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รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา

ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  

ของรัฐ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ  “ประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตปริญญาโทแผน ข ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

สูส่าธารณะ และท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ 

ที่น าไปสูก่ารเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงตอ่ไป 

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ในการ

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 รวมจ านวนทั้งสิ้น 46 ผลงาน จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย โดยมีการน าเสนอ

ผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี ้

คณะแพทยศาสตร์     จ านวน     1 ผลงาน 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน  14 ผลงาน 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จ านวน     3 ผลงาน 

คณะศิลปศาสตร์     จ านวน     4 ผลงาน 

วิทยาลัยการศึกษา     จ านวน  24 ผลงาน 

มหาวทิยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ให้ก้าวไปสูก่ารเป็น

นักวชิาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม

กับนานาอารยะต่อไป ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัด

โครงการครั้งนี้ให้ส าเร็จดว้ยดี 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5 

The 5th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 5) 

 

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคน ท่ีมีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน 

ท้องถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ท่ีมีหลักวิชาและเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ท่ีเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรส าคัญในการสนับสนุนทรัพยากร

มนุษยต์อ่การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยา่งยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศกึษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อให้เป็น

ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ

“ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจัยของ

นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และ

นักวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้าง

ผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวจิัยและน าเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศกึษาของนิสิต

ปริญญาโทแผน ข สู่สาธารณะชน 

 2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจัย

ระหวา่งนสิิต คณาจารย ์และนักวชิาการจากสาขาวชิาตา่ง ๆ  

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่การวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคมและประเทศตอ่ไป 
 

รูปแบบการประชุม 

การน าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิต/ นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผู้น าเสนอผลงานได้รับ

ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการน าเสนองานวจิัยระดับบัณฑิตศกึษาสู่สาธารณชน 

2. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต/

นักศกึษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ  

3. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนสิิต/ นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

รูปแบบท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ 

4. นิสิต/ นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยท่ี

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ ตอ่ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 
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ก าหนดการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5 

The 5th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 5) 

ณ อาคารเรียนรวม(PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562  

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน ชั้น 2 บริเวณห้อง PKY-1  

10.00 น. – 12.00 น. น าเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศกึษา 
 

หอ้ง C-101 / C-102 / C-103 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หอ้ง C-104  

- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หอ้ง C-202 / C-203 

- คณะแพทยศาสตร์ หอ้งประชุมคณะ MIS  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 น. – 15.00 น. น าเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศกึษา 
 

หอ้ง C-101 / C-102 / C-103 

- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หอ้ง C-202 / C-203 

- คณะศลิปศาสตร์ หอ้ง CE-12203 

 

จ านวนผลงานการน าเสนอ 

กลุ่มสาขา สังกัด จ านวนผลงาน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3 

คณะศลิปศาสตร์ 4 

วทิยาลัยการศกึษา 24 

รวม 46 
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเชิงส ารวจครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเพื่อศกึษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผู้สูงอายุ จ านวน 298 คน โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยคุณค่าในตนเอง และปัจจัยสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคส์สแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเ์พียร์สัน 

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.1 

ด้านจิตใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.5 ด้านสังคมผู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.8 และ

ด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.8 ระดับคุณภาพชีวิตภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับ 

ปานกลาง ร้อยละ 69.7 และพบวา่ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ได้แก่ อายุ (p = 0.006) เพศ (p = 0.018) สถานภาพสมรส (p = 0.001) โรคประจ าตัว (p = 0.037)  ระดับ

การศึกษา (p < 0.001) การอ่าน (p < 0.001) การเขียน (p < 0.001) อาชีพ (p < 0.001) ความเพียงพอของรายได้  

(p = 0.001) การดื่มสุรา (p < 0.001) การออกก าลังกาย (p = 0.001) สถานบริการทางสุขภาพ (p = 0.017) การ

ปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน (p = 0.001) สมรรถภาพสมอง (p < 0.001) การเป็นสมาชิกกกลุ่มชุมชน(p < 0.001) และการ

ได้รับเบ้ียยังชีพ (p < 0.001) 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ 
 

 

 

 

                                                 
1นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
3Faculty of Public Health, Naresuan University 65000 

*Corresponding anther : polsas01@gmail.com 



  3  

- Proceedings - 

 

Abstract  

This survey research was aimed to study the level of elderly quality of life and related factors related to 

the quality of life of the elderly in Nong Lom Subdistrict Dok Khamtai District, Phayao Province. The 298 samples 

were selected by Multi stage random sampling.  Data were collected by interviewed questionnaires including 

personal data, self esteem, social support and quality of life. and analyzed by using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, Chi-square and Pearson moment product. 

The result found that majority of elderly quality of life in physical activity (60.1%), mental health (54.5%), 

social factor (52.8%), environmental factor (60.8%) and the overall quality of life (69.7%) was in medium level. 

The factors associated with overall quality of life with a statistically significant at 0.05 level were age (p = 0.006), 

sex (p = 0.018), family status (p = 0.001) congenital disease (p = 0.037), education (p < 0.001), reading  

(p < 0.001), writing (p < 0.001), occupation (p < 0.001), income (p = 0.001), alcohol drinking (p < 0.001), 

exercise (p = 0.001), health service (p = 0.017), activity daily living (p = 0.001) , mental state examination  

(p < 0.001) community participation (p < 0.001) and Allowance (p < 0.001) 
 

Keywords: Qualities of life, The Elderly 
 

บทนํา 

ประเทศไทยไดกาวเขาสู “สังคมสูงวัย” นับตัง้แตปพ.ศ. 2548 เมื่อสัดสวนประชากรสูงอายุสูงถึงรอยละ 10 

ของประชากรท้ังหมด และจะเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 20 ในป 2564 และคาดวาจะมสีัดสวนถงึรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงเขาสูสังคมผูสูงอายุตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ (United Nation) ท่ีกําหนดไววา 

ประเทศใดมปีระชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มสีัดสวนเกนิรอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60 

ปข้ึนไป เพิ่มเปนรอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งโครงสรางอายุของประชากรท่ีเปลี่ยนไปนี้เทากับเปนการ

เปลี่ยนโครงสรางของสังคมไทยโดยรวม และนับจากนี้ไปสังคมไทยกําลังอยูในสภาวการณท่ีมีผูสูงวัยเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง (พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ, 2559) 

ผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุทําใหเกดิปญหาตาง ๆ ท่ีสะทอนถงึการลดลงของระดับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุหลายดาน ท้ังดานเศรษฐกจิ และสุขภาพ ในดานเศรษฐกิจจากการสํารวจของสํานักงานสถติิแหงชาตแิละ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบวา ผูสูงอายุมากกวารอยละ 80 ไมมเีงินเพียงพอตอการเลี้ยงชพี รายไดสวนใหญไดรับการ

เกื้อหนุนจากบุตรมแีนวโนมลดลง คือ ลดลงจากรอยละ 54.1 ในป 2537 เหลือเพียงรอยละ 40.1 ในป 2554 (อาภรณ 

ชวีะเกรยีงไกร, 2560) สงผลใหผูสูงอายุตองผันตัวเขาสูการใชแรงานมากข้ึน โดยผูสูงอายุ รอยละ 51.0 ใหเหตุผลวา

ตองทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว (ไพโรจน วงศวุฒิวัฒน, 2556) ในดานสถานการณปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ 

พบวา ผูสูงอายุไทยเปนโรคเรื้อรังเพิ่มมากข้ึน เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย ซึ่งเปนภาวะท่ีบ่ันทอนสุขภาพ 

(มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 2554) โดยความพิการท่ีพบมาก คือ สายตาเลอืนรางท้ังสองขาง หูตึงสองขาง 

และ อัมพฤกษ จากปญหาสุขภาพสงผลทําใหรัฐเกดิคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจาก 25,315 ลานบาท

ในป 2523 เปน 434,974 ลานบาทในป 2548 หรอืเพิ่มข้ึน 17.2 เทา ในชวง 25 ป (ไพโรจน วงศวุฒิวัฒน, 2556) 
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สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดพะเยาสามปยอนหลัง พบวา ในป 2560 มีประชากรสูงอายุรอยละ 20.7 ในป 

พ.ศ. 2561 มีประชากรสูงอายุรอยละ 21.9 และในป พ.ศ. 2562 มีประชากรท้ังหมด 383,445 คน เปนประชากร

สูงอายุ 60 ปข้ึนไป 90,448 คน คิดเปนรอยละ 23.6 ในป ในสวนของอําเภอดอกคําใต ในป 2560 มปีระชากรสูงอายุ

รอยละ 24.2 ในป พ.ศ. 2561 มีประชากรสูงอายุรอยละ 25.4 และในป พ.ศ. 2562 มปีระชากรท้ังหมด 93,959 คน 

เปนประชากรสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 90,448 คน คิดเปนรอยละ 27 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2562) โดย

จํานวนผูสูงอายุในอําเภอดอกคําใตมแีนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป สวนสถานการณขอมูลผูสูงอายุของตําบลหนองหลม อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในป 2562 พบวา มจีํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 1,060 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.94 (โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลม, 2562) จะเห็นไดวาสถานการณมีผูสูงอายุของตําบลหนองหลมมีรอยละท่ีมากกวา

รอยละผูสูงอายุระดับจังหวัด และรอยละผูสูงอายุประดับประเทศอยางชัดเจน และพื้นท่ีของตําบลหนองหลมเปนพื้นท่ี

หางไกลจากตัวอําเภออําเภอดอกคําใตมากสุด และในพื้นท่ีนี้มคีวามหลากหลายดานชนเผาท่ีมาอาศัยอยูรวมกัน 

จากสถานการณปญหาดังกลาว ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลหนองหลม 

อําเภอดอกดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยการศกึษาครัง้นี้จะเปนประโยชนในการวางแผนการดูแลชวยเหลอืผูสูงอายุให

มคุีณภาพชวิีตท่ีด ีดํารงชวิีตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลอืตัวเองไดตามอัตภาพไมเปนภาระผูอ่ืน ซึ่งจะชวย

ใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชวิีตผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาระดับคุณภาพชวิีตของผูสูงอายุ 

2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชวิีตของผูสูงอายุ 
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วัสดุอุปกรณและวธีิการศกึษา 
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อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ป 2562 นานอยางนอย 6 เดอืน รวมท้ังสิ้น 1,060 คน 

คํานวณกําหนดขนาดตัวอยาง  โดยใชสูตรของ เครซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 

1970 อางถงึใน ธานนิทร ศลิปจารุ, 2551) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความ

คาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา จํานวน 298 คน คัดเลอืกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ

สุมแบบหลายข้ันตอน (Multi–stage sampling)   

ปจจัยการสนับสนุนทางสังคม 
-การเปนสมาชกิกลุมชุมชน 
-การไดรับเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ 
-การไดรับสิ่งของจากเทศบาล 

ปจจัยคุณคาในตนเอง 

-การปฏบัิตกิจิวัตรประจําวัน 

 -สมรรถภาพสมองในผูสงูอายุ 

ปจจัยสวนบุคคล 

-อายุ 

-เพศ  

-สถานภาพ  

-โรคประจําตัว 

- การศกึษา 

-ความสามารถในการอาน  

-ความสามารถในการเขียนหนังสอื 

-อาชพี 

-ความเพยีงพอของรายได 

-ลักษณะการอยูอาศัย 

-การสูบบุหรี่ 

-การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

-การออกกําลังกาย 

-สถานบรกิารทางสุขภาพ  

-การนอนโรงพยาบาล 

-การหกลม 

 

คุณภาพชวีติผูสูงอายุ 

  



  6  

- Proceedings - 

 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

การศกึษาครัง้นี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ เพศ สถานะภาพ โรคประจําตัว การศึกษา ความสามารถในการอาน 

ความสามารถในการเขียน อาชพี ความเพยีงพอของรายได ลักษณะการอยูอาศัย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มท่ีผสม

แอลกอฮอล การออกกําลังกาย สถานบรกิารทางสุขภาพ ประวัติการนอนโรงพยาบาล การหกลม การเปนสมาชิกก

ลุม การไดรับเบ้ียยังชีพ การไดรับสิ่งของจากเทศบาล โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) และเตมิขอความ (open end) รวมขอคําถามท้ังสิ้น 20 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณคุณภาพชีวิต (WHOQOI_BREF_THAI_1997) ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ 

แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และ อัตวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดวยองคประกอบของ

คุณภาพชวีต 4 ดาน ดังนี้ ดานรางกาย ดานจติใจ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสภาพแวดลอม โดยลักษณะแบบ

สัมภาษณเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมขอคําถามท้ังสิ้น 26 ขอ (กรมสุขภาพจติ, 2545) 

คุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha 

coefficient เทากับ 0.84 คาความเท่ียงตรงเทากับ 0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL–100 ฉบับภาษาไทยท่ี WHO 

ยอมรับอยางเปนทางการ (กรมสุขภาพจติ, 2545) 

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวัน (ADL) โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) รวมขอคําถามท้ังสิ้น 10 ขอ (วิไลพร ขําวงษ, 2554) 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับผูสูงอายุจํานวน 30 คน และทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha 

coefficient เทากับ 0.82 (วิไลพร ขําวงษ, 2554) 

สวนที่ 4 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบ้ืองตน (MMSE-Thai 2002) โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบ

เตมิขอความ (open end) รวมขอคําถามท้ังสิ้น 11 ขอ (ผองพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2554) 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับผูสูงอายุจํานวน 30 คน และทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha 

coefficient เทากับ 0.68 (ผองพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2554) 

การวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไคสแคว (Chi-

Square) และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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ผลการศกึษา 

1. ปจจัยสวนบุคคล  
 

ตาราง 1 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ตัวแปร จาํนวน รอยละ 

1. อาย ุ   

- 60-69ป 164 55.1 

- 70-79ป 77 25.8 

- 80 ปข้ึนไป 57 19.1 

รวม 298 100.0 

2. เพศ   

- ชาย 120 40.3 

- หญงิ 178 59.7 

รวม 298 100.0 

3. สถานะภาพ   

- โสด 4 1.3 

- สมรส 194 65.1 

- หมาย 84 28.2 

- หยา/แยก 16 5.4 

รวม 298 100.0 

4. โรคประจําตัว   

- ม ี 199 66.8 

- ไมม ี 99 33.2 

รวม 298 100.0 

5. ระดับการศึกษา   

- ไมไดเรยีน 157 52.7 

- ประถม 80 26.8 

- ม.ตนข้ึนไป 61 20.5 

รวม 298 100.0 

6. ความสามารถในการอาน   

- อานออก 118 39.6 

- อานไมออก 180 60.4 

รวม 298 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ตัวแปร จาํนวน รอยละ 

7. ความสามารถในการเขยีน   

- เขียนได 117 39.3 

- เขียนไมได 181 60.7 

รวม 298 100.0 

8. การเปนสมาชกิกลุมชุมชน   

- เปน 160 53.7 

- ไมเปน 138 46.3 

รวม 298 100.0 

9. การประกอบอาชพี   

- ประกอบอาชีพ 145 48.7 

- ไมไดประกอบอาชพี 153 51.3 

รวม 298 100.0 

จําแนกตามอาชพี   

- เกษตรกรรม 98 32.9 

- รับจาง 20 6.7 

- คาขาย 25 8.4 

- รับงานมาทําท่ีบาน 17 5.7 

- ธุรกจิสวนตัว 1 0.3 

10. แหลงที่มาของรายได(เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)   

- ทํางานหาเงนิเอง 138 46.3 

- ลูกหลานให 98 32.9 

- เงนิออม 25 8.4 

- บําเหน็จ/บํานาญ 8 2.7 

- เบ้ียยังชพี 290 93.7 

11. การไดรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ   

- ไดรบั 290 97.3 

- ไมไดรับ 8 2.7 

รวม 298 100.0 

12. ความเพยีงพอของรายได   

- เพยีงพอ 108 36.2 

- ไมเพยีงพอ 190 63.8 

รวม 298 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ตัวแปร จาํนวน รอยละ 

13. การไดรับส่ิงของจากเทศบาลตําบลหนองหลม   

- ไดรบั 107 35.9 

- ไมไดรับ 191 64.1 

รวม 298 100.0 

14. ลักษณะการอยูอาศัย(การมีผูดูแล)   

- อาศัยอยูคนเดยีว 28 9.4 

- อาศัยอยูกับผูอ่ืน 270 90.6 

รวม 298 100.0 

15. การสูบบุหร่ี/ยาเสน/ยาฉุน   

- สูบ 122 40.9 

- ไมสูบ 176 59.1 

รวม 298 100.0 

16. ดื่มเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล (เหลา เบยีร ไวน)   

- ดื่ม 152 51.0 

- ไมดื่ม 146 49.0 

รวม 298 100.0 

17. การออกกําลังกาย   

- ออก 105 35.2 

- ไมออก 193 64.8 

รวม 298 100.0 

18. การเลือกรับบริการดานสุขภาพ   

- โรงพยาบาลของรัฐ 182 61.1 

- เอกชน 116 38.9 

รวม 298 100.0 

19. การนอนโรงพยาบาล (ใน 6 เดอืนที่ผาน)   

- เคย 52 17.4 

- ไมเคย 246 82.6 

รวม 298 100.0 

20. การหกลม (ใน 1 ปที่ผานมา)   

- เคย 222 74.5 

- ไมเคย 76 25.5 

รวม 298 100.0 
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จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางจํานวน 298 คน พบวา สวนใหญมีอายุอยูในชวง 60-69 ป รอยละ 55.1  

เปนเพศหญิง รอยละ 59.7 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 65.1 มีโรคประจําตัว รอยละ 66.8 ปวยเปนโรคท่ีเกี่ยวกับ

กระดูกและขอมากท่ีสุด รอยละ 23.8 ไมไดรับการศกึษา รอยละ 52.7 อานหนังสือไมออกรอยละ 60.4 เขียนหนังสือ

ไมได รอยละ 60.7 เปนสมาชิกกลุม รอยละ 53.7 ซึ่งเปนสมาชิกกลุมชมรมผูสูงอายุมากท่ีสุด รอยละ 30.5 ไมได

ประกอบอาชีพ รอยละ 51.3 สวนใหญมรีายไดมาจากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ รอยละ 97.3 มีรายไดนอยกวารายจายรอย

ละ 63.8 ซึ่งไมเคยไดรับสิ่งของจากเทศบาลตําบลหนองหลม รอยละ 64.1 อาศัยอยูกับคูสมรส/บุตรหลาน รอยละ 

65.4 ไมสูบสูบบุหรี่/ยาเสน/ยาฉุน รอยละ 59.1 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 51.0 ไมออกกําลังกาย รอยละ 

64.8 เลือกรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 61.1 ไมเคยนอนโรงพยาบาล รอยละ 82.6 และสวนใหญ

เคยหกลม รอยละ 74.5 
 

2. คุณภาพชวีติของผูสูงอายุ 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละคุณภาพชวีติของผูสูงอายุจําแนกตามระดับรายดาน 

องคประกอบคุณภาพชวีติ จาํนวน รอยละ 

ดานรางกาย   

- สูง 

- ปานกลาง 

- ต่ํา 

76 

176 

46 

25.5 

59.1 

15.4 

รวม 298 100.0 

ดานจติใจ   

- สูง 

- ปานกลาง 

- ต่ํา 

รวม 

130 

153 

15 

298 

43.6 

51.3 

5.0 

100.0 

ดานสังคม   

- สูง 

- ปานกลาง 

- ต่ํา 

รวม 

116 

145 

37 

298 

38.9 

48.7 

12.4 

100.0 

ดานส่ิงแวดลอม 

  - สูง 

  - ปานกลาง 

  - ต่ํา 

รวม 

 

91 

180 

27 

298 

 

30.5 

60.4 

9.1 

100.0 
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จากตาราง 2. พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.1 

รองลงมาอยูในระสูง รอยละ 25.5 และในระดับตํ่า รอยละ 15.4 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ สวนใหญอยูในระดับ 

ปานกลาง รอยละ 52.3 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 43.6 ระดับต่ํา รอยละ 5.0 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ

ทางสังคม อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 48.7 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 38.9 ระดับต่ํา รอยละ 12.4 

และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.4 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 30.5 

ระดับต่ํา รอยละ 9.1 
 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละคุณภาพชวีติของผูสูงอายุโดยรวมจาํแนกตามระดับ 

ระดับคุณภาพชวีติ จาํนวน รอยละ 

สูง 104 34.9 

ปานกลาง 178 59.7 

ต่ํา 16 5.4 

รวม 298 100.0 
 

จากตาราง 3 พบวา ผูสูงมีคุณภาพชีวิตภาพรวมทุกดานสวนใหญอยูระดับปานกลาง รอยละ 34.9 59.7  

รองลงอยูในระดับสูง รอยละ 34.9 และระดับตํ่า 5.4 
 

3. ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับคุณภาพชวีติผูสูงอายุ 
 

ตาราง 4 แสดงปจจัยสวนบุคคลที่มคีวามสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวติผูสูงอายุ 

ตัวแปร χ2 P-value 

อายุ 18.282 0.006** 

เพศ 8.082 0.018* 

สถานะภาพ 13.302 0.001** 

โรคประจําตัว 3.659 0.037* 

ระดับการศกึษา 32.891 0.001** 

ความสามารถในการอาน 35.570 0.001** 

ความสามารถในการเขียน 37.672 0.001** 

การประกอบอาชพี 24.801 0.001** 

ความเพยีงพอของรายได 13.472 0.001** 

ลักษณะการอยูอาศัย 3.959 0.138 

การสูบบุหรี่ 5.660 0.056 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 15.891 0.001** 

การออกกาํลงักาย 13.428 0.001** 

สถานบริการทางสุขภาพ 8.201 0.017* 
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ตาราง 4 (ตอ) 

ตัวแปร χ2 P-value 

การนอนโรงพยาบาล 1.539 0.463 

การหกลม 5.868 0.053 

หมายเหตุ: **P-value < 0.01  

      *P-value < 0.05 
 

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก อายุ (p-value = 0.006) เพศ (p-value = 0.018) สถานะภาพ (p-value = 0.001) 

โรคประจําตัว (p-value = 0.037) ระดบัการศกึษา (p-value < 0.001) ความสามารถในการอาน (p-value < 0.001) 

ความสามารถในการเขียน (p-value < 0.001) การประกอบอาชีพ (p-value < 0.001) ความเพียงพอของรายได 

(p-value = 0.001) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (p-value < 0.001) การออกกําลังกาย (p-value = 0.001)  

การเลือกรับบรกิารสุขภาพ (p-value = 0.017) เพศ (p-value = 0.018) โรคประจําตัว (p-value = 0.037) และปจจัย

สวนบุคคลท่ีไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก ลักษณะการอยูอาศัย (p-value = 0.138)  

การสูบบุหรี่ (p-value = 0.056) การนอนโรงพยาบาล (p-value = 0.463) และ การหกลม (p-value = 0.053) 
 

ตาราง 5 แสดงปจจัยคุณคาในตนเองที่มคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวติ 

ตัวแปร r p-value 

การปฏบัิตกิจิวัตรประจําวัน  0.190 0.001** 

สมรรถภาพสมองในผูสูงอายุ 0.498 0.001** 

หมายเหตุ: **P-value < 0.01 

      *P-value < 0.05 
 

จากตาราง 5 พบวา ปจจัยคุณคาในตนเองท่ีมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (p-value < 0.010) และสมรรถภาพสมองใน

ผูสูงอายุ (p-value < 0.010) 
 

ตาราง 6 แสดงปจจัยสนับสนุนทางสังคมที่มคีวามสัมพันธกับคุณภาพชีวติ 

ตัวแปร χ2 P-value 

การเปนสมาชกิกลุม 22.271 0.001** 

การไดรับเบ้ียยังชพี 15.335 0.001** 

การไดรับสิ่งของจากเทศบาล 4.104 0.128 

หมายเหตุ: **P-value < 0.01 

    *P-value < 0.05 
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 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก การเปนสมาชิกกลุม (p-value < 0.001) การไดรับเบ้ียยังชีพ (p-value 

< 0.001) และปจจัยสนับสนุนทางสังคมท่ีไมมคีวามสัมพันธกับระดับคุณภาพชวิีตผูสูงอายุ ไดแก การไดรบัสิ่งของจาก

เทศบาล (p-value = 0.128) 
 

วจิารณและสรุปผล 

1. เพื่อศกึษาระดับคุณภาพชวิีตของผูสูงอายุ จากผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชวิีตโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ และคณะ (2554), นริสา วงศพนารักษ และ

คณะ (2558), ปทมา ผองศิรและคณะ (2561) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง 

2. ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล พบวา 

อายุ เพศ สถานะภาพสมรส โรคประจําตัว ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียงพอของรายได การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล การออกกําลังกาย การเลือกรับบริการสุขภาพ ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โดยการศึกษาครัง้นี้สอดคลองกับผลการศกึษาของ มณัฐกร คงทอง (2554), ดวงใจ 

คําคง (2554), ภรภัทร ดอกไม (2556), นงนุช แยมวงษ (2557), ปรางทิพย ภักดีคีรไีพรวัลย (2559) ท่ีพบวา อายุท่ี

เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังพบวา เพศมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูง

สูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภรภัทร ดอกไม (2556), นงนุช แยมวงษ (2557) ท่ีพบวา เพศหญิงมรีะดับ

คุณภาพชีวิตดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสถานะภาพสมรส การมีโรคประจําตัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ ความเพียงพอของรายได การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การออกกําลังกาย การเลือกรับบริการสุขภาพ  

มคีวามสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ดวงใจ คําคง (2554), วิไลพร ขําวงษ และคณะ (2554), ภรภัทร ดอกไม (2556),เดน นวลไธสงและคณะ (2556), 

นงนุช แยมวงษ (2557), ปรางทิพย ภักดีคีรีไพรวัลย (2559), ศรันยา สถิตย (2559), , อภินันท สนนอย  (2559), 

ปทมา ผองศิรและคณะ (2561) ท่ีพบวา มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

ผลการวิจัยดานการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง สมรรถภาพสมองในผูสูงอายุ  

มคีวามสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษา

ของ อภินันท สนนอยและคณะ (2559) อรรจนมน ธรรมไชยและคณะ (2560) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือ

ตนเองไดมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดกีวาผูสูงอยุท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได และพบวาผูสูงอายุท่ีมีภาวะการทํางาน

ของสมองดีหรือสมองทํางานปกติมีระดับคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุท่ีสมองทํางานผิดปกติ  และสุดทายดานแรง

สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

ซึ่งประกอบดวย การเปนสมาชกิกลุม และการไดรบัเบ้ียยังชีพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เดน นวลไธสงและ

คณะ (2556), ธาริน สุขอนันตและคณะ (2554) , ภัทรพงษ เกตุคลายและคณะ (2555), ศรันยา สถิตย (2559)  

ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชกิกลุมมรีะดับคุณภาพชวิีตดกีวาผูสูงอายุท่ีอยูแตภายในบานอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

ประโยชนที่ไดรับจากงานวจิัยคร้ังน้ี 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําาไปวางแผนการสงเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อพัฒนาการดูแลและรองรับกับ

สถานการณสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน ท่ีมกีารเติบโตข้ึนของสดัสวนผูสูงอายุ โดยคาดกันวาในป 2564 จะเพิม่ข้ึนจาก

เดิมอีกรอยละ 20 ซึ่งหากไมมกีารเตรียมพรอมตัง้รับกจ็ะทําใหไมสามารถดแูลประชากรกลุมนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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และสิ่งท่ีตามมาเปนเงาตามตัว คือ งบประมาณท่ีจะสูงข้ึน แนนอนวาสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิของประเทศชาติ

ตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําาวจิัยคร้ังตอไป 

1. วิเคราะหสถานการณความชุกและปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชวิีตผูสูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยดานตาง ๆ กับความตองการในการพัฒนาตนเอง  

เพื่อความอยูรอดในสังคมอยางมคีวามสุขของผูสูงอายุ 

3. ควรมกีารศกึษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกจิกรรมท่ีสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพชวิีตของผูสูงอายุ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุง วงศวัฒน  

ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา 

ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขใหการศกึษาครัง้นี้มคีวามสมบูรณ ผูศกึษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จาดศรี อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา นายสุภักดิ์ วงศประสิทธ์ิ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต และนายประจักร กองตัน ผูอํานายการโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบลบานถ้ํา ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัยครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยประจวบ แหลมหลัก อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  

ท่ีกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ ผูศึกษา

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณนางกัญญวรา ใจวงศ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลม ในการใหความ

อนุเคราะหผูวิจัยในทุกดานของการทํางานวิจัย 
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การจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบิัตศิกึษากรณตีําบลโรงชาง อําเภอ

ปาแดด จังหวัดเชียงราย 

Knowledge Management in the Implementation of the 5 Precepts to Practice 

in Tambon Rong Chang, Padad District, Chiang Rai Province 

พระประจกัษ  มาฟู0

1* และ ปยะวดี  โรหติารชุน2 

Phra Prajak  Mafoo1* and Piyawadee  Rohitarachoon2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติใน

ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหา แนวทางแกไขกระบวนการการจัดการความรูใน

การนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ  ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการนํามาใชวิจัยในเชิงพรรณนา

ขอมูล โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 369 คน จากจํานวนประชากรในการวิจัย 4,760 คน 

 ผลการศึกษาขอมูลของผูใชขอมูลสวนบุคคลดานเพศพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 

26.02 ประกอบอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 22.22 มีรายไดตํ่ากวา 10,000 คิดเปนรอยละ 41.46 มสีถานภาพสมรส 

คิดเปน รอยละ 56.37 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 26.29 ผลการศึกษาระดับสภาพการ

ดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในภาพรวมสภาพการดําเนินงาน

กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีระดับสภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 

5 ไปปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานท่ีมีระดับ

สภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนนอยท่ีสุด คือ ดานการเขาถงึความรู 
 

คําสําคัญ: การจัดการความรู  นโยบายศลี 5 
 

Abstract  

 This research aimed to study the process of knowledge management in implementing the five Precepts 

policy in Rong Chang Sub-district, Pa Daet District, Chiang Rai Province. Moreover, it explored problems guidelines 

for organizing the process Knowledge in implementing the five Precepts policy in Rong Chang Subdistrict, Pa Daed 
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District, Chiang Rai Province.  The sample group was 369 people who collected data using questionnaires.  Data 

were analyzed using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The results illustrated that most of the sample group were male, 26.02%, employed 22.22%, had income 

below 10,000, 41.46%, married status was accounted for 56.37%, Bachelor's degree, 26.29%. The overall 

percentage was at the high level. For the aspect that has the highest operational level, namely, processing and 

screening knowledge, followed by knowledge indicators. On the contrary, the lowest level of the opinion was 

towards the community development leadership status of the community leaders is the access to knowledge. 
 

Keywords: Knowledge Management, 5 precepts policy 
 

บทนํา 

จากสถานการณตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในชวงรัฐบาลกอน ท้ังทางดานความคิด ทัศนคติ ความเห็น

ทางหลักการบรหิารราชการ และบานเมอืง ไดแปรเปลี่ยนเปนความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการใชความรนุแรง

ทุกรูปแบบ กระท่ังพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เขายึดอํานาจจากรัฐบาลท่ีมี นางสาว ย่ิงลักษณ ชินวัตร เปน

นายกรัฐมนตรีจากนั้นไดสถาปนาตนและคณะเปน คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และกอตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ

เพื่อเขาบริหารประเทศท่ีตกอยูภายใตของสภาวการณความขัดแยงตึงเครียด เกิดเหตุการณความไมสงบ จึงได

พยายามดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อจะยุติความขัดแยงยุติการใชความรุนแรงและพยายามสรางบรรยากาศความ

ปรองดองสมานฉันทของสังคมโดยรวมดวยมุงหวังใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถหันกลับมาดําเนนิชีวิตอยูรวมกัน

ไดดังท่ีเคยเปนมา คณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) มกีารกระจายศูนยอํานาจในการสั่งการใหทุก

ภาคสวนไดมีสวนในการสรางความปรองดองสมานฉันท  โดยอาศัยมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ เปนผูประสานงาน โดยการนําของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมี

ดําริท่ีจะเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (พ.ศ. 2557) ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคี

กลมเกลียวกันโดยมอบหมายใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรวมกับคณะสงฆ หนวยงานราชการตาง ๆ ได

ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาวโดยกําหนดเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานท่ัวประเทศ พรอมท้ัง

ตัง้เปาหมาย กําหนดตัวชี้วัด ใหเกดิผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 

การดําเนินงานการจัดการความรูในเขตตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย คณะสงฆและ

ประชาชน  ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ไดเริ่มนอมนําเอานโยบายหมูบานรักษาศีล 5 มาเผยแผและ

ณรงคเรื่องการนําธรรมะไปสูภาคปฏบัิตใินชวิีตประจําวัน ฝกฝนพัฒนาสรางนสิัยท่ีด ีโดยการ “คิดด ีพูดด ีทําดี” อยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอเพราะ “นสิัยท่ีดี เปนรากฐานสําคัญของการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข และเปนจุดเริ่มตนของการ

สรางสังคมท่ีสงบสุข” โดยยึดหลักการสําคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก” โดยสรางอุปนิสัยท่ีใหสมาชิก

หมั่นปฏบัิตมิีอยู 7 ขอ เรยีกวา 7 กิจวัตรความด ี(1) รักษาศีล 5 (2) สวดมนต นั่งสมาธิ (3) จัดเก็บหองนอน หองน้ําให

สะอาด เปนระเบียบ (4) จับดคีนรอบขาง (5) พูดจาไพเราะ (6) บําเพ็ญประโยชน  (7) รวมกจิกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ) 

ถาฝกฝน พัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จะสงผลใหครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีนําไปสูคุณธรรมอ่ืน ๆ ท่ีสูงย่ิงข้ึนไป เชน ความเคารพ ความกตัญู ความอดทน

เสียสละ เปนตน สภาพปญหาการจัดการความรูเกี่ยวกับศีล 5 ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ใน

ปจจุบันจากการศึกษาและการสังเกตของผูศึกษาพบวา คณะสงฆและประชาชนยังไมสามารถแลกเปลี่ยนความรู
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เกี่ยวกับศีล 5 ซึ่งกันและกันไดเทาท่ีควร ตลอดจนไมสามารถนําเอาความรูท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ หรือทักษะท่ีถูก

พัฒนาข้ึนจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ไปประยุกตใชใหเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปจัดเก็บไวในรูปแบบ

ของเอกสารได (Explicit Knowledge) รวมถงึไมสามารถนําเอาความรูท่ีถูกจัดเก็บไปทําการถายทอดและพัฒนาใหเกิด

นวัตกรรมทางความคิด และวิธีการจัดการความรู เพื่อทําใหองคกรสามารถปฏิบัตกิารตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาไดศึกษาการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5  ไปปฏบัิต ิ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับคณะสงฆและประชาชนในเขต

ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ

การศกึษา 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษากระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด

จังหวัดเชยีงราย 
2. เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางแกไข กระบวนการการจดัการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิติ  ใน

ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       การจัดการความรู 

1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

2. การสรางและแสวงหาความรู  

   (Knowledge creation and Acquisition)  

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  

   (Knowledge Organization)  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  

   (Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขาถงึความรู (Knowledge Access) 

6. การแบงปนและแรกเปลี่ยนความรู  

   (Knowledge Sharing)   

7. การเรยีนรู (Learning) 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิงานการจัดการความรูในการนํา

นโยบายศลี 5 ไปปฏบัิติ 

 

แนวทางกระบวนการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิติ 
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วธีิวทิยาการวจัิย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  จํานวน

ประชากรชาย 2,394 คน จํานวนประชากรหญิง 2,366 คน จํานวนประชากรท้ังหมด 4,760 คน (ระบบสถิติทาง

ทะเบียน สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan) (ไพฑูรย  โพธิสวาง, 2556, หนา 167) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ไดขนาดตัวอยาง

จํานวน  369 คน ทําการสุมตัวอยาง แบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อของประชากรให

ไดจํานวนตามสัดสวนท่ีคํานวณมาไดในแตละชุมชน โดยเขาไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละชุมชน โดยอธิบาย

แบบสอบถามใหเขาใจใหกับกลุมตัวอยางของแตละชุมชน โดยผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีผูนําชุมชน

และตัวแทนกลุมตาง ๆ เปนผูประสานงาน และเก็บแบบสอบถามคืนภายหลังจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

2.เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของนํามาสรางเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล แบงเปน 2 ตอน คือตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) เพื่อสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 เปนมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดระดับการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

ประเมนิความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ แลวนํามาปรับปรุงแกไข จากนัน้นําไปทดลองใช (Try out) จํานวน 30 

ชุด แลวนํามาคํานวณคาสัมประสทิธ์ิ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ หาคา Scale Reliability Analysis Cronbach’s 

Aipha ไดคาความเท่ียง 0.827 

   เกณฑการใหคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  กําหนดเกณฑในการแปลความหมายตาม

แนวคิดของเบสและคาหน (Best, J.W. and J.V. Kahn, 1989 อางถึงใน รัชยา  รัตนถาวร, 2554, หนา 125). โดยมี

เกณฑการวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิ ดังนี้ 

  มากท่ีสุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

  มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 

  นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

  นอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑการวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิอยูในระดับมาก  

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิ 

         อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิอยูในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 3.การสรางเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน คือ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําแบบรางสอบถามนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา

ความเหมาะสมของเครื่องมือ นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาเสนอผูเชี่ยวชาญ 

พจิารณาตรวจสอบ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง คา IOC โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกขอท่ีมคีา IOC ตัง้แต 

0.05 ข้ึนไป สวนท่ีมีคานอยกวา 0.05 นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ของผูเชี่ยวชาญ นําแบบสอบถามไปเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือเพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1 ชุมชน รวมท้ังไดประสานและขอความรวมมือจากผูนําชุมชนและประชาชนกลุม

ตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม  และขอรับแบบสอบถามคืนภายหลังจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว  และนํา

แบบสอบถามท้ังหมดมานับจํานวนและตรวจสอบความสมบูรณ และทําการวเิคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป

โดยใชสถติิ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณนาใน

การศกึษาระดับการจดัการความรูในการนํานโยบายศลี 5  ไปปฏบัิต ิตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศกึษา 

สรุปผล 
ผลการศึกษาขอมูลของผูใชขอมูลสวนบุคคลดานเพศพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 

26.02 ประกอบอาชพีรับจางคิดเปนรอยละ 22.22  มรีายไดตํ่ากวา 10,000 คิดเปนรอยละ 41.46 มสีถานภาพสมรส 

คิดเปน รอยละ 56.37 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 26.29 ผลการศึกษาระดับสภาพการ

ดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในภาพรวมสภาพการดําเนินงาน

กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีระดับสภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 

5 ไปปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานท่ีมีระดับ

สภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนนอยท่ีสุด คือ ดานการเขาถงึความรู 

การศึกษาสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติใน

ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย พบวา สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจดัการความรูในการ

นํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมี

ระดับสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานการ

ประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานท่ีมรีะดับสภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชน

ของผูนําชุมชนนอยท่ีสุด คือ ดานการเขาถงึความรู แตละดาน 7 ดานสรุปไดดังนี้ 

 1) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการคนหาความรูหรอืการกําหนดความรู โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง  

 3) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการจดัการความรูใหเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
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 4) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดยรวมอยูในระดับมาก   

 5) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการเขาถงึความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

 6) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู โดยรวมอยูในระดับมาก  

7) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเรยีนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 อภปิรายผล  

 จากการศกึษาความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 

ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาผลการศกึษารายดาน

สามารถนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

  1) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมีสภาพการดําเนินงาน

กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ดงัท่ี บุญดี บุญญากจิ และคณะ (2548, หนา 

54) ไดกลาวถึงความสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูวา กระบวนการจัดการเรียนรูจะชวยใหองคกรสามารถ

สรางและจัดการความรูท้ังท่ีอยูภายในองคกร และความรูใหม ไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลอง

กับการศกึษาของ จริประภา อัครบวร และคณะ (2552, หนา 23) ไดกลาววา กระบวนการจัดความรูท่ีเปนการบรหิาร

จัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใชใหเกดิการปรับปรุงและนวัตกรรมสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชน

ไดมากข้ึนโดยกลายเปนวงจรการเรยีนรูอยางไมมท่ีีสิ้นสุด  

 2) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการคนหาความรูหรือการกําหนดความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวน

ประเด็นท่ีมีสภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัตสิูงสุด สอดคลองกับ 

บุญด ีบุญญากจิ และคณะ (2548, หนา54) ได กลาวถงึความสําคัญของกระบวนการจัดการความรูวา กระบวนการ 

จัดการความรู จะชวยใหองคกรสามารถสรางและจัดการความรูท้ังท่ีมอียูภายในองคกร และความรูใหม ๆ ไดอยางมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ขณะท่ีจิรประภา อัครบวร และคณะ(2552, หนา 24) ไดกลาววา กระบวนการจัดการ

ความรู เปนการบรหิารจดัการเพื่อนําความรู จากแหลงความรูไปใชเพื่อใหเกดิการปรับปรุงและนวัตกรรมและสามารถ

นําความรูไปใชประโยชน ไดมากข้ึนจนกลายเปนวงจรการเรยีนรูท่ีเพิ่มพูนอยางไมมท่ีีสิ้นสุด 

 3) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นท่ีมี

สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ดังท่ีบุญดี บุญยากิจ  

และคณะ (2548, หนา 46) ไดสรุปองคกรท่ีมกีารนําระบบหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการความรู

ก็อาจจะตองจัดใหมกีารอบรมเกีย่วกับการใชระบบหรอืเทคโนโลยีหรอืเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการ

ความรูดังกลาว แกบุคลากรเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีเหลานัน้ใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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 4) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมี

สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏบัิตสิูงสุด ซึ่งสถาบันพัฒนาผูบรหิาร

การศึกษา (2548, หนา2) ไดกลาววาการจัดการความรูเปนการรวบรวมความรู ท่ีเนนการปฏิบัติซึ่งเกิดจาก

ประสบการณการทํางานจากทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางานของคนในองค หรอืทีมงานท่ีทํางานรวมกัน มกีารจัด

ใหมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู แลวมกีารนําความรูท่ีไดมาสังเคราะหจําแนกและนําไปเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ในระบบ

เอกสารและระบบเอกสารผานระบบออนไลน 

 5) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเขาถึงความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นท่ีมีสภาพการ

ดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏิบัตสิูงสุด ถงึแมวาการศกึษาของ ชรยิา จนัทร

อินทร (2550, หนา 103) พบวาอาจารยเปนกลุมท่ีมีความพรอมดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารมากท่ีสุด เนื่องจาก

อาจารยเปนผูใชขอมูลเพื่อศึกษาหาความรู และนํามาใชสอนอยูตลอดเวลา และสวนใหญใชในการสืบคนขอมูลดวย

คอมพิวเตอร มีพฤตกิรรมการอานขาวสารจากฐานขอมูลออนไลน รูแหลงขอมูลท่ีใหบริการ และแหลงสารสนเทศท่ี

เปนประโยชน  ถึงกระนั้นโรงเรยีนในศูนยเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมลานอย ประสบปญหาขางตนดังกลาว 

จงึทําใหการการจัดการความรูดานนี้มคีาเฉลี่ยนอย 

 6) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏบัิต ิในตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมีสภาพการ

ดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ถึงแมวาการศึกษาของทิมแกว 

ธรรมรักษสกุล (2551, หนา 195) พบวาครูเปนบุคคลแหงการเรยีนรู คือมคีวามสามารถเปนเลศิ มรีูปแบบวิธีการคิด มี

วิสัยทัศนรวมกัน เรียนรูกันเปนทีม และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีความรูเรื่องกระบวนการ

จัดการความรู  มกีารจัดระบบองคความรู โดยจัดเก็บเปนประเภทขององคความรู ดานเอกสาร ตํารา สื่อบันทึกขอมูล

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส มีการรวบรวมองคความรูตามทะเบียนความรู และมชีองทางในการเขาถึงองคความรูอยาง

นอยสองชองทาง แตครูในโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนมีการ

ดําเนนิงานการจัดการความรูในดานนี้มคีาเฉลี่ยนอยซึ่งไมสอดคลองกับผลการศกึษาดังกลาว 

7) สภาพการดําเนนิงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นท่ีมีสภาพการดําเนินงาน

กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศลี 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ดังท่ี บุญด ีบุญญากิจและคณะ (2548, หนา 

46) ไดสรุปวา องคกรท่ีไดนําระบบหรือ เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการความรูก็อาจจะตองจัดใหมี

การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชระบบหรือเทคโนโลยีดังกลาวแกบุคคลเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีเหลานั้นใหเกิด

ประโยชน สูงสุดในโรงเรียนศูนยเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศกึษาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนมกีารดําเนนิงานการ

จัดการความรูในดานนี้มคีาเฉลี่ยนอยซึ่งไมสอดคลองกับผลการศกึษาดังกลาว 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช 

 การดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏบัิติควรมกีารวิเคราะหจุดออน

จุดแข็งในการจัดการความรูในวัด มกีารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการแสวงหาความรู รวมท้ังควรมีการ

จัดการระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีสะดวก และงายตอการเขาใชงาน  ตลอดจนควรมีการแบง
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ประเภทและการจัดเก็บองคความรูใหมีมาตรฐานทุกฝายงาน ควรมศูีนยขอมูลในวัดสามารถสบืคนไดอยางอิสระตาม

ความสนใจท้ังระบบเอกสารและสื่อ ทางดานเทคโนโลยี  และควรมกีารจัดระบบพี่เลี้ยงใหคณะสงฆและประชาชนท่ีมี

ความเชี่ยวชาญใหคําแนะนําคณะสงฆและประชาชนท่ียายเขามาใหม รวมถึงปฏิบัติ ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ

หลังจากสงคณะสงฆและประชาชนเขารับการอบรมสัมมนา  

 ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 

 1) ควรศึกษากระบวนการเรียนรู ควบคูกับการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติอยางเป

นระบบ 

 2) ควรใชระเบียบวิธีทางการวิจัยเชงิคุณภาพในการวิจัยลักษณะเดยีวกันนี้ เนื่องดวยความลุมลกึ และความ

ชัดเจนแหงการนํานโยบายไปปฏบัิตจิะเสรมิใหงานวิจัยมคุีณคาตอการนําไปใชจรงิมากย่ิงข้ึน 
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การเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา 

Preparing for supporting the new threat situations of 17th infantry regiment, 

Phayao Province  

รอยโทสิริชัย  ดวงจันทร1 1* และ พงษสนิท  คุณนะลา2 

Lieutenant Sirichai  Duangjun1* and Pongsanit  Koonnala2 

บทคัดยอ 

การศึกษา เรื่อง “การเตรยีมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กรมทหารราบท่ี 17 

จังหวัดพะเยา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยาเพื่อปฏิบัติภารกิจใน

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ทหารสังกัดกรมทหารราบท่ี 17 จํานวน 216 

คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ความพรอมของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยาเพื่อปฏบัิตภิารกจิใน

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยรวมมคีวามพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ท้ัง 4 ดาน 

พบวา ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) มคีวามพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ

และดานวัสดุอุปกรณ มคีวามพรอมอยูในระดับปานกลาง 

 

คําสําคัญ: การบรหิารจัดการ  ภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 

Abstract  

The study of "Preparation for new threats The 17th Infantry Regiment, Phayao Province "aims to study 

the readiness of the 17th Infantry Regiment, Phayao Province in order to carry out the mission in a new form of 

threat situation. The sample used in the research was 216 soldiers under the 17th Infantry Regiment. The tools 

used for collecting data were questionnaires. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The results showed that readiness of the 17th Infantry Regiment, Phayao Province, to carry out the 

mission in a new threat situation Overall, the availability is at a moderate level. When considering each aspect in 

4 aspects, it was found that the human resources (personnel) were at a high level. In terms of budget and material 

management with moderate readiness. 
 

Keywords: Management, new forms of threats 
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บทนํา 

ความหลากหลายของสถานการณเหตุความไมสงบท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทยในปจจุบัน เชน สถานการณ

การกอการราย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ปญหาความรุนแรงของการคายา

เสพติด ความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน  สถานการณเหลานี้ถอืไดวาเปนภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลง

รูปแบบและความรุนแรงของสถานการณไปจากเดมิ สรางความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กอใหเกิด

ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของประเทศเปนอยางมาก รัฐบาลไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวและ

ยกระดับความสําคัญใหเปนวาระแหงชาติ ซึ่งหลายหนวยงานไดดําเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

ปองกัน ปราบปราม และหาวิธีแกไขในทุกรูปแบบ  เพื่อลดความรุนแรงจากสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ท่ีเกดิข้ึน  

สําหรับบทบาทของทหารในกองทัพไทย เพื่อใชในการเผชิญปญหาท้ังในการปกปองอธิปไตยของชาติ และ

การนําไปแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมใิชรูปแบบทางทหาร ไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในกฎหมายของชาติ

หลายฉบับ และมีการบัญญัตไิวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดระบุไววา “รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหารอาวุธ

ยุทโธปกรณและ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จําเปนและเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษา เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 

สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 6 เมษายน 2560, หนา 21-

22) 

ซึ่งยุทธศาสตรในการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความ

มั่นคงของประเทศ เปน 2 ลักษณะ คือ (กองทัพบก, 2558, สื่อออนไลน) 1) ภัยคุกคามแบบดัง้เดมิ เปนภัยคุกคามทาง

ทหาร ท่ีตองใชกองทัพเปนกลไกในการแกปญหา ซึ่งภัยคุกคามนี้ยังไมปรากฏข้ึนชัดเจน แตจากความขัดแยงระหวาง

ประเทศท่ีมอียูหากไมไดแกไขอยางรวดเร็ว และเหมาะสมอาจขยายลุกลามจนถงึข้ันใชกําลังทหารขนาดใหญได และ 2) 

ภยัคุกคามรูปแบบใหม ปจจัยภายในประเทศเปนภัยคุกคามท่ีมกีารกอตัวมายาวนานและกําลังขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง

ภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยู คือ ปญหาการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ปญหาการกอ

ความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาความแตกแยกของคนในชาติ ปญหาการกอการราย ปญหา

อาชญากรรมขามชาต ิปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาโรคระบาด 

จากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาทหารเปนกําลังหลักในการปองกันอธิปไตยของประเทศ 

นอกจากจะเปนหนวยงานท่ีใชกําลังในการเผชญิภัยคุกคามทางทหารแลว ยังจําเปนตองเตรยีมกําลังในการรับมอืกับ

ภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ซึ่งถือไดวาเปนภัยคุกคามท่ีมีการกอตัว และไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสถานการณท่ี

เอ้ืออํานวยท้ังสภาพบุคคล และสภาพแวดลอม กอใหเกิดความรุนแรงมากข้ึนกวาเดิม ดังนั้น การพัฒนาการฝกเพื่อ

รองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม จึงเปนการสรางความพรอมใหกับหนวยทหาร และกําลังพล ในการท่ีจะ

รับมอืกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล  

กรมทหารราบท่ี 17 เปนหนวยทหารราบเบาของกองทัพบกไทย โดยข้ึนตรงกับกองพลทหารราบท่ี 7 ดําเนิน

ยุทธการหลักของกองทัพบกในดานการปองกันประเทศ พิทักษผลประโยชนของชาติ การชวยเหลือประชาชน และ

เสริมสรางประโยชนสุขใหประชาชน จากสถานการณปจจุบัน พบวา ภัยคุกคามตอความมั่นคงและความเปนอยูของ

ประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ เชน ปญหายาเสพติด ภัยทางธรรมชาต ิเปนตน ทหารจงึเขามามบีทบาทสําคัญในการ
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ปองกันและปราบปรามเพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน และคืนความสงบสุขใหกับประชาชน โดยภัยคุกคามรูปแบบ

ใหมท่ีเกดิข้ึนภายในพื้นท่ีจงัหวัดพะเยา เชน สถานการณไฟปาและหมอกควัน สถานการณน้ําทวม เปนตน ซึ่งทหารถือ

เปนกําลังสําคัญท่ีเขาไปชวยเหลอื บรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน รวมกับหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  

ผูวิจัยในฐานะผูปฏบัิติงานอยูในหนวยทหารของกรมทหารราบท่ี 17 มคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความพรอมของ

กรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏบัิติภารกจิในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในการปฏิบัติภารกจิการปองกันประเทศตามแผนงาน โครงการท่ีไดรับ

มอบหมาย เพื่อจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการศกึษามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกําหนดรูปแบบการฝกเพื่อรองรับ

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ไดอยางมปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาความพรอมของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณภัยคุกคาม

รูปแบบใหม 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

  
  

 

 

 

 

 

 

วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ทหารท่ีปฏิบัติงานภายในกรมทหารราบท่ี 17 จํานวน 216 นาย 

ประกอบดวย นายทหารระดับปฏบัิตกิาร จํานวน 116 นาย และทหารกองประจําการ จาํนวน 100 นาย  

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

การศกึษา เรื่อง การบริหารรูปแบบการฝกเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กรมทหารราบท่ี 

17 จังหวัดพะเยา ใชแบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมขอมูล ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบเติมขอความลงในชองวาง ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพในกองทัพ และตําแหนงในกองทัพ  

ความพรอมเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคาม

รูปแบบใหม ของกรมทหารราบ ที่ 17  

จังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก 

1. ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) 

2. ดานงบประมาณ 

3. ดานวัสดุอุปกรณ 

4. ดานการบรหิารจัดการ 

การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม  

ของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา 
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สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัตภิารกจิใน

สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ 

และดานการบรหิารัดการ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมตัวอยางท่ีเปน 1) กลุมขาราชการทหาร จํานวน 116 นาย และ 2) ทหารกองประจําการ จํานวน 100 

นาย รวม 216 นาย เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ในการปฏบัิติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบ

ท่ี 17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดถึงขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน

ภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา ท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

การวเิคราะหขอมูล 

สถติท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพในกองทัพ และ

ตําแหนงในกองทัพ สถติท่ีิใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ และรอยละ  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการปฏบัิตงิาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการมสีวนรวม สถติท่ีิใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศกึษา 

ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา 

ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางทหาร 
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบ การฝกทาง

ทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณ ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

รายการ X  S.D. แปลผล 

ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) 3.87 0.58 มาก 

ดานงบประมาณ 3.12 0.82 ปานกลาง 

ดานวัสดุอุปกรณ 3.12 0.68 ปานกลาง 

ดานการบรหิารจัดการ 3.42 0.77 ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.38 0.59 ปานกลาง 
 

ความพรอมในการปฏบัิติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา ในการ

รองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของบุคลากร กรมทหารราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา พบวา 

โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานทรัพยากร

บุคคล (กําลังพล) มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 3.87) มคีวามพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบรหิารจัดการ มคีาเฉลี่ย

รองลงมา มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) และดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ย

เทากัน ( X = 3.12) มคีวามพรอมอยูในระดับปานกลาง 
 



  30  

- Proceedings - 

 

ตาราง 2 แสดงแนวทางการปฏบัิติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา 

ที่มคีวามสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

รายการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง 

1. ดานทรัพยากร

บุคคล (กําลังพล) 

1. กําลังพลบางสวนอายุยังนอย  

ยังไมมปีระสบการณเขาถงึปญหาตาง ๆ  

ในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2. บุคลากรผูเชี่ยวชาญมนีอย 

3. กําลังพลในสวนปฏบัิตยัิงขาด 

แนวทางการปฏบัิตท่ีิชัดแจน    

ซึ่งสวนใหญเปนรูปแบบนโยบาย 

4. กําลังพลระดับปฏบัิตกิารมภีารกจิ

มากมาย ท้ังภารกจิหลักและภารกจิ

รอง รวมถงึภารกจิชวยเหลอื

ประชาชนตามสถานการณ  

มคีวามออนลาและขาด 

ความกระตอืรอืลน  

1. ควรมกีารเตรยีมความพรอม รับมอืกับ

สถานการณโดยมกีารอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ี

สามารถดูแลทหารใหมได พัฒนาคนอยางตอเนื่อง 

ใหมคีวามพรอมในการปฎบัิตงิานตลอดเวลา  

2. ควรฝกฝนทักษะ และใหความรูกับกําลังพล 

เกี่ยวกับการปองกันและแกไขสถานการณ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง 

3. ใหความรูและสรางความเขาใจ 

ในการปฎบัิตกิารของกําลังพล เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของกําลังพล 

 

2. ดานงบประมาณ 1. งบประมาณจํากัด/มไีมเพยีงพอ 

2.มีการทํางานซ้ํากันอยู จึงไมอาจ

แยกงบประมาณท่ีชัดเจนได 

 

1. ควรจัดสรรงบประมาณใหตรงกับการฝกอยาง

ชัดเจน 

2. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเตมิใหเพยีงพอตอการ

ฝกเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

3. เพิ่มคาตอบแทนใหกับกําลังพล 

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

4. ใชงบประมาณบรหิารตรงกับความเปนจรงิ 

5. กระจายงบประมาณใหหนวยปฏบัิต ิ

ใหมากท่ีสุด 

6. ควรมกีารจัดงบประมาณสนับสนุน 

ตามแผนอยางจรงิจัง 
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง 

3. ดานวัสดุอุปกรณ 1. วัสดุอุปกรณมนีอย 

2. ไดรบัไมเพยีงพอหรอืไมไดรับการ

อนุมัตเิมื่อรองขอไปเชนวัสดุ อุปกรณ

สํานักงานของ บก.หนวยฝกทหารใหม 

เปนตน 

3. อุปกรณบางสวน เชน  

เครื่องตดิตาม ตรวจสอบสัญญาณ

โทรศัพท (ไวตดิตามตัวบุคคล

เปาหมาย  ลายเสน) ซึ่งไมมใีชใน

หนวยงานทหาร จงึตองประสานกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ รวมถงึอํานาจหนาท่ี

ขอบเขต 

4. อุปกรณบางอยางลาสมัย 

1. อุปกรณตองพรอมและทันสมัย 

2. ควรมกีารอัพเดทอุปกรณใหทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 

3. ควรจัดสรรวัสดอุุปกรณท่ีสามารถใชได 

กับสถานการปจจุบัน 

4. จัดหาอุปกรณทางอิเล็กทรอนิคมาใช  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

5. ควรสนับสนุนวัสดุท่ีมคุีณภาพ  

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในทุกๆดาน 

6. การจดัหาอุปกรณท่ีมคุีณภาพ พอเพยีงกับการ

ใชงาน และสามารถใชงานไดจรงิ 

4. ดานการบริหาร

จัดการ 

1. สวนใหญขาดความเขาใจ 

2. สวนใหญยังคงเปนในสวนของ

ระดับผูบรหิารในการพยายามพัฒนา

ในรูปแบบ นโยบาย ในการตดิตาม 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม แตในระดับ 

ผูปฏบัิตกิาร ยังขาดความรู และ

แนวทางการปฏบัิตท่ีิชัดแจน 

3. การบรหิารจัดการยังไมเปนระบบ 

1. ผูบังคับบัญชาทุกลําดับชัน้ กํากับดูแล 

การฝก ใหมผีลสมัฤทธ์ิไปในทางเดยีวกัน 

2. มกีารวางแผนและจัดการตามรูปแบบ 

และประยุกตใชใหสอดคลองตามสถานการณ 

3. ควรเตรยีมพรอมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

4. ผูบังคับหนวยตองมกีารวางแผน จัดหา กพ.ท่ีมี

ประสทิธิภาพ จัดหา งป.ใหเพยีงพอตอภารกจิ 

ตลอดจนจัดหาอาวุธยุทโธปกณ 

ท่ีมคุีณภาพ พรอม ปบ.ภารกจิไดตลอด 24 ชม. 

5. ใหอิสระแกหนวยรองเนนการปฏบัิตใินหนาท่ี

การปองกันประเทศ ไมเนนการปฏบัิตเิพื่อ

เสรมิสรางบารมสีวนบุคคลหรอืพวกพอง 

6. ควรจดัคนใหเหมาะสมกบังาน 

7. ควรมกีารบรหิารจัดการในเรื่องบุคคลากร 

งบประมาณ สวัสดกิารตางๆ ใหครอบคลุมทุกดาน 

และทุกมติ ิ

8. ควรมอบหมายใหมีผูปฏบัิตงิานท่ีเปนเจาหนาท่ี

เฉพาะ โดยกําหนดตัวบุคคล 

อยางชัดเจน และมีจํานวนท่ีเพยีงพอ 

ตอการปฏบัิตงิาน ตลอด 24 ชม. 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปผลการศึกษา 

 ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา 

ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ 17 

จังหวัดพะเยา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรทางการทหาร สังกัดกรมทหารราบท่ี 17 

จังหวัดพะเยา พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 100 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 43.50 มี

การศกึษาระดับปรญิญาตร ีคิดเปนรอยละ 35.19 และเปนนายทหารระดับปฏบัิตกิาร คิดเปนรอยละ 53.70 

 สวนท่ี 2 ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัด

พะเยา ในการรองรบัสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของทหาร สังกัดกรมทหารราบท่ี 17 จังหวัด

พะเยา พบวา โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ท้ัง 4 ดาน พบวา 

ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 3.87) มีความพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหาร

จัดการ มีคาเฉลี่ยรองลงมา มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) และดานงบประมาณ และดานวัสดุ

อุปกรณ มคีาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.12) มคีวามพรอมอยูในระดับปานกลาง 

 สวนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการปฏบัิตงิานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหาร

ราบท่ี 17 จังหวัดพะเยา ท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัย

คุกคามรูปแบบใหม 
 

รายการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา 

1. ดานทรัพยากรบุคคล 

(กําลังพล) 

1. กําลังพลบางสวนอายุยังนอย  

ยังไมมปีระสบการณเขาถงึปญหาตาง ๆ  

ในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 

2. บุคลากรผูเชี่ยวชาญมนีอย 

3. กําลังพลในสวนปฏบัิตยัิงขาด 

แนวทางการปฏบัิตท่ีิชัดแจน  

ซึ่งสวนใหญเปนรูปแบบนโยบาย 

4. กําลังพลระดับปฏบัิตกิารมภีารกจิ

มากมาย ท้ังภารกจิหลักและภารกจิ

รอง รวมถงึภารกจิชวยเหลอื

ประชาชนตามสถานการณ  

มคีวามออนลาและขาด 

ความกระตอืรอืรน  

1. ควรมกีารเตรยีมความพรอม รับมอืกับ

สถานการณโดยมกีารอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

ท่ีสามารถดูแลทหารใหมได พัฒนาคนอยาง

ตอเนื่อง ใหมคีวามพรอมในการปฎบัิตงิาน

ตลอดเวลา  

2. ควรฝกฝนทักษะ และใหความรูกับกําลังพล 

เกี่ยวกับการปองกันและแกไขสถานการณ 

ภยัคุกคามรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง 

3. ใหความรูและสรางความเขาใจ 

ในการปฎบัิตกิารของกําลังพล เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของกําลังพล 

 

 

 

 



  33  

- Proceedings - 

 

รายการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา 

2. ด้านงบประมาณ 1. งบประมาณจ ากัด/มีไม่เพียงพอ 

2.มีการท างานซ้ ากันอยู่ จึงไม่อาจ

แยกงบประมาณท่ีชัดเจนได้ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับการฝึก

อย่างชัดเจน 

2. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ

ต่อการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ 

3. เพิ่มค่าตอบแทนใหก้ับก าลังพล 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

4. ใช้งบประมาณบริหารตรงกับความเป็นจริง 

5. กระจายงบประมาณใหห้นว่ยปฏิบัติ 

ใหม้ากที่สุด 

6. ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุน 

ตามแผนอย่างจริงจัง 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 1. วัสดุอุปกรณ์มีนอ้ย 

2. ได้รับไมเ่พียงพอหรือไม่ได้รับการ

อนุมัติเมื่อร้องขอไปเช่นวัสดุ อุปกรณ์

ส านักงานของ บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ 

เป็นต้น 

3. อุปกรณ์บางส่วน เช่น  

เครื่องติดตาม ตรวจสอบสัญญาณ

โทรศัพท์ (ไวต้ิดตามตัวบุคคล

เป้าหมาย  ลายเส้น) ซึ่งไม่มีใช้ใน

หนว่ยงานทหาร จึงต้องประสานกับ

หนว่ยงานอ่ืน ๆ ร่วมถึงอ านาจหนา้ท่ี

ขอบเขต 

4. อุปกรณ์บางอย่างล่าสมัย 

1. อุปกรณ์ตอ้งพร้อมและทันสมัย 

2. ควรมีการอัพเดทอุปกรณ์ให้ทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ควรจัดสรรวสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ได ้

กับสถานการปัจจุบัน 

4. จัดหาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคมาใช้  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

5. ควรสนับสนุนวัสดุท่ีมีคุณภาพ  

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในทุกๆด้าน 

6. การจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ พอเพียง

กับการใช้งาน และสามารถใช้งานได้จริง 
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รายการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา 

4. ด้านการบริหารจัดการ 1. ส่วนใหญข่าดความเข้าใจ 

2. ส่วนใหญยั่งคงเป็นในส่วนของ

ระดับผู้บริหารในการพยายามพัฒนา

ในรูปแบบ นโยบาย ในการติดตาม 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แต่ในระดับ 

ผู้ปฏิบัติการ ยังขาดความรู้ และ

แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดแจน 

3. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้น ก ากับดูแล 

การฝึก ใหม้ีผลสัมฤทธ์ิไปในทางเดียวกัน 

2. มีการวางแผนและจัดการตามรูปแบบ 

และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ 

3. ควรเตรียมพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

4. ผู้บังคับหนว่ยต้องมีการวางแผน จัดหา 

กพ.ท่ีมีประสิทธภิาพ จัดหา งป.ให้เพียงพอ

ต่อภารกิจ ตลอดจนจัดหาอาวุธยุทโธปกณ์ 

ท่ีมีคุณภาพ พร้อม ปบ.ภารกิจได้ตลอด  

24 ชั่วโมง 

5. ใหอิ้สระแก่หน่วยรองเน้นการปฏิบัติใน

หนา้ท่ีการป้องกันประเทศ ไม่เน้นการปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างบารมีสว่นบุคคลหรือพวกพ้อง 

6. ควรจัดคนใหเ้หมาะสมกับงาน 

7. ควรมีการบริหารจัดการในเรื่องบุคคลากร 

งบประมาณ สวัสดกิารต่างๆ ให้ครอบคลุม

ทุกด้าน และทุกมิติ 

8. ควรมอบหมายใหม้ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็น

เจ้าหนา้ท่ีเฉพาะ โดยก าหนดตัวบุคคล 

อย่างชัดเจน และมีจ านวนท่ีเพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชม. 
 

 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กรมทหารราบท่ี 17 

จังหวัดพะเยา” มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลการวจิัย ดังนี้ 

จากผลการศึกษา พบวา่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบการฝึกทางทหารของกรมทหารราบท่ี 

17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามความคิดเห็นของบุคลากร กรมทหารราบท่ี 17 

จังหวัดพะเยา พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็นนายทหารระดับปฏิบัติการ และนายทหารประจ าการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเ พื่อ

รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงท าใหไ้ด้เจอกับสถานการณ์จริง โดยได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านทรัพยากรบุคคล (ก าลังพล) มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเห็นความส าคัญ

และจ าเป็นของการฝึกทางทหาร ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แต่การได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการฝึกทางทหารใน

การรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ปัจจุบันนี้ ทหารถือว่ามีบทบาทส าคัญในการให้

ความช่วยเหลือประชาชนท้ังยามสงบและยามเกิดสงคราม โดยภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันหาใช่เฉพาะการก่อ
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การราย หรอืสงครามไม ดังนัน้ ทรัพยากรบุคคลในกองทัพ ตองมคีวามพรอมท้ังความรู ความเขาใจ ทักษะท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติงาน เพื่อปองกันและรองรับการเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

เตรยีมความพรอม และไดมกีารกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเปาหมายเชงิยุทธศาสตร กลยุทธดําเนนิการและกําหนดให

มตัีวชี้วัดผลการดําเนนิงานภายใตกรอบยุทธศาสตรการเตรยีมพรอมแหงชาต ิอันจะทําใหมีความชัดเจนในการเตรยีม

ความพรอมของหนวยงาน และภาคสวนตาง ๆ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดอยาง

สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระยะตอไป โดยเริ่มมผีลตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2557 เปนตนไป กองทัพไทย ใน

ฐานะหนวยงานความมั่นคงหลักของชาติท่ีมีสวนเกี่ยวของ ท้ังดวยการเปนหนวยงานหลักและหนวยงานรวมตาม

ยุทธศาสตรฯตลอดจนแนวทางการบูรณาการดําเนนิงานของกองทัพรวมกับทุกภาคสวนอ่ืน ๆ อยางเปนระบบในการ

รองรับสถานการณตางๆ ตามแนวทางเตรียมความพรอมแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ มีการดําเนนิงานตามกรอบของ

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติฯ ดังตอไปนี้ 1) สภาวการณท่ีกระทบตอความมั่นคง 2) สภาพปญหาในการ

เตรียมความพรอมของไทย 3) กรอบแนวคิดยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 4) ประเด็นยุทธศาสตร 5) ปจจัย

แหงความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ วา การเตรียมทรัพยากร

มนุษยใหมีภูมิคุมกันเปนรากฐานสําคัญ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีภูมิคุมกันภัยความมั่นคง

และสาธารณภัย โดยเสริมสรางความรูความเขาใจในการเตรียมความพรอมในระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และ

ประเทศ ในการเตรียมความพรอมและบรหิารจัดการในมติิการปองกัน การมขีอมูลการมีระบบเฝาระวังแจงเตอืน การ

จัดการเมื่อคาดวาจะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยกระบวนการเรียนรูถายทอดสั่งสมประสบการณ 

บทเรยีน และกระบวนการมสีวนรวมของหนวยงานรัฐกับทุกภาคสวนในการดําเนนิงานเพื่อเตรยีมความพรอมรวมกัน

ของคนในชาต ิโดยเฉพาะภัยท่ีมสีาเหตุจากมนุษยถือเปนการเตรียมพรอมท่ีสําคัญท่ีสามารถวางแผนเพื่อปองกันหรือ

ลดผลกระทบจากภัยดังกลาวได (หัสยา ไทยานนท, 2559) สอดคลองกับผลการวิจัยของ พันเอก กฤษณะ นันทะวิชัย 

(2560) ไดศกึษาการพัฒนากําลังพลกับประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิานของหนวยงาน พบวา การพัฒนากําลังพล เปน

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย และนําหนวยไปสูความสําเร็จกองทัพบก จึงตองให

ความสําคัญกับการพัฒนากําลังพล โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทัพบกนัน้จะตองบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคของกองทัพบก และสอดรับกับยุทธศาสตรกองทัพบก การสรรหาและคัดเลือกกําลังพลจะตองใหได

คนดแีละมขีีดความสามารถ ใหการฝกอบรม พัฒนา ผานหลักสูตรตางๆ ใหการศกึษาท่ีเนนการเพิ่มเตมิทักษะท่ีสําคัญ

และจําเปนสําหรับอนาคต เชน ความรูดานภาษาอังกฤษ และความรูดานคอมพิวเตอร ใหการฝกอบรมระเบียบ วินัย 

การปลูกฝงและสรางเสรมิอุดมการณทางทหาร มกีารสงเสรมิความกาวหนาของกําลังพลท่ียุตธิรรม มีการประเมนิผล

การปฏิบัตงิาน ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานจริงๆ มีการจัดการสวัสดิการกําลังพลใหเพยีงพอและ

เหมาะสม รวมท้ังกองทัพบกควรกําหนดเปาหมายในการพัฒนากําลังพลเปนรายบุคคลใหมีคุณลักษณะ ขีด

ความสามารถ สําหรับการปฏบัิตภิารกจิในอนาคตอีกดวย และสอดคลองกบัผลการวิจัยของ พรพมิล รธนธิย (ม.ป.ป.) 

พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานของกําลังพลศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร คือ 

ตัวกําลังพล (กําลังพลยังขาดความรูความเขาใจงานท่ีตองปฏิบัติ กําลังพลบางสวนเขามารับราชการโดยใชระบบ

อุปถัมภทําใหคุณวุฒิไมตรงกับงานท่ีตองปฏิบัติ และกําลังพลไมเพยีงพอตอการปฏบัิตงิาน) สําหรับแนวทางการแกไข

ปญหา พบวา 1) สงเสริมใหกําลังพลเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ 2) ใหหนวยงานมีการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหเกดิความแมนยําในการปฏิบัตงิาน โดยมีการทดสอบประเมนิผล และนําผลท่ีไดมาประกอบการพจิารณาเลื่อน

ข้ันเลื่อนตําแหนง 3) รณรงค สงเสรมิการออกกําลังกายเพื่อใหกําลังพลมสีุขภาพแข็งแรง 
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2. ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนในการ

ฝึกทางทหาร ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่เหมาะสม และเพียงพอ แต่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

เสนอของบประมาณในการสนับสนุนการฝึกทางทหารในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรทางทหารท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง จึงมีความ

คาดหวังว่า รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อใหก้ารบริหารงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายใน

องค์การ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้มีส่วนร่วมในการเสนองบประมาณเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2545, หนา้ 1) กล่าวว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  เน้นการมี

ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล  ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการ

บริหารท่ีส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันเอก กฤษณะ นันทะวิชัย (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาก าลังพลกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลการวิจัย พบว่า ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ มี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ๆ ท่ีมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง

รวดเร็ว กองทัพบก ได้จัดท ายุทธศาสตร์กองทัพบกและมีการปรับปรุงโครงสร้างของหนว่ย เพื่อใหม้ีขีดความสามารถ

ท่ีสูงข้ึน แต่จ ากัดด้วยงบประมาณและอัตราของหน่วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิมล รธนิธย์ (ม.ป.ป.) 

พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก าลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คือ 

งบประมาณ (งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เงินเดือนข้าราชการไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ)  

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การฝึกทางทหาร ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  มีความเหมาะสม และมีความทันสมัย แต่

เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด ปัจจุบันการเกิดสถานการณ์ต่างๆมีความรุนแรงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ หรือภัยคุกคามจากน้ ามือ

มนุษย์ล้วนมีความรุนแรงและซับซ้อนข้ึน บางครั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่อาจมีไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพท่ีไม่

พร้อมใช้งาน ซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศชาติได้ ดังนั้น หน่วยงานและผู้ท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบควรตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และควรมีการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและใช้จริงให้เพียงพอต่อการใช้งาน สอดคล้องกัลผลการวจิัยของ พรพิมล รธนธิย์ (ม.ป.ป.) ได้ศกึษา

ปัญหาในการปฏิบัติงานของก าลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีวัตถุประสงค์ในการ

วจิัยเพื่อศกึษาภารกิจ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์

ก าลังพลการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังทหาร วัสดุอุปกรณ์ (มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันและไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน)  

4. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการวางแผนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกทางทหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การฝึกทางทหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน แต่บุคลากรมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกทางทหารเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
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ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดของกองทัพเนื่องจากกองทัพเป็นหน่วยงานความมั่นคงของประเทศชาติ การวางแผนด าเนินงาน

ต้องการความลับเป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับการบริหารจัดการหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทัพอาจใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน

การเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผน

ด าเนินการของกองทัพ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ สอดคล้องกัลผลการวจิัยของ พรพิมล รธนิธย์ (ม.ป.ป.) ได้

ศกึษาปัญหาในการปฏิบัติงานของก าลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีวัตถุประสงค์ใน

การวิจัยเพื่อศึกษาภารกิจ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของศูนย์ก าลังพลการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังทหาร ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของก าลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เกิดจาก 4 ด้าน คือ ตัวก าลัง

พล (ก าลังพลยังขาดความรู้ความเข้าใจงานท่ีต้องปฏิบัติ ก าลังพลบางส่วนเข้ามารับราชการโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ท าให้

คุณวุฒิไม่ตรงกับงานท่ีตอ้งปฏิบัติ และก าลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) งบประมาณ (งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน เงินเดือนข้าราชการไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ) วัสดุอุปกรณ์ (มีการจัดซือ้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันและ

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) และการบริหารจัดการ (ปัญหาการบรรจุก าลังพลได้จ านวนน้อย ก าลังพลท่ีมีอยู่ต้อง

รับภาระงานมากข้ึน ปัญหาการพิจารณาความดีความชอบ) ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า 1) ส่งเสริมให้

ก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถ 2) ใหห้น่วยงานมีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีการทดสอบประเมินผล และน าผลท่ีได้มาประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง 3) รณรงค์ 

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อใหก้ าลังพลมีสุขภาพแข็งแรง 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. ด้านบุคลากร (ก าลังพล) ผู้บังคับบัญชา ควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และสร้าง

ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อให้ก าลังพลมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขสถานการณ์ และทักษะในการปฎิบัติงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพตลอดเวลา 

2. ด้านงบประมาณ ผู้บังคับบัญชา ต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การเพิ่มค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพล  และควรกระจาย

งบประมาณใหค้รอบคลุมและท่ัวถึงหนว่ยงานและผู้ปฏิบัติ 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้บังคับบัญชา ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทันสมัย และมีสภาพใช้ได้จริง เพื่อ

ใช้ในการรองรับการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ท่ี

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 4. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บังคับบัญชา ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน เน้นการด าเนินการตามแผนให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีการก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ รวมท้ังควรมีการบริหารจัดการในเรื่องบุคคลากร งบประมาณ สวัสดิการ

ต่างๆ ใหค้รอบคลุมและเพียงพอ 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพะเยา  

มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา การศกึษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชงิเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใน

การศกึษาคือ ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา จํานวน 2,880 

คน โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาด 

กลุมตัวอยางจํานวน 341 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายปดและการสัมภาษณเชงิลกึ โดย

สุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน และแบบบังเอิญ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ

จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 3.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

ดานการอํานวยการ (Χ  = 3.04) รองลงมา คือ ดานการรายงานและประเมินผล ( Χ  = 3.06)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ดานการวางแผน (Χ  = 2.94) 2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ  = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย  

มากท่ีสุด คือ ดานการบริหารนโยบาย (Χ  = 4.17) รองลงมา คือ ดานการวางแผน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ดานอํานวยการ (Χ  = 4.06) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการประสานงาน (Χ  = 3.89) ขอเสนอแนะจาก

การศึกษาคือ ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชกรอบแนวคิดอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติม เพื่อจะไดขอมูลท่ีมีความครอบคลุมมากข้ึน และควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อนํามาเปรยีบเทียบหาแนวทางในการพัฒนาประสทิธิภาพ
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ค าส าคัญ: การพัฒนา  ประสิทธภิาพ  การบริหารจัดการ 
 

Abstract  
The study on the development of management efficiency of local administrative organizations in Phayao 

Province has had the following two objectives: 1) To study the problems of the development of management 

efficiency of local administrative organizations in Phayao Province. 2) To study the guidelines for management 

efficiency of local administrative organizations in Phayao Province. This research was conducted by using 

quantitative research methods. The numbers of people engaged in the study are 2,880 government officials, 

employees and staff under the local administrative organization of Phayao Province, using the tables of Krejcie 

and Morgan by determining the level of 95% confidence. The sample group is 341 people. The data was collected 

by using the closed-end questionnaires and in-depth interviews. The samples are randomly selected using 

proportional assignments and accidentally. The data was analyzed by using the descriptive statistics which are 

percentage, mean, and standard deviation. 

The research results indicated as follows: 1) The overall problems of the development of management 

efficiency of local administrative organizations in Phayao Province were at a moderate level (  = 3.04). While 

considering each aspect, the aspect with the highest mean was directing (  = 3.04), followed by reporting and 

evaluation (  = 3.06). And the aspect with the lowest mean was planning (  = 2.94). 2) The overall guidelines 

for the development of management efficiency of local administrative organizations in Phayao Province were at a 

high level (  = 4.05). While considering each aspect, the aspect with the highest mean was policy management 

(  = 4.17), followed by planning, human resource management and directing (  = 4.06). And the aspect with 

the lowest mean was coordinating (  = 3.89). Suggestions from this study were as follows: The problems and 

guideline to improve the efficiency of the administration should be studied more in order to have more covered 

information and the guideline to improve the local governing organization efficiency in the neighbor area should be 

studied more in order to compare and find the solution to improve the efficiency in advance. 
 

Keywords: Development, Efficiency, Management 
 

บทน า 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและใหค้ าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ

เข้มแข็งและมีศักยภาพในการใหบ้ริการสาธารณะ จึงได้มีการก าหนดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งเรียกกันวา่ “การประเมิน   Core Team” หมายถึง

ทีมประเมินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรของส านักงานส่งเ สริมการ
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ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นทีมตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตาม ความคืบหน้าในการ

ด าเนินงาน แก้ไขจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใหม้ีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน 

โดยน าผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาเป็น “ฐานข้อมูล” เทียบเคียง และน าผลการประเมิน มาก าหนดแนวทางนโยบาย

โครงการเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง และในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) มีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้

มีความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561, สื่อออนไลน์) 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ 

และด้านธรรมาภิบาล โดยผลคะแนนรวมเฉลี่ยท้ัง 5 ด้าน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ัน

ต่ า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทีมตรวจตรวจประเมินประสิทธิภาพระดับจังหวัดพะเยา ได้ออกตรวจการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 72 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 

แห่ง เทศบาลต าบล 33 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 36 แห่ง จากผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน พบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถจ าแนกตามระดับผลการประเมินแบ่งเป็น

ระดับดีเด่น 3 แหง่ ระดับดีมาก 47 แหง่ ระดับดี 21 แหง่ และระดับพอใช้ 1 แห่ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นมีจ านวนน้อย 

(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา, 10 สิงหาคม 2561) 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา เพือ่จะน าผลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ใหม้ีประสิทธภิาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพืน้ท่ีตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา

 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ  จังหวัด

พะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  PAMS-POSDCoRB จ านวน 11 ด้าน ของวิรัช วิรัชนิภา

วรรณ (2553)  น ามาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารนโยบาย ด้าน

การวางแผน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานและ

ประเมินผล และด้านงบประมาณ  
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา 

เป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการตามระเบียบวธิวีจิัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา จ านวน 72 แหง่ รวมท้ังสิ้น 2,880 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตาราง

ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (อ้างอิงใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสน์, 

2547, หนา้ 227) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 341 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non–probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทของต าแหน่ง

และระยะเวลาในการท างาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 7 ด้าน 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 7 ด้าน  

 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ตามแนวคิด PAMS-POSDCoRB ของ 

วริัช วริัชนิภาวรรณ และน ามาปรับใช้ 

จ านวน 7 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการบริหารนโยบาย  

2. ด้านการวางแผน  

3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการอ านวยการ 

5. ด้านการประสานงาน  

6. ด้านการรายงาน และประเมินผล 

7. ด้านงบประมาณ 

 
 
 
 

 

การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ        

จังหวัดพะเยา 
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ในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน กําหนดระดับของความคิดเห็นออกเปน 

5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลเิคิรท (Likert Scale) (เพ็ญแข แสงแกว, 2540, หนา 80 – 81) 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากนายก

องคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง นายกเทศมนตรีตําบลงิม และ

ผูอํานวยการกลุมงาน/หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย จากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา 

รวมจํานวน 8 คน  

3. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมอื 

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย โดยมข้ัีนตอนการดําเนนิการ ดังนี้  

3.1 ศกึษาแนวคิดทฤษฎงีานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากเอกสารตํารา บทความวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทาง ในการ

สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการบริหารนโยบาย ดานการ

วางแผน ดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานและประเมนิผล 

และดานงบประมาณ 

3.2 นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อ

ตรวจสอบโครงสราง คําถาม การใชสํานวนภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และนํามาปรับปรุงแกไข ใหมี

ความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

3.3 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) (พชิติ ฤทธ์ิจรญู, 2554, หนา 241 – 242) 

3.4 นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญไปหาคาความเชื่อมั่น โดยนําไปทดสอบ (Try out) กับ

ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร การหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach's alpha) (อางอิงใน องอาจ นัยพัฒน, 2549, หนา 151) ไดคาความเชื่อมั่นท่ี

ระดับ 0.937 

3.5 ผู วิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบ ความถูกตอง 

จากอาจารยท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว จากนั้นนําไปจัดพมิพเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณฉบับจริง

เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 341 คน ไดแก ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา และ

การสัมภาษณแบบเจาะลกึกับผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและทีมประเมนิประสทิธิภาพของจังหวัดพะเยา  

4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษารวบรวมจากเอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล 

5. การวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถติิเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปรวบรวมความคิดเห็น แลวนําเสนอ

ตามประเด็นหลัก 
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ผลการศกึษา 

 จากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.49  สวนใหญมีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 

32.26 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 26.39 สวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

55.43 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 26.10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการ 

คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมา เปนลูกจาง/พนักงานจาง คิดเปนรอยละ 30.50 และสวนใหญมีระยะเวลา ในการ

ทํางาน  20 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 24.63 ปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ทุกดาน

อยูในระดับปานกลาง เรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานการอํานวยการ (Χ  = 

3.17) รองลงมา คือ ดานการรายงานและประเมนิผล (Χ  = 3.16) ดานการงบประมาณ (Χ  = 3.06)  ดานการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย ( Χ  = 3.03) ดานการประสานงาน (Χ  = 2.96) ดานการบริหารนโยบาย (Χ  = 2.95) และดานการ

วางแผน (Χ  = 2.94) สําหรับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ

จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารนโยบาย (Χ  = 4.17) รองลงมา คือ ดานการ

วางแผน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานอํานวยการ (Χ  = 4.09) ดานการรายงานและประเมินผล  (Χ  = 4.07) 

ดานการงบประมาณ ( Χ  = 3.98) และดานการประสานงาน ( Χ  = 3.89) จากการสัมภาษณปญหาการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา ดานการอํานวยการ พบวา การมอบ

อํานาจในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องสําคัญท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ ยังอยูในดุลยพินิจของผูบริหารเปนสวนใหญ และการกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมีไมเหมือนกัน บางครั้งทําใหการมอบหมายงานไมชัดเจน และไมตรงกับ

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน และแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา ดานการบริหารนโยบาย พบวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันนําไปสูการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศกึษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา 

สามารถนํามาอภปิรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

1. ปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา จาก

ผลการวิจัยพบวา 

   ดานการอํานวยการพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการประชาสัมพันธขาวสารและผลการ

ดําเนินงานใหประชาชนและเจาหนาท่ีในหนวยงานไดรับทราบ ประเด็นปญหาสวนหนึ่งมาจากการกําหนดโครงสราง

สวนราชการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมไีมเหมือนกันสงผลใหบางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมมีเจาหนาทีผูรับผดิชอบงานดานประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มัทนา เตโช (2557) ท่ีไดศกึษาเรื่อง
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การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลพระยืนมิ่งมงคล จังหวัดขอนแกน พบวาการดําเนนิงานดานการ

ประชาสัมพันธยังไมมเีปาหมายและแบบแผนท่ีชัดเจน ประกอบกับเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบงานประชาสัมพันธยังไมมสีวน

งานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรง และยังไมไดรับการเขาอบรมเกี่ยวกับงานดานการ

ประชาสัมพันธ และสอดคลองกับการศกึษาของ วารุต มาลาแวจันทร (2559) ท่ีไดศึกษาแนวทางการสงเสริม การมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบวา 

ประชาชนไมทราบขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธใหเขามามีสวนรวมไมท่ัวถึง ควรปรับปรุงวิธีการแจงขอมูล

ขาวสาร และการประชาสัมพันธใหกวางขวางมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบหอกระจายขาวเสยีงตามสาย และการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแจงขาวสารกจิกรรมและผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

ประชาชนและหนวยงานมากข้ึน 

 ดานการรายงานและประเมินผล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเล็งเห็นถงึความสําคัญและความ

จําเปนของการรายงานและประเมนิผลภายในหนวยงาน และผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดนําขอมูลจาก

การประเมนิผลไปใชการปรับปรุงการปฏบัิตงิานใหเกดิประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจรงิ 

    ดานงบประมาณ พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจาก

การดําเนินภารกิจตาง ๆ จําเปนตองมีงบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขาดศักยภาพในการหาแหลงงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ ศุภกิจ เสนนอก (2558) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวรองทุกขผานศูนยดํารง

ธรรมอําเภอ: กรณีศกึษาอําเภอหนองเสอื จังหวัดปทุมธานี พบวาศูนยดาํรงธรรมอําเภอหนองเสอืไมมงีบประมาณเปน

ของตนเองตองเบิกจายงบประมาณรวมกับงบบูรณาการของอําเภอหนองเสอืท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมการปกครอง 

หรอืตองรอการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานจังหวัด ทําใหงบประมาณมีอยูอยางจํากัด สงผลใหการปฏบัิตงิาน

เปนไปอยางยากลําบาก ไมมคีวามตอเนื่อง ผูปฏบัิตงิานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

    ดานทรัพยากรมนุษย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และความสามารถอยางเพียงพอ ประกอบกับผูบริหารองคกรปกครองสวนถิ่นและ

บุคลากรในหนวยงานขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และขาดการสงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดเขารับการฝกอบรม หรอืเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหดีมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวัฒน เปลี่ยนบางยาง (2558) ไดศกึษาประสทิธิผลของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา การปฏบัิตงิานของเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนเรื่องการใหความรูและการฝกอบรมท่ีไมพอเพียงและไมท่ัวถึง และ

สอดคลองกับการศึกษาของธัญญารัตน สหศักดิ์กุล (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษา กรมเจาทา พบวา การสงเสริมการเรียนรู อบรม เพิ่มพูนทักษะท่ี

จําเปนใหแกบุคลากร  ยังไมเพียงพอ เนื่องจากขาดการสงเสริมจากผูบังคับบัญชา และจํานวนผูท่ีไดรับการคัดเลอืกให

มสีิทธ์ิไปอบรมมีจํานวนนอย และการอบรมสวนใหญเปนการอบรมกับหนวยงานภายใน และสอดคลองกับการศกึษา

ของสัณหกฤษณ บุญชวย (2561) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

ปองกันอาชญากรรมในเขตภาคกลาง พบวา บุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจใน

ระเบียบ ขอกฎหมาย หากเปนขาราชการประจําในระดับบรหิารจะเปนปญหาท่ีใหญอยูพอสมควรเพราะเปนผูมหีนาท่ี

โดยตรงในการนํานโยบายของขาราชการการเมอืงไปสูการปฏิบัติเพราะในความเปนจริงขาราชการเมืองมาจากการ
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เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จึงตองดําเนินนโยบายท่ีเนนประชานิยมเปนสําคัญประกอบกับขาราชการการเมือง

เหลานี้มักขาดความรูในระเบียบขอราชการตาง ๆ จงึดําเนนินโยบายตามความพงึพอใจของประชาชนเปนหลัก 

ดานการประสานงาน พบวา การขจัดความขัดแยงท่ีเกดิข้ึนภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดรับการ

แกไขเทาท่ีควร และการทํางานรวมกันระหวางกอง/ฝายขาดการบูรณาการและการประสานงานในหนวยงาน อาจ

สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงานเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สัณหกฤษณ บุญชวย (2561) ท่ีได

ศกึษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันอาชญากรรมในเขตภาคกลาง พบวา

การประสานงานกับหนวยงานภายนอกตองอาศัยวิธีการของระบบราชการท่ีมีความซับซอน และปญหาในเรื่องความ

กังวลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอขอระเบียบ กฎหมาย และการทําหนาท่ีในการตรวจสอบของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

ดานการบริหารนโยบาย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดนโยบายท่ีไมสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขอจํากัดของอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดกําหนดไว ซึ่งอาจมีผลนําไปสูการกําหนดนโยบายเพื่อจัดทําบริการ

สาธารณะท่ีไมสอดคลองตอบสนองตอความตองการของประชาชน และสอดคลองกับการศึกษาของ สัณหกฤษณ 

บุญชวย (2561) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันอาชญากรรม 

ในเขตภาคกลาง พบวา การขาดความชัดเจนในกฎหมายท่ีกําหนดภารกจิ บทบาทและหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานการปองกันอาชญากรรม และหรอืรักษาความสงบเรียบรอยตาง ๆในชุมชน ไมไดกําหนดชัดเจนวาสิ่งใด

ดําเนินการไดสิ่งใดไมสามารถดําเนินการได เมื่อไดดําเนนิการไปแลวมักถูกหนวยตรวจสอบทักทวงถงึภารกิจหนาท่ี 

และอาจถกูใหมกีารเรยีกคืนงบประมาณแผนดนิจากโครงการดังกลาว 

ดานการวางแผน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีการนําผลจากการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงการ

วางแผนใหมคีวามเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานขาดการลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจปญหาและ 

ความตองการของประชาชน เนื่องจากผูปฏิบัติงานท่ีมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการทํางานขาดตอเนื่อง 

และท่ีผานมาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหความสําคัญ ติดตามในเรื่องของการวางแผน เพียงแตให

เจาหนาท่ีดําเนนิการเพยีงลําพัง  

2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา 

จากผลการวิจัยพบวา 

ดานการบริหารนโยบาย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง

ราชการ และกําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกบัความตองการของประชาชนและการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุญฤทธ์ิ เพ็ชรวิศิษฐ (2556) ท่ีไดศึกษาศักยภาพการ

บริหารการพัฒนาของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน พบวา นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลนคร

ขอนแกนไดใชกลยุทธการบรหิารท่ีเนนการมสีวนรวมของประชาชนเปนหลัก เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในฐานะ

เจาของบานเปนผูตัดสินใจ โดยเทศบาลนครขอนแกนปฏิบัติหนาท่ีเสมือนเปนผูนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ

ประชาชนไปสูการปฏบัิติ และท่ีสําคัญมอบใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการดวยตนเอง จากการกําหนดวิสัยทัศน 

ท่ีกําหนดบทบาทใหประชาชนเปนผูแสดงมากข้ึนสงผลใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสาธารณะ

หลากหลายรูปแบบ และสอดคลองกับการศึกษาของนารีลักษณ ศิรวิรรณ (2561) ท่ีไดศกึษาการพัฒนาคุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ กรณีศกึษาหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ดานการมุงเนน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา กระบวนงานสําคัญท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือการเปดโอกาสให



  47  

- Proceedings - 

 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อยกระดับการดําเนินการใหมีความโปรงใส และเปนท่ีไววางใจของ

ประชาชน เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนการดําเนนิงาน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

แสดงขอคิดเห็น และเขามาตดิตามผลการดําเนนิงานในรูปแบบตาง ๆ 

ดานการวางแผน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําผลการปฏบัิตงิานมาปรับปรุงการวางแผน ใหมี

ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการมอบหมายเจาหนาท่ี ใน

ทํางานอยางชัดเจน และคอยกําชับ ตดิตามใหเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานลงพื้นท่ีสํารวจปญหา และบริบทของสภาพสังคม 

เพื่อนํามาสูการวางแผนท่ีตอบสนองตอวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี

ความจรงิใจในการปฏบัิตติามแผนท่ีไดกําหนดไว และเปดโอกาสใหประชาชนท่ีเกี่ยวของเขาไปมสีวนรวมในการกําหนด

นโยบายและแผนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนภิาวรรณ (2558) ท่ีไดอธิบาย

ความหมายการวางแผนตามแนวคิด PAMS – POSDCoRB ไววาการดําเนินงานอยางเปนระบบ  เพื่อกําหนดอนาคต

ของหนวยงานของรัฐ เชน ดําเนนิการอะไร (what) ท่ีไหน (where) อยางไร (why) เมื่อใด (when) และใคร (who) และมี

ความหมายครอบคลุมไปถึงการบริหารท่ีเกี่ยวกับระดับของการวางแผนประเภทของแผน และกระบวนการวางแผน

ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เชน การจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน การนําขอมูลเทคโนโลยีมาใชใน

การวางแผน การมีสวนรวมในการวางแผน การวางแผนอยางเปนระบบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได การนําแผนไป

ปฏิบัติการติดตามประเมินผลแผน และสอดคลองกับการศึกษาของสุทธชัย เดชสุวรรณนิธิ (2557)  ท่ีไดศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร พบวาการวางแผนกลยุทธ มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินชัดเจน  เพื่อศึกษาสภาพ

ปจจุบัน และความตองการในการดําเนนิงานจากผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการ

ดําเนินงานท่ีมกีารสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการสรางเครอืขายความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษากับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีความรูความสามารถ  

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถ และตําแหนงหนาท่ี รวมท้ัง

สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารับการฝกอบรม สงเสริมใหมีการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และ

ภายในหนวยงานควรมกีิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณในการทํางานใหมปีระสทิธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองแนวคิดของวิทยากร เชยีงกูล (2543) ท่ีไดอธิบายความหมายของประสทิธิภาพ วาเปนผลงานของคนงาน

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งใชเปนเครื่องวัดวามีการใชทรัพยากรขององคกรอยางเหมาะสมเพียงใด และสอดคลองกับ

การศกึษาของบุญธรรม พรเจรญิ (2556) ท่ีไดศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองท่ีมผีลตอประสทิธิภาพ

ในการทํางานของพนักงานบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา แนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานอยางเรงดวน คือ การจัดระบบสวัสดกิารใหเอ้ือประโยชน  ตอพนักงานมี

การสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และสอดคลองกับการศึกษาของฐติพิร ธรรมโหร (2557) ท่ีไดทําศึกษา

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการผูสูงอายุ พบวา หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อ

ใหบริการผูสูงอายุ และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนในสวนราชการอยางชัดเจน มีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานในการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน และหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ

ใหบริการผูสูงอายุ และสามารถปฏิบัติงานท่ีสามารถทดแทนกันได สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 

(2558) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย พบวาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกันสูงท่ีสุด คือ ปจจยัดานการพัฒนานักกีฬากับระดับความสําเร็จของสมาคมกีฬา โดยสมาคมกฬีาได
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สงเสริมใหนักกีฬาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณการบริหารองคกรกีฬาหรือ

เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกีฬา และมีการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และการแขงขัน 

ตลอดจนมีแผนพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่องเปนระบบ และสอดคลองกับการศึกษาของ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558)  

ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ดาน

โครงสรางและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาหรือยกระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ถาองคการมีการกําหนดโครงสรางไดอยางชัดเจนและตรงตาม

รายละเอียดของงานยอมสงผลตอประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรและองคกรเปนอันมาก 

ดานอํานวยการ พบวา ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนผูบริหารแบบมืออาชพี ความเปนผูนํา 

ในการบริหารงาน และในการปฏิบัติงานควรลดข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานใหสั้นลง โดยมกีารมอบหมายหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูปฏบัิติราชการแทน กรณหีากเปนเรื่องท่ีสําคัญเรงดวนใหมี

การรายงานใหทราบ ควรมีการประชุมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหา

อุปสรรคในการทํางาน และรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหาระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

เจาหนาท่ีผูปฏบัิต ิซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของ ธณัฐพล  ชะอุม (2558) ท่ีไดศกึษาตัวแบบการบรหิารจัดการท่ีม ีผล

ตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบวาปจจัยดานภาวะผูนํา มีระดับการปฏบัิตงิาน

มาก เพราะผูบริหารมีความมุงมั่นในความสําเร็จ มีความสามารถในการสรางความไววางใจตอองคการและ

ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการกระตุนผูปฏิบัติงานดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยองยอมรับ 

ใชหลักเหตุผลในการบริหาร มีความสามารถในการเสริมสรางการเรียนรูภายในองคการ และกระตุนการสรางองค

ความรูใหมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏบัิตงิานเพื่อใหงานสําเร็จ 

ดานการรายงานและประเมินผล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญ และความจําเปน

ของการรายงานและประเมินผลภายในหนวยงาน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําผลการประเมิน 

มาใชประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ และใหความสําคัญ ตดิตามการทํางานอยูเสมอ เพื่อใหผูปฏบัิตงิานเกดิความกระตือรอืรนในการทํางาน 

ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2558) ท่ีกลาววาการรายงานเปนวิธีการควบคุมวิธีหนึ่ง โดยท่ัวไปในหลักการ

บริหารสมัยใหม นอกเหนือจากการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของหนวยงาน และหนวยงานยังมีหนาท่ีทํา

รายงานเสนอผลการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และการ

รายงานผลการปฏบัิตงิานตอสภาหรอืประชาชน 

ดานการงบประมาณพบวา การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรคํานึงถึง  

ความประหยัด ความคุมคา และเกดิประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน ประกอบกับผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นควรมวิีสัยทัศนในการมองหาแหลงงบประมาณเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพื่อเปนชองทางใน

การจัดบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนกําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานจัดเก็บ

รายได เพิ่มชองทางการจัดเก็บใหมีรายรับเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทิพวรรณ เมฆสวรรค (2538) ท่ีไดอธิบาย

ความหมายของประสิทธิภาพไววาเปนสิ่งท่ีวัดไดหลายมิติ โดยมิติดานคาใชจาย หรือตนทุนการผลิตเปนการใช

ทรัพยากรการบริหาร ไดแก ทรัพยากรคน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมอียูอยางประหยัดใหเกิดความคุมคา และเกิดการ

สูญเสยีนอยท่ีสุด 
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ดานการประสานงาน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ อยาง

เปนระบบ และสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสรางสัมพันธไมตรี เพื่อลดชองวางความขัดแยงในหนวยงาน  เนนการ

ทํางานบูรณาการระหวางกอง/ฝาย เพื่อมุงหมายสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหนวยงาน  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิทยา ราชแกว (2558) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจฝาย

สบืสวน กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ  มีความ

จําเปนอยางย่ิง ควรมีการจัดอบรมสัมมนาระหวางหนวยงานท่ีมคีวามเกี่ยวของท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีทําใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ ลดปญหาและอุปสรรคในการทํางานระหวาง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประชาสัมพันธ  

การบรหิารงานใหแกเจาหนาท่ี และประชาชนไดรับทราบ 

2. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทําคําสั่งการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกเจาหนาท่ี 

ทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏบัิตริาชการ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

1. ควรศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชกรอบแนวคิดอ่ืน ๆ 

เพิ่มเตมิ เพื่อจะไดขอมูลท่ีมคีวามครอบคลุมมากข้ึน  

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี

ใกลเคียง เพือ่นํามาเปรยีบเทียบหาแนวทางในการพัฒนาประสทิธิภาพตอไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก 

รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ ชิระมณี อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา สรางแรงกระตุน และแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ของการวิจัยดวยความเอาใจใสมาโดยตลอด จนการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 

จงึขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ท่ีได

ประสิทธ์ิประสาทความรูตลอดระยะเวลาการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีใหความเมตตาในการตรวจสอบเครื่องมือ

การวิจัย ใหคําแนะนําเนื้อหาใหมคีวามสมบูรณมากข้ึน ตลอดจนผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ และ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพะเยา และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยาท่ีได

กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัยในครัง้นี้  

สดุทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีเปนกําลังใจสําคัญใหตั้งใจศกึษาจนประสบความสําเร็จ พอและ

แมผูท่ีเปนพลังท่ีสําคัญย่ิงในชวิีต 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตา แดบุพการี 

บูรพาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน 
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การมีสวนรวมในการจัดการขยะของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน  

สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Waste Maragemeant Participation of Academic Staff and Support Staff in 

Phayao Universtity , Mueang District ,Phayao Province  

ณัฐดนัย  ใจดุ3

1* และ พงษสนิท  คณุนาลา2 

Natdanai  Jaidu1* and Pongsanit  Koonnala2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการ

และสายสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยและ เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการและสาย

สนับสนุนในการจัดการขยะในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสายวิชาการ

และสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 1,827 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 301 คน โดยใชแบบสอบถาม 5 

ข้ันตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิประมวลผล หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคาสถิตท่ีิใชทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Anova) ผลการศกึษา พนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานในภาพรวมระดับความคิดเห็นการแปล

ความของประเด็นการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานอยูในระดับทําบางครั้ง เมื่อพจิารณารายดาน 

ดานความรวมมือแกไขปญหา สวนใหญพบวา บอกหรือตักเตือนเจาหนาท่ี ท่ีจัดเก็บขยะหกเลอะเทอะ รองลงมา

เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาขยะใหแกมหาวิทยาลัยหรอื ชักชวนเพื่อนรวมงานใหชวยกันดูแลเรื่องปญหาขยะมูลฝอย

ในหนวยงานแจงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานทันทีท่ีรถขยะไมมาเก็บตามเวลาและรวมใหขอมูลเรื่องปญหาขยะเมื่อ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานมีการนัดประชุม ตามลําดับ ดานการรวมปฏิบัติ สวนใหญพบวา เขารวมกิจกรรมรักษา

ความสะอาดท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานจัดให รองลงมาแยกขยะกอนท้ิง แยกขยะเปยกใสถุงปดเรียบรอย และท้ิง

ขยะในท่ีวางหรอืขางทางตามลําดับ และดานการรวมลดปรมิาณขยะมูลฝอย สวนใหญพบวา นําถุงพลาสติกหูห้ิวท่ียัง

มีสภาพดีกลับมาใช รองลงมาแยกเศษกระดาษและเศษโลหะขวดแกว ขวดพลาสติกเก็บไวขาย รองลงมานําขวด

น้ําเปลาท่ีใชหมดแลวมาลางทําความสะอาดแลวนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน และพกขวดน้ําเปลาหรือแกวน้ําสวนตัวมา

ใชท่ีทํางานตามลําดับ สมมุติฐาน พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ แตกตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการกําจัดขยะ จําแนกตามระดับ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใชสถิติทดสอบ

คาสถติ ิอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P=0.001) 
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวม  การจัดการขยะ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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Abstract  

 This study is a survey research.  The purpose of this study is to the participation of academic staff and 

support lines in solid waste management and compares the participation of academic staff and support lines in 

waste management in University of Phayao. The population used in this study is academic staff and support lines 

University of Phayao, 1,827 people.  Sample group of 301 people, using a 5- step questionnaire to analyze data 

by using statistical software program to calculate the percentage, mean, standard deviation and the statistics used 

to test the hypothesis One-way analysis of variance (One-way Anova) .  Education results of Phayao University 

employees Participation in the waste sorting of employees in the overall level of opinion, interpretation of the 

participation issues in the separation of solid waste of employees at some level When considering each aspect 

Cooperation in solving problems Most found Tell or warn the officer That is spilled and spilled Subsequently, 

suggesting solutions to waste problems for the university or nviting colleagues to help take care of the garbage 

problem in the agency, inform the university or agency as soon as the garbage truck does not collect on time and 

provide information on garbage problems when the university or agency has a meeting. In the order of co-

operation Most found Participate in cleaning activities at universities and agencies. Subsequently, separate the 

garbage before leaving. Separate the wet wastes into the bag. And dumping garbage in a vacant space or way 

And the reduction of waste Most found Bring back plastic bags that are in good condition Followed by separating 

waste paper and scrap metal, glass bottles Plastic bottles stored for sale Subsequently, take a bottle of empty 

water that has been used to wash and then use it for other uses. And carry a bottle of water or a personal glass 

Hypothesis support staff Participate in different waste sorting, comparison results, participation in garbage disposal. 

Classified by level Academic and support lines By using statistics to test statistics With statistical significance at the 

level 0.05 (P=0.001). 
 

Keywords: participation, Waste management, University staff 
 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มข้ึนของอัตราประชากร การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม

และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหในประเทศไทยประสบปญหาเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะเรือ่งของขยะมูลฝอยท่ี

เพิ่มจํานวนมากข้ึนทุกป ซึ่งปราณี เอ่ียมลออภักดี (2550) ไดใหความหมายท่ัวไปของคําวามูลฝอย ครอบคลุม

กวางขวางซึ่งอาจรวมถงึของเสยีหรอืวัสดุเหลอืใชท่ีเกดิจากกจิกรรมของมนุษย หรอืกระบวนการผลติของเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม เชน มูลฝอยในชุมชน หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ เปนตน จากสภาพ

ปญหาขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกป อีกท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยกลับไมไดกําจัดแบบถูกสุขลักษณะ เชน การกองไวกลางแจง 

การเผา การฝงท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งปญหาเหลานี้ตองเรงแกไข เพราะจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

มนุษย ท้ังโดยทางตรงและทางออม ท้ังนี้เนื่องจากขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงนําโรค 

ขยะมูลฝอยทําใหเกดิกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ เกดิมลพษิแกอากาศ ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวในเขตชุมชน 

หรอืท่ีกองท้ิงไวในแหลงกําจัดซึ่งไมมกีารฝงกลบ หรอืขณะท่ีทําการเก็บขนโดยพาหนะท่ีไมมีการปกปดอยางมดิชิด สง

กลิ่นเหม็นนารังเกียจออกมา เศษชิ้นสวนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ทําใหเกิดความสกปรกแก
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บรรยากาศ และความสกปรกใหกับบริเวณขางเคียงได นอกจากนี้ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวนาน ๆ จะมีกาซท่ีเกิดจาก

การหมักข้ึน ไดแกกาซชีวภาพ ซึ่งตดิไฟหรอืเกิดระเบิดข้ึนได และกาซไขเนา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟด) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทําใหเกิดการปนเปอนของพื้นดิน การปองกันและการแกไขปญหาของขยะมูลฝอย 

เริ่มตนดวยการสรางจิตสํานึกแกมนุษยใหรูจักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดท้ังในบานเรือนของตัวเอง และ

ภายนอกบาน ไมวาจะเปนถนนหนทาง สถานท่ีทํางาน หรอืท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ใหรูจักท้ิงขยะมูลฝอยลงในภาชนะใหเปน

ท่ีเปนทาง ไมมักงายท้ิงขยะเกลื่อนกลาด เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาแกปญหาประเทศ รัฐบาล 

พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา ใหความสําคัญของจัดการปญหาสิ่ งแวดลอม โดยมุ งเนนใหมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ จงึกําหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยใหทุก

จังหวัดจัดการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง  

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมากข้ึน สงผลกระทบตอบุคลากรท้ัง

ทางตรงและทางออม ปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยในขณะนี้คือ การจัดหาท่ีท้ิงขยะใหเพยีงพอตอปรมิาณขยะท่ีเพิ่ม

มากข้ึนทุกวัน และกระบวนการเก็บรวบรวมการขนยาย เนื่องจากในมหาวิทยาลัยพะเยามพีื้นท่ีขนาดใหญ ในบางพื้นท่ี

จึงประสบปญหาการขนขยะออกจากจุดรวบรวมขยะ ทําใหเกิดความลาชาในการเก็บขนขยะและเกิดกลิ่น เหม็น

รบกวนการทํางานและการเรยีนการสอน 

 ผูวิจัยจงึใหความสนใจในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกดิข้ึนวาตนเหตุหรอืผูกอใหเกดิขยะมูลฝอยเหลานัน้มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อยางไรและหากบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึน

ตามมาจากการจัดการขยะไมถูกวิธี และมีจิตสํานึกถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีจิตสํานึกท่ีเขามาสวน

รวมในการบริหารจัดการขยะ เพื่อใหพฤติกรรมการท้ิงและการจัดการขยะมูลฝอยกอนท่ีจะนําไปทําลายจะสามารถ

แกไขปญหาไดหรอืไม การศกึษาครัง้นี้เปนการศกึษาในประเด็นการมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

จัดการขยะมูลฝอยเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยพะเยาใหเกดิเปนรูปธรรม 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1.เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนในการจัดการขยะในสังกัด

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

กรอบแนวคิด 

              ตัวแปรตน                                               ตัวแปรตาม 

 

          ขอมูลสวนบุคคล  

  - เพศ    - การมสีวนรวมและการจัดการขยะมูลฝอย 

  - อายุ    - ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอย 

  - ระดับการศกึษา   - มาตรการเพื่อดําเนนิการคัดแยกขยะ 

  - ตําแหนง   - การมสีวนรวมในการคัดแยกขยะ 

 

 

 สมมติฐาน 

  พนักงานสายสนับสนุน มสีวนรวมในการคัดแยก ท่ีแตกตางกับสายวิชาการ 

แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการมสีวนรวมและการจดัการขยะ 

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546, หนา 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม คือ การท่ี 

ฝายหนึ่งฝายใดท่ีไมเคยเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคยเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวม 

ดวยมากข้ึนเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงย่ิงข้ึนและการ 

เขารวมนัน้ตองเริ่มตัง้แตข้ันแรกจนถงึข้ันสุดทายของโครงการ 

   สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ และ

ทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หนา 114) ไดระบุวา การมีสวนรวม คือ การท่ีประชาชนหรอืชุมชนสามารถเขาไปมีสวนใน

การตัดสินใจ ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ รวมท้ังมีสวนใน 

การควบคุมประเมนิผลโครงการตาง ๆ ของทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของ การมสีวนรวมวาม ี 2 ลักษณะ 

คือ  1.การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มสีวนรวมในการพัฒนาตัง้แตเริ่ม

ดนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสนิใจ การระดมทรพัยากรและเทคโนโลยี

ทองถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 2.การมีสวนรวม

ทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชน

พัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากร

ของชุมชนอันจะกอใหเกดิกระบวนการ และ โครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน

และไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ีประชาชนมี

บทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมภิาค เปนการคืนอํานาจในการพัฒนา

ใหแกประชาชนใหมสีวนรวมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะ

มูลฝอยเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ โดยเริ่มตัง้แตแหลงกําเนิด จนกระท่ังถงึกระบวนการกําจัดข้ันสุดทาย 

ซึ่งไดแก การควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมคัดแยก แปรรูป การขนสงและการขนถาย รวมถงึการกําจัด

ดวยวิธีการท่ีถูกหลักสุขาภิบาล และการน ากลับมาใชประโยชน ซึ่งตองเปนการดําเนินการภายใตเงื่อนไขของกฎ 
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ระเบียบทาง กฎหมายทางสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในทางสุขภาพอนามัยของมนุษย ทัศนียภาพ และ 

สิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และ การยอมรับของ

สังคม ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพจึงตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายสวน ท่ีมีสวน

รับผดิชอบในการจัดการ ท้ังจากประชาชนท่ีมีหนาท่ีในการคัดแยกขยะมลูฝอยกอนท้ิงและ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนจากท่ีพักของตนไวในสถานท่ีท่ีหนวยงานไดจัดเตรียมไว เพื่อลด ภาระหนาท่ีการจัดเก็บของเจาหนาท่ี รวมถึง

การดําเนนิงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ธเรศ ศรสีถิตย (2553) และอาณัติ 

ตะปนตา (2553) ไดเสนอแนวคิดทางการจัดการขยะมูลฝอยประกอบดวยการลดและการคัดแยกขยะ การเก็บขนขยะ

มลูฝอย การขนสง การแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อนํามาใชประโยชน การกําจัดหรอืทําลาย 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

 การวิจัยการเรื่องมีสวนรวมในการจัดการขยะของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน  สังกัด

มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนวิจัยเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาการมีสวนรวมของ

พนักงานมหาวิทยาพะเยา 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน 1,827 คน โดยแบงเปนพนักงานสายวิชาการ จํานวน 942 คน และพนักงานสายสนับสนุน จํานวน 885 คน  

กลุมเปาหมาย 

 การวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota Sampling) จากจํานวนพนักงาน

สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 1,827 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie 

& Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 

ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุมกลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา

ครัง้นี้ คือ 301 คน แบงเปน สายวิชาการ 155 คน สายสนับสนุน 146 คน 

 เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยไดศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมสีวนรวมในการจัดการขยะ 

เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการมสีวนรวม

ในการจัดการขยะของพนักงานสายวิชาการและสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปดวย 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมสีวนรวมและการจัดการขยะ ของพนักงานสายวิชาการและสนับสนุน  

 ตอนท่ี 2.1 ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในอาคารสํานักงานปลายเปด (Open Ended) 

การจัดลําดับของแบบสอบถามไดกําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 

ตอนท่ี 4 มาตรการเพื่อดําเนนิการคัดแยกขยะ คือ การแปลความของระดับคะแนน\เปน 5 ระดับ 

ตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงาน การแปลความหมายของระดับความ

คิดเห็นเปน 3 ระดับ  
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 วธีิการรวบรวมขอมูล 

 1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2. ตดิตอประสานงานขอหนังสอืขออนุญาตและขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจากคณะรัฐศาสตร 

และสังคมศาสตร ใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมอืในการจัดเก็บขอมูล 

3. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองและติดตามเก็บขอมูลจนไดครบตามจํานวน กลุมตัวอยาง 

โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดอืน 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจคะแนนและนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหตามวิธีการหาสถติ ิ  

การวเิคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  

ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะห ประมวลผล หาคารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถติิท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน หาความแตกตางของขอมูลตั้งแต 2 กลุมวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

 2. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจาการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ท่ีไดจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ใชในการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแบบอุปนัย โดยการ

ตคีวามหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและขอสรุปจากขอมูลเชงิลกึ 
 

ผลการศกึษา 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.5 

สวนใหญมีอายุ 35 – 44 ป คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาคือ อายุในชวง 25 – 34 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 16.3 อายุ

ในชวง 45 – 54  คิดเปนรอยละ 15.9  อายุในชวง 55 – 65 ป คิดเปนรอยละ 13.3  อายุในชวง 65 ป คิดเปนรอยละ 

1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.1 รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 11.6 

ระดับการศกึษาตํ่ากวาปรญิญาตรี คิดรอยละ 2.7 และการศึกษาระดับปรญิญาเอก คิดเปนรอยละ 6.6 พนักงานสาย

สนับสนุน คิดเปนรอยละ 84.4รองลงมาคือ พนักงานสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 15.6 ตามลําดับ 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการมสีวนรวมและการจัดการขยะ ของพนักงานสายวชิาการและสนับสนุน  

 ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  

 การคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิงจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดลงได

พบวาตอบใช คิดเปนรอยละ 82.1 และไมใช คิดเปนรอยละ 17.9 การคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานสวนใหญพบวา 

ทํา คิดเปนรอยละ 65.17 และไมทํา คิดเปนรอยละ 34.88 ตามลําดับ เมื่อพจิารณาประเด็นการคัดแยกขยะมูลฝอยใน

หนวยงาน สวนใหญพบวา งายตอการขจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา ลดปริมาณขยะมูลฝอยลง 

คิดเปนรอยละ 82.39  และลดภาวะโลกรอน คิดเปนรอยละ 54.49 ตามลําดับ ปจจัยท่ีมผีลตอการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหนวยงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญ พบวา ภาชนะรองรับไมเพียงพอคิดเปนรอยละ 100 รองลงมา มกีารแยก

สถีังขยะตามประเภทไมเดนชัด คิดปนรอยละ 55.81 สถีังขยะมขีอความติดไวไมชัดเจน เขาใจยาก พบวาคิดปนรอยละ 

41.86 และมคีวามรูความเขาใจในการคัดแยกขยะนอยพบวา คิดเปนรอยละ 32.56 
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ตอนที่ 3 การวเิคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการคัดแยกขยะในอาคารสํานักงาน  

การคัดแยกขยะภายในอาคารสํานักงาน x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

1. ทานทราบหรอืไมวาอาคารสํานักงาน มกีารจัดทําแนวทางการ

คัดแยกขยะ/ขยะอันตราย 

2.79 0.72 ปานกลาง 

2. ทานไดรับทราบขอมูลเกีย่วกับแนวทางการคัดแยกขยะ/ขยะ

อันตรายในอาคารสํานักงาน จากโปสเตอรและถังขยะแยกประเภท

ในอาคารสํานักงาน 

3.30 0.64 ปานกลาง 

3. ในแตละวันทานคิดวาตัวทานเองผลติขยะมูลฝอยปรมิาณเทาไร 2.58 0.63 นอย 

4. หากมกีารคัดแยกขยะกอนท้ิง หรอืท้ิงขยะตามชนดิของถังแยก

ประเภท ถอืวาเปนภาระเพิ่มข้ึนกับทานหรอืไม 

3.10 0.70 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.67 ปานกลาง 

 

ตอนที่ 4 การวเิคราะหมาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ  

มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

1. ดานความรวมมอืแกไขปญหา 

1. หนวยงานควรประชาสัมพันธใหทราบและเขาใจ เรื่องการบริการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยตองถือ

ปฏบัิต ิ

 

3.90 

 

0.74 

 

มาก 

2. หนวยงานควรกําหนดแผนพัฒนาสามปเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการ

แกปญหาอยางเปนรูปธรรมและใหความรูแกพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องการคัดแยกขยะ 

4.47 0.53 มากท่ีสุด 

3. หนวยงานควรจัดเวทีรวมกลุมสนทนาและรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในหนวยงาน เกดิความรูสกึท่ีตองการ

แกไขปญหารวมกัน 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 

2. ดานการรวมปฏบัิติ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมความรูใหความรูกับพนักงานเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

4.34 

 

0.73 

 

มากท่ีสุด 

2. มหาวิทยาลัยจัดหาถงัขยะมาไวบรกิารใหเพยีงพอ 3.85 1.79 มาก 

3.มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูล

ฝอย 

3.68 0.67 มาก 
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ตอนที่ 4 (ตอ) 

มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

3. ดานการรวมลดปริมาณขยะ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการธนาคารขยะและโครงการ 

กองทุนรับซื้อขยะแตละหนวยงาน เพื่อจูงใจลดปรมิาณขยะ 

 

3.39 

 

0.50 

 

ปานกลาง 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมใหความรูในการคัดแยก 

ขยะเพื่อหาแนวทางท่ีถูกตองในการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ในหนวยงาน 

3.50 0.50 มาก 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหพนักงานนําขยะท่ีคัดแยกมาใช 

ประโยชนภายในหนวยงาน 

3.24 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.87 0.72 มาก 

 

ตอนที่ 5 การวเิคราะหการมสีวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

การมสีวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงาน x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

1. ดานความรวมมอืแกไขปญหา 

1.ทานไปรวมใหขอมูลเรื่องปญหาขยะเมื่อมหาวิทยาลัยหรือ

หนวยงานมกีารนัดประชุม 

 

2.47 

 

0.53 

 

ทําบางครัง้ 

2. ทานแจงมหาวิทยาลัยหรอืหนวยงานทันทีท่ีรถขยะไมมาเก็บตาม

เวลา 

2.51 0.50 ทําบางครัง้ 

3. ทานบอกหรอืตักเตอืนเจาหนาท่ี ท่ีจัดเก็บขยะหกเลอะเทอะ 2.66 0.49 ทําบางครัง้ 

4. ทานเคยเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาขยะใหแกมหาวิทยาลัย

หรอืหนวยงาน 

2.63 0.49 ทําบางครัง้ 

5. ทานชักชวนเพื่อนรวมงานใหชวยกันดูแลเรื่องปญหา 

ขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

2.56 0.52 ทําบางครัง้ 

2. ดานการรวมปฏบัิติ 

1. ทานแยกขยะกอนท้ิง 

 

2.56 

 

0.52 

 

ทําบางครัง้ 

2. ทานท้ิงขยะลงในถังท่ีหนวยงานจัดหาให 2.45 0.50 ทําบางครัง้ 

3. ทานแยกขยะเปยกใสถุงปดเรยีบรอย 2.35 0.48 ทําบางครัง้ 

4. ทานท้ิงขยะในท่ีวางหรอืขางทาง 2.19 0.39 ทําบางครัง้ 

5. ทานเขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาดท่ีมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานจัดให 

2.66 0.49 ทําบางครัง้ 

 

 

 

 



  60  

- Proceedings - 

 

ตอนที่ 5 (ตอ) 

การมสีวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงาน x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

3.ดานการรวมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

1.ทานนําถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ียังมสีภาพดกีลับมาใชใหม 

 

2.56 

 

0.52 

 

ทําบางครัง้ 

2.ทานนําขวดน้ําเปลาท่ีใชหมดแลวมาลางทําความสะอาดแลว

นําไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

2.55 0.56 ทําบางครัง้ 

3.ทานพกขวดน้ําเปลาหรอืแกวน้ําสวนตัวมาใชท่ีทํางาน 2.50 0.64 ทําบางครัง้ 

4.ทานแยกเศษกระดาษและเศษโลหะขวดแกว ขวดพลาสตกิเก็บไว

ขาย 

2.56 0.52 ทําบางครัง้ 

รวม 2.50 0.49 ทําบางคร้ัง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการขยะของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัด

มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถอภปิรายผลได ดังนี้ 

 1.พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใหขอมูลในแบบสอบถามดานความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย

พบวา สวนใหญมคีวามรูความเขาใจการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของพรมีาดา ฉลอง

ชัยสทิธ์ิ (2558) ไดสรุปวาการวิจัยเรื่อง พฤตกิรรมและความรูความเขาใจของประชาชนในการจัดการขยะ กรณศีกึษา

คอนโดมิเนยีมเขตหวยขวาง มีความตองการรูถงึพฤตกิรรมและความรูความเขาใจของ ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ เพื่อนําผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนาใหเกิดความรวมมือท่ีมี ประสิทธิภาพมากข้ึนระหวางประชาชนผูพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียมกับกรุงเทพมหานครท่ีมีหนาท่ีใน การจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง นี้จากการศึกษาพบวาในสวนของ

ประชากรกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับรูเกี่ยวกับ การจัดการขยะ และความพึงพอใจตอการทําหนาท่ีของ

กรุงเทพมหานคร รวมท้ังการมสีวนรวมในการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนท่ีมี

อายุตางกันมีความรวมมอืใน การกําจัดขยะโดยรวมและดานความรวมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกตาง

กันสวน ประชาชนท่ีมเีพศตางกันมคีวามรวมมอืในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งประเด็นความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในอาคารสํานักงานสวนใหญพบวา อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วัฒนณรงค มากพันธและคณะ เรื่อง ความรู ความเขาใจ และพฤตกิรรมการจัดการขยะของประชาชน ในเขตเทศบาล

นครตรัง จังหวัดตรังผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน พบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ ประชาชน

สวนใหญแยกขยะจําพวก ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต หลอดไฟฟา ใบมีดโกนท่ีเสื่อมสภาพใสถุงขยะแลวหอมิดชิด

กอนท่ีจะนําไปกําจัด เองหรือใหเจาหนาท่ีจัดเก็บตอไป และมพีฤติกรรมการจัดการขยะซึ่งเปนขยะอันตราย ไดอยาง

ถูกวิธี 

 2.ดานการวิเคราะหมาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมอยูในระดับมาก และดานการมีสวน

รวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาผลการวิจัยในภาพรวมพบวาดานการมสีวนรวมในการ

คัดแยกขยะทําเปนบางครั้ง เนื่องจากการคัดแยกขยะกอนท้ิง หรอืท้ิงขยะตามชนิดของถังแยกประเภท ถอืวาเปนภาระ

เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัยจรรยา ปานพรม (2554) เรื่อง การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ของ

ครัวเรือน: เทศบาลตาบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีม ีความสัมพันธกับ
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การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนและเสนอมาตรการการมี สวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

ของครัวเรอืน 

 การทดสอบสมมุติฐาน พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยก ท่ีแตกตางกับสายวิชาการโดยใช

สถิตทิดสอบคาสถิติ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) จากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ แตกตางกันในเรื่องการคัดแยกขยะกอนท้ิงทําใหมภีาระเพิ่มข้ึน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P=0.001) 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย การมสีวนรวมในการจัดการขยะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มดีังนี้ 

1.ควรจัดโครงการหรอืกจิกรรมท่ีมคีวามตอเนื่อง เพื่อใหตระหนักถงึการจัดการขยะ 

2.ควรสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย มสีวนรวมในการคัดแยกขยะ เชน การจัดตัง้ธนาคารขยะ

หรอืกองทุนจากการคัดแยกขยะขาย 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษาเปนอยางสูง ดร.พงษสนิท คุณนาลา ผูวิจัยไดรับความชวยเหลือการ

แนะนํา ตรวจแกไขและใหขอเสนอแนะ ตดิตามความกาวหนาในการดําเนนิการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผู เชี่ยวชาญ ท่ีสละเวลาในการตรวจทานแกไขขอบกพรอง ตรวจทาน

ความถูกตองของภาษา และพจิารณาความตรงเชงิเนื้อหาของเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
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ประสานงาน ใหคําปรกึษาและขอเสนอแนะและขอบคุณผูตอบแบบสอบถามวิจัยทุกทานท่ีไดสละเวลาอันมคีา  

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ท่ีใหกําลังใจและขอบคุณครอบครัวตลอดจนเพื่อนๆท่ีคอยให

คําปรกึษาและคําแนะนําเสมอมาตลอดจนผูมพีระคุณทุกทานท่ีไมไดกลาวนามไว ณ ท่ีนี้ ท่ี สงเสริมสนับสนุนจนทําให

การทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยจะเปนประโยชนและ

แนวทางของหนวยงานตอไป หากผดิพลาดประการใดผูวิจัยตองกราบขออภัย ณ ท่ีนี้า 
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บทคัดยอ 

การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร และศึกษาระดับ

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชงิปรมิาณ ผูศกึษา

ไดเก็บขอมูลจากกลุมบุคลากรโรงพยาบาลแมสอดท่ีอยูในกลุมเจนเนเรชั่นวาย อายุระหวาง 21-38 ป ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งเปนการเลือกโดยไมมกีารคืนท่ี เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และอภปิราย 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ มสีถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 

ป และมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

กลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 1) ดานการคงอยูกับองคกร 

บุคลากรมคีวามตัง้ใจอยางแนวแนท่ีจะปฏบัิตงิานจนเกษียณอายุงาน 2) ดานความรูสกึ บุคลากรมคีวามรูสกึภูมใิจท่ีได

เปนสวนหนึ่งขององคกร 3) ดานบรรทัดฐานทางสังคม ท้ังนี้ บุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ี

แตกตางกัน มีความเต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอเสนอแนะ โรงพยาบาลควรสนับสนุนระบบการทํางานเปนทีมดวยวิธีการทํางานท่ี

หลากหลาย 

 

คําสําคัญ: กลุมเจนเนเรชั่นวาย  ความผูกพัน  โรงพยาบาล 
 

Abstract  

This self-study aims to study the factors affecting organizational commitment and study the level of 

commitment to the organization of Generation Y Group personnel at Mae Sot Hospital By using quantitative research 

methods. The researcher collected data from a group of Mae Sot Hospital the Generation Y personnel who were 

in aged between 21-38 years. Sampling without replacement sampling was used to the sample group of 220 
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people. Research tools was a questionnaire. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation 

and discussion. The study found that most of respondents were female, with marital status, working period of 

more than 10 years and has a Bachelor's Degree in Education. The results of the analysis of opinions about the 

commitment to the organization of Generation Y personnel Group at Mae Sot Hospital Overall, at a high level 1) 

The Retention with the organization, Personnel are very determined to work until retirement. 2) The sense of 

commitment, Personnel are proud to be part of the organization. 3) The social norms, Generation Y personnel 

Group that work time is different. Personnel are willing to use the capabilities that are fully operational, Difference 

are statistically significant at the 0.05 level. Suggestions, The hospital should support a teamwork system with a 

variety of work methods. 
 

Keywords: Generation Y Group, Commitment, Hospital 
 

บทนํา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจสําคัญสําหรับองคการทุกประเภท ไมวาจะเปนองคการของภาครัฐ

หรอืองคการของเอกชนท่ีมเีปาหมายสําคัญเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ในการทํางานของคนในองคกร และ

เปนสวนท่ีชวยผลักดันใหองคกรกาวไปสูเปาหมายไดอยางมปีระสิทธิภาพ ฉะนัน้องคกรจึงตองใหความสําคัญในการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (วิเชียร วัฒนะศริิ, 2551) การบริหารทรัพยากรมนุษยนัน้มีหลายปจจัยท่ีสงผล และมี

อิทธิพลตอการปฏบัิติงานใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบท่ีเกี่ยวของหลาย ๆ ประการ เชน 

ลักษณะขององคกร สภาพแวดลอมของงาน ลักษณะของบุคคลากรภายในองคกร นโยบาย การบรหิารและการปฏบัิติ 

เปนตน ดังนั้นหนวยงานดานการบรหิารงานบุคคล จะตองมกีารวางแผนเพือ่พัฒนาใหองคกรมีความไดเปรยีบเชงิการ

แขงขัน จําเปนตองสรางแรงจูงใจใหเกดิข้ึนกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานอุทิศตนในการทํางานและจงรักภักดตีอองคกร 

หากไมมีสิ่งท่ีพนักงานคาดหวังในงานปจจุบัน พนักงานจะเริ่มมองหางานใหม ๆ การสรางความรูสึกผูกพันตอองคกร

ของพนักงานจงึเปนสิ่งสําคัญมาก การรักษาบุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพใหอยูกับองคกรไดยาวนานเปนกลยุทธท่ีสําคัญ

ท่ีสุด ในการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ขณะเดียวกันองคกรตองมีการลงทุนเพิ่มเพื่อสรรหา ฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรเขามาทดแทน ทําใหองคกรตองสูญเสียเวลาและผลประโยชน ดวยเหตุผลนี้ การพัฒนาบุคลากรใน

องคกรจงึเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบรหิารตองใหความสําคัญมากข้ึน  

บุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย (Gen Y) หมายถึง ผูท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2524-2539 โดยปจจุบันมีอายุ

ระหวาง 23-38 ป เติบโตมาพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี คนกลุมนี้เปนคนท่ีเพิ่งจะจบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีหรอื ปรญิญาโท และกําลงัเริ่มกาวเขาสูตลาดแรงงาน กลุมคนเจนเนอเรชั่นวายตองการอิสระ มคีวามเปน

ตัวของตัวเองสูง กลาแสดงออกทางความคิด การพูด การแตงกาย เคารพคนอ่ืนท่ีตัวตน ไมใชความอาวุโส มีความ

อดทนตํ่า ชอบทาทายกฎระเบียบ มีความทะเยอทะยาน ตองการประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น คุนเคยกับ

เทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกระตอืรอืรนมองโลกในแงด ีและมีไอเดยีรชอบคิดอะไรนอกกรอบ ใหความ

สนใจและรกัษาสุขภาพ เนื่องจากเขาไดรับการเลี้ยงดูท่ีพยายามใหเขามีความมั่นใจในตัวเองและพยายามคนควาหา

คําตอบดวยตนเอง พนักงานกลุมเจนเนอเรชั่นวายนี้ตองการความสมดุลระหวางงานและชีวิตมาก (WorkLife Balance) 

ถารูสึกวางานท่ีทําอยูไมใชสิ่งท่ีเขาแสวงหา ไมเหมาะกับการดํารงชีวิตของเขา เขาก็พรอมท่ีจะลาออก  ศันธยา สิทธิ

สมวงศ(2551) ซึ่งคุณลักษณะเดนของกลุมจะเปนตัวแปรสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
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องคกร และมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางขององคกรรวมกับคนรุนเกา เมื่อองคกรไดสรรหาและคัดสรรบุคลากร

กลุมนี้เขามาแลว การพัฒนาบุคลากรใหเติบโตไปพรอม ๆ กับองคกรมีความสําคัญ ควบคูไปกับการบริหาร ใน

ลักษณะธรรมชาตใินการเรียนรูของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย เปนผูท่ีตองการรูเหตุผลในการเรียนรู ตองการท่ีจะ

ชี้นําตนเอง (Self-directed) ประสบการณเปนสิ่งท่ีทําใหพวกเขามีความแตกตางระหวางบุคคล สนใจในเรื่องท่ีชวยให

การทํางานของเขาดข้ึีน หรอืชวยแกปญหาในการทํางาน จะเรยีนรูไดดใีนบรรยากาศท่ีมกีารอํานวยความสะดวก 

ความผูกพันตอองคกร เปนลักษณะของความสัมพันธของบุคลากรท่ีมีตอองคกร โดยเนนทางดานทัศนะคติ

และทางดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ อาทิเชน การรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอับองคกร 

การอุทิศตนโดยไมเห็นแกผลประโยชน มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร 

เปนตน แตสิ่งท่ีตองปฏิบัติควบคูไปดวย คือ การปลูกฝง หรือการสรางจติสํานกึใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อให

เกิดความรักความซื่อสัตย และจงรักภักดีตอองคกร นอกจากนั้น ยังปลูกฝงใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ในการ

ปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มกําลังความสามารถของตน การจะทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความเต็มใจในการ

ทํางานนั้น จะตองมกีารดูแลใสใจ ในดานของความกาวหนาใหกับบุคลากร ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่น ใน

การสรางชื่อเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกร การท่ีองคกรจะคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดนั้น 

จะตองมีการอาศัยปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนแรงเสรมิ เพื่อเปนการกระตุนการผลักดัน ใหบุคลากรเกดิความผูกพันตอองคกร 

เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจ และพรอมท่ีจะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีของตนจนสุด

ความสามารถเพื่อองคกร ความผูกพันตอองคกรถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีคอยชวยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานใหกับ

องคกรไปนาน ๆ อยางไรก็ตามการท่ีแตละองคกรจะสรางความรูสึกผูกพันของบุคคลากรเปนเรื่องท่ีทําไดยาก เพราะ

ตองอาศัยความรวมมอืจากทุกฝายในองคกรในการสรางความรูสกึท่ีดตีอองคกร 

อําเภอแมสอดเปนอําเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ท่ีมีการคาระหวางประเทศไทยกับพมา 

เนื่องจากเปนอําเภอท่ีอยูติดชายแดน และท่ีเปนท่ีตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรหมแดนแมสอดเชื่อมโยงเมืองเมียวดี  

รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา ซึ่งอําเภอแมสอดมีประชากรในพื้นท่ีเปนคนไทย จํานวน 120,063 คน ตางชาติ จํานวน 

130,199 คน มสีถานบรกิารดานสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาลท่ัวไปของรฐั จํานวน 1 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน

เมือง จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 22 แหง คลินิกอบอุน เทศบาลนครแมสอด  

กองสาธารณสุขเทศบาล ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 8.3 NGO : แมตาวคลินิก และโรงพยาบาล เอกชน 

จํานวน 2 แหง พื้นท่ี อําเภอแมสอด เปนศูนยกลาง ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนท้ัง

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการตาง ๆ แนวชายแดน มีชองทางขามท้ังหมด 30 ชองทางทาขาม 

กระจายอยูท้ัง 5 อําเภอ โดยมีชองทางขามท่ีเปนทางการ ถูกตองตามกฎหมายเพียงชองทางเดียว คือ ชองทางผาน

สะพานมิตรภาพไทย–เมยีนมาร ทําใหการเคลื่อนยายประชากรตางชาติเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังอําเภอแม

สอดไดรับการจัดตัง้เปนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจังหวัดตากตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ตามคําสั่งท่ี 

72/2557 (เทศบาลนครแมสอด, 2557) ใน 5 อําเภอ ชายแดนฝงตะวันตกจงึมชีาวตางชาติมาทํางาน และอาศัยอยูใน

พื้นท่ีนับแสนคน สงผลใหเกดิปญหาสาธารณสุขในดานตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะปญหาโรคติดเชื้อท่ีสําคัญ ไดแก วัณ

โรค โรคเรื้อน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคระบบทางเดนิอาหารและน้ํา ปงบประมาณ 2556 ชาวตางชาตเิดินทาง

เขาประเทศทางดานพรมแดนแมสอด ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2555 พบผูปวยเปนโรคตดิตอรอยละ 5.7 สวนใหญ

เปนโรคไขมาลาเรีย ไขเลือดออก และ อุจจาระรวง (งานระบาดวิทยา ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรงพยาบาลแม

สอด, 2557) 
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จากสภาพการณขางตน ทําใหผูศกึษามีความสนใจศกึษาในเรื่อง ความผูกพันตอองคกรโรงพยาบาลแมสอด

ของกลุมเจนเนเรชั่นวาย วามีปจจัยใดบางท่ีเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความผูกพันในองคกร ท้ังนี้

โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก เปนอีกหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐ ท่ีมีอัตราการลาออกและโอนยายในแตละปท่ีเพิ่มมาก

ข้ึน โดยในป พ.ศ.2559 มีอัตราสูงถึง 7.14% (ขอมูลจากฐานขอมูลบุคคลากรโรงพยาบาลแมสอด) จึงทําให

โรงพยาบาลแมสอดขาดแคลนบุคคลากรในการทํางาน ดังนั้นการศึกษาทัศนคตแิละความตองการของบุคลากรแตละ

กลุม จงึเปนปจจัยสําคัญดานหนึ่งในการนํามาเปนพื้นฐานการบรหิารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความผูกพันตอองคกร

ใหประสบความสําเร็จไดโดยเฉพาะองคกรของโรงพยาบาล อันประกอบไปดวยบุคคลากรท่ีมคีวามหลากหลายและมี

ความแตกตาง เพื่อใหมีความเหมาะสมตอองคกรและมปีระสิทธิผลท่ีดมีากข้ึนตอไปในอนาคต การศกึษาความผูกพัน

ตอองคกรของโรงพยาบาลแมสอด จะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการนําไปพิจารณาปรับปรุง และ

พัฒนาโรงพยาบาลแมสอด มกีารสงเสริมใหบุคลากรมคีวามผูกพันในงานมากเพิ่มข้ึนซึ่งจะทําใหอัตราการลาออกลด

นอยลง ชวยลดปญหาการขาดแลนบุคลากรและจะทําใหโรงพยาบาลแมสอด มีความมั่นคงและเจริญกาวหนามาก

ย่ิงข้ึน มกีารผลติบุคลากรท่ีมคุีณภาพและออกไปใหบรกิารประชาชนไดอยางครอบคลุมท่ัวถงึ 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด 

เพื่อศกึษาระดับความผูกพันองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

ผูวิจัยไดรวบรวม และทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดเกี่ยวกับการเจนเนเรชั่นวาย แนวคิดเกี่ยวกับความ

ผูกพันตอองคการ จนกระท่ังไดกรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลแมสอด 

กรณีศกึษากลุมเจนเนเรชั่นวาย เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามในการวิจัยตอไป โดยสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดง

กรอบแนวคิดในการศกึษาได ดังนี้ 
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                ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากร ท่ีใชในการศกึษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลแมสอด ท้ังหมดจํานวน 1,206 คน ท่ีปฏบัิตงิาน

ในป พ.ศ. 2561 โดยบุคลากรท่ีมชีวงอายุระหวาง 21-38 ป จํานวน 489 คน ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane 

กําหนดความคาดเคลื่อนไวท่ี .05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งเลอืกโดยไมมกีาร

คืนท่ี (Sampling Without Replacement) 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

สําหรับการวิจัย โดยมข้ัีนตอนในการศกึษาวิจัย 4 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามเปนแบบ 

ใหเลือกตอบคําตอบเดียว (Check List) จํานวน 5 ขอ ประกอบไปดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศกึษา และระยะเวลา

ในการปฏบัิตงิาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานและปจจัยจูงใจ จํานวน 19 ขอ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับดานความผูกพันตอองคกร จํานวน 9 ขอ 

สรางจากแบบวัดความเห็นหรือความรูสึกของ Likert Scale มาใชสรางคําถาม แบบวัดท่ีสรางข้ึน

ประกอบดวยคําถามตอการทํางาน โดยมลีักษณะแบงเปน Scale ใหเลอืก 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  ใหคะแนน  5  คะแนน 

เห็นดวยมาก   ใหคะแนน  4  คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง  ใหคะแนน  3  คะแนน 

เห็นดวยนอย   ใหคะแนน  2  คะแนน 

เห็นดวยนอยท่ีสุด  ใหคะแนน  1  คะแนน 

ลักษณะงาน 

1. ดานอิสระในการทํางาน 

2. ดานความทาทาย 

3. ดานโอกาสกาวหนา 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ดานการคงอยู 

2. ดานความรูสึก 

3. ดานบรรทัดฐาน 

ปจจัยจูงใจของบุคลากร 

1. สวัสดกิาร 

3. เพื่อนรวมงาน 

4. หัวหนางาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. สถานภาพ  

3. ระยะเวลาในการทํางาน  

4. ระดับการศกึษา  
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 การสรางเคร่ืองมอืในการศึกษาคนควา มข้ัีนตอนในการสรางตามลําดับ คือ  

1. ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่องความผูกพันตอองคกรและเจนเนเรชั่นวาย เพื่อนํามาเปน

ขอมลู แนวทางในการสรางเครื่องมอื 

2. จัดทํารางแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยแบงออกเปน 4 ตอน 

3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา และแกไขปรับปรุง

ใหสมบูรณ เมื่อพจิารณาหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruency 

Index : IOC) ไดคาเทากบั 0.96 

4. แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว นําไปจัดทําแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ ตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ โดยทดลองใชในกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกับ

ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และ

ใชวิธีเก็บแบบงาย 

การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผลและจัดทําตารางวิเคราะห  

ทางสถิติ และสรุปผลการศึกษาทางสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะห 

หาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก ปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการ โดยใชคาสถติิ t-test และ One-

Way ANOVA พรอมท้ังอธิบายความเชื่อมโยง 
 

ผลการศกึษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย

โรงพยาบาลแมสอด พบวา 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง  

มสีถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป และมรีะดับการศกึษาสงูสุดปรญิญาตรี 

2. ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวของกับลักษณะงานและปจจัยจูงใจของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย

โรงพยาบาลแมสอด ผลการศกึษาพบดังนี้  

2.1 ลักษณะงาน 

ตาราง 1 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะงาน  

รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

x̄   S.D. แปลผล 

1. ดานความทาทายในงาน 3.83 0.693 มาก 

2. ดานความมอิีสระในการทํางาน 3.43 1.454 มาก 

3. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.27 0.659 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.51 0.935 มาก 
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 จากตาราง 1 พบผลการศกึษา ดังนี้ 

2.1.1 ดานความทาทายในงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 โดยเรียงลําดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก แมบางครั้งท่ีทานไดรับมอบหมายงานท่ียากแตทานก็สามารถทํางานนัน้ไดสําเร็จ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา ไดแก งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานรูสึกกระตือรือรนอยากปฏิบัติงานอยูเสมอ  

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ 

2.1.2 ดานความมีอิสระในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 โดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ทานสามารถใชวิจารณญาณของตนเองในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ผูบังคับบัญชามักคอยควบคุมดูแลการของทานอยาง

ใกลชดิ มีคาเฉลีย่เทากับ 3.20 และกฎ ระเบียบ สวนใหญขององคกร มักจํากัดความเปนอิสระในการทํางานของทาน 

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ตามลําดับ 

2.1.3 ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากับ 3.27 

โดยเรยีงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก องคกรของทานจะสนับสนุนใหทานไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เมื่อทาน 

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 รองลงมา ไดแก ทานรูสึกวาทานมีโอกาสกาวหนาจากการทํางาน  

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ตามลําดับ 

 2.2 ปจจัยจูงใจ 

ตาราง 2 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจ  

รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

x̄   S.D. แปลผล 

1. ดานสวัสดกิารและผลตอบแทน 3.20 0.964 ปานกลาง 

2. ดานเพื่อนรวมงาน 3.09 0.830 ปานกลาง 

3. ดานหัวหนางาน 3.72 0.783 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.34 0.859 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 2 พบผลการศกึษา ดังนี้ 

2.1.4 ดานสวัสดกิารและผลตอบแทน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.20 โดย

เรยีงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก สวัสดกิารในองคกรท่ีไดรับสามารถชวยเหลือทาน และครอบครัวได มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.26 รองลงมา ไดแก ทานมคีวามพอใจในสวัสดกิารตาง ๆ ท่ีไดรับจากองคกร มคีาเฉลี่ยเทากบั 3.20 

และทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.12 ตามลําดับ 

2.1.5 ดานเพื่อนรวมงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 โดยเรียงลําดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกัน

เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ทานไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อประสบปญหาในการปฏิบัติงานท่ี

รับผดิชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก เพื่อนรวมงานของทานมักไมแยกเรื่องสวนตัว

ออกจากเรื่องงานท่ีจะตองปฏิบัติดวยกันทําใหมีความเห็นไมตรงกันเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 และขอท่ีมีความ 
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คิดเห็นอยูในระดับนอย ไดแก สมาชิกในหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการแขงขันกันทํางาน ทําใหขาดการ

ทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และเพื่อนรวมงานมีบุคลิกภาพ ดานการพูดแบบตรงไปตรงมา ทําใหทานไม

อยากทํางานดวย มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.47 ตามลําดับ 

2.1.6 ดานหัวหนางาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 โดยเรียงลําดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก หัวหนางานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 

หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของทาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.75 รองลงมา คือ ผูบรหิารระดับสูงมกีาร

มอบหมายความรับผิดชอบในการปฏบัิติงานตามสายบังคับบัญชา มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และการมอบหมายงานของ

หัวหนางานมคีวามเปนธรรมตอบุคลากรทุกคน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลแมสอด  

ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

x̄   S.D. แปลผล 

1. ดานการคงอยูกับองคกร 3.32 1.006 ปานกลาง 

2. ดานความรูสกึ 3.63 0.790 มาก 

3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม 3.81 0.796 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.59 0.864 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 3 พบผลการศกึษา ดังนี้ 

3.1 ดานการคงอยูกับองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.32 เรยีงลาํดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ทานมีความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานขององคกรจนจะเกษียณอายุ

งานและเลิกจาง มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.38 รองลงมาตามลําดับ คือ แมทานจะมโีอกาสเปลี่ยนงาน หรอืโอนยายไปอยูกับ

องคกรอ่ืนและมรีายไดท่ีสูงกวา แตทานก็สมัครใจท่ีจะทํางานใหองคการตอไป มคีาเฉลีย่เทากับ 3.33 และถามโีอกาส

จะแนะนําบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในองคกรนี้ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.26 ตามลําดับ 

3.2 ดานความรูสึก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลีย่จาก

มากไปนอย ไดแก ทานมีความรูสึกภูมิใจท่ีไดกาวมาเปนสวนหนึ่งขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 รองลงมา

ตามลําดับ คือ ทานรูสึกวาองคกรนี้เปรียบเสมือนบานของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง ไดแก ความรูสึกชื่นชอบระบบขององคกร เชน ระบบการปกครอง ระบบการทํางาน เปนตน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.29 ตามลําดับ 

3.3 ดานบรรทัดฐานทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เรียงลําดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก เต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 

รองลงมาตามลําดับ คือ ทานมีความยินดีและพรอมเสมอท่ีจะตอบแทนบุญคุณองคกรนี้ดวยการทําทุกอยางเพื่อให

องคกรกาวหนา และประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ความเต็มใจทํางานถาไดรับมอบหมายงาน

นอกเหนอืจากงานในหนาท่ีรับผดิชอบ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ทานเชื่อมั่นวาการทํางานอยูท่ีโรงพยาบาลนี้ ทําใหทานมี

ความสุขในการทํางานและรักท่ีจะทํางานอยูโรงพยาบาลนี้ตลอดไป มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และโดยสวนตัวทานแลว 

ทานคิดวาโรงพยาบาลนี้เปนโรงพยาบาลท่ีทานอยากทํางานดวยมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ 
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 ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

x̄   S.D. แปลผล 

1. ดานการคงอยูกับองคกร 3.32 1.006 ปานกลาง 

2. ดานความรูสกึ 3.63 0.790 มาก 

3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม 3.81 0.796 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.59 0.864 มาก 
 

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เรยีงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบรรทัดฐานทางสังคม มคีาเฉลี่ย

เทากับ 3.81 ดานความรูสกึ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และดานการคงอยูกับองคกร มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.32 

4. สรุปแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคลการทดสอบทางสถติเิพื่อหาความสัมพันธระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

 เพศชายและเพศหญงิ มรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

 สถานภาพท่ีแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

 ระดับการศกึษาท่ีแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก

แตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 

รองลงมาตามลําดับ ไดแก ตั้งแต 5 ป - 10 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ตั้งแต 1 ป - 4 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และ

นอยกวา 1 ป มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
 

 ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกร

จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (ระยะเวลาการทํางาน) 

ความผูกพันตอองคกร จาํนวน คาเฉล่ีย F-test Sig. 

ดานการคงอยูกับองคกร 

นอยกวา 1 ป 9 3.59 

1.165 0.324 
ตัง้แต 1 ป - 4 ป 36 3.19 

ตัง้แต 5 ป - 10 ป 43 3.21 

มากกวา 10 ป 132 3.38 

ดานความรูสึก 

นอยกวา 1 ป 9 4.04 

2.944 0.034* 
ตัง้แต 1 ป - 4 ป 36 3.41 

ตัง้แต 5 ป - 10 ป 43 3.54 

มากกวา 10 ป 132 3.69 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ความผูกพันตอองคกร จาํนวน คาเฉล่ีย F-test Sig. 

ดานบรรทัดฐานทางสังคม 

นอยกวา 1 ป 9 4.11 

0.563 0.640 
ตัง้แต 1 ป - 4 ป 36 3.88 

ตัง้แต 5 ป - 10 ป 43 3.83 

มากกวา 10 ป 132 3.91 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาคนควา เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลแมสอด กรณีศึกษา  

กลุมเจนเนเรชั่นวาย มปีระเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภปิราย ดังนี้ 

1. ความผูกพันทางดานการคงอยูกับองคกร ผลการวิเคราะหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.32 ซึ่งบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายมีความตั้งใจท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานขององคกรจนจะเกษียณอายุ

งานและเลิกจาง แตมีโอกาสในการเปลี่ยนงาน หรือโอนยายไปอยูกับองคกรอ่ืนและมีรายไดท่ีสูงกวา ตลอดจนการ

แนะนําบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในองคกรนี้ ท้ังนี้มีผลไปในทิศทางเชนเดียวกันกับความคิดเห็นดานความกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน คือ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับวรนาฏ เวนุอาธร (2555) กลาววา การรับรูการ

สนับสนุนจากองคการดานความรูในงานและโอกาสกาวหนาและดานการเห็นคุณคาการปฏิบัติงานของพนักงานมี

ความสัมพันธทางลบกับความตัง้ใจลาออก ซึ่งอาจเปนเพราะวาบุคลากรท่ีเปนกลุมเจนเนเรชั่นวายเมื่อรูสกึวามีโอกาส

กาวหนาจากการทํางานนอย ก็ไมลังเลท่ีจะเปลี่ยนงาน หากองคกรอ่ืนใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา ซึ่งจะสอดคลองกับ

เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร (2550) กลาวคือ ลักษณะเฉพาะของกลุมคนเจนเนเรชั่นวายจะมีความทะเยอทะยานสูง 

เปาหมายทางอาชพีจะชัดเจนและสูงลิ่ว และพรอมท่ีจะมุงมั่นท่ีจะไปใหถงึ มคีวามจงรักภักดตีอวิชาชพี ไมใชจงรักภักดี

ตอองคกร หากองคกรไมตอบโจทยเรื่องความกาวหนา ก็พรอมท่ีจะเปลี่ยนงาน โดยบุคลากรโรงพยาบาลแมสอดมี

ความรักในอาชีพของตน เพียงแตหากมทีางเลือกท่ีดกีวาก็สามารถประเมินและเปรียบเทียบถึงผลประโยชนท่ีเขาจะ

ไดรับจากการคงอยูในองคการ กับผลประโยชนท่ีจะตองสูญเสยีไปเมื่อลาออกจากองคการ และตัดสินใจเปลี่ยนงานได

อยางไมลังเล 

2. ความผูกพันทางดานความรูสึก ผลการวิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63  

ซึ่งบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายมีความรูสึกภูมิใจท่ีไดกาวมาเปนสวนหนึ่งขององคกร สอดคลอง O’Reilly (1981)  

เปนนยิามความหมายข้ันตอนหนึ่งขององคประกอบความผูกพันตอองคกร กลาวคือ การยึดถอืองคกร (Identification) 

คือ การท่ีบุคคลยอมกระทําตามความตองการขององคกร และมคีวามภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคกร รวมถึง

ความรูสึกนึกคิด และการพูดถงึโรงพยาบาลในดานบวกหรือในทางท่ีดเีมื่อสนทนากับผูอ่ืน มีความภมูิใจและยินดเีมื่อ

กลาวถึงโรงพยาบาล ท้ังนี้ยังพบอีกวา ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคกรดานความรูสึกแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป  

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ซึ่งสอดคลองกับเพ็ญนภา วงศนิตกิร (2559) ศกึษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวาบุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคการ 

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เห็นไดวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึนสงผลตอ

ความรูสกึเชื่อมั่นในองคกรท่ีตนทํางาน บุคลากรรูสึกวาองคกรนี้เปรียบเสมือนบาน แตในสวนระบบขององคกร ไดแก 
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ระบบการปกครอง ระบบการทํางาน นัน้ มคีาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ อาจเปนเพราะการทํางานในโรงพยาบาลแมสอด

ใชระบบราชการ ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานในบางข้ันตอนมีความลาชา ยุงยาก ไมคลองตัว จึงสงผลตอความรูสกึผูกพัน

ตอองคกร 

3.   ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ผลการวิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62  

คือ บุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายเต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ 

Spector (1997) กลาววา ความผูกพันท่ีเนื่องมาจากบรรทัดฐานของสังคม คือ การมองความผูกพันตอองคกรวาเปน

ความจงรักภักดี และตัง้ใจอุทิศตนใหกับองคกร รวมถงึเพื่อตอบแทนสิ่งท่ีบุคคลไดรับจากองคการ โดยแสดงออกในรูป

ของความจงรักภักดีของบุคคลตอองคการ แตขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก บุคลากรคิดวาโรงพยาบาลนี้เปน

โรงพยาบาลท่ีทานอยากทํางานดวยมากท่ีสุด ซึ่งไมสอดคลองกับ Meyer & Allan (1997) กลาววา ความผูกพันตอ

องคการ หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีตอองคการของตน มีอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจท่ีจะคงไวซึ่ง

สมาชิกขององคการ และการมีจติสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป โดยความผูกพันในดานบรรทัด

ฐาน หมายถึง ความรูสึกสํานึกในบุญคุณท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคกรหรือไดมีโอกาสเขามาทํางานในองคกรนี้

บุคลากรท่ีมคีวามผกูพันในบรรทัดฐานสูงจะคิดวาตนสมควรจะทํางานในองคกรตอไป เนื่องจากเปนสิ่งท่ีถูกตองตาม

ครรลอง และบรรทัดฐานของสังคม เมื่อพิจารณาจากระดับความผูกพันตอองคการขออ่ืน ๆ ซึ่งในภาพรวมอยูในระดับ

มาก นอกเหนือจากความพงึพอใจในสวัสดกิาร และคาตอบแทน รวมถึงปจจัยจูงใจตาง ๆ ยังสงผลตอความผูกพันได

ไมมากเทาท่ีควรจะเปน เนื่องจากการทํางานอยูท่ีโรงพยาบาลแมสอด การสรางขวัญ และกําลังใจเปนสิ่งสําคัญ  

โดยบุคลากรยังคงตองการปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ความสุขในการทํางานตามหนาท่ี การมีสุขภาพแข็งแรง ท้ังกายและ

จติใจ เปนตน ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางแรงเสรมิของความผูกพันของบุคลากรตอโรงพยาบาล และทําใหบุคลากรรัก

ท่ีจะทํางานอยูโรงพยาบาลนี้ตลอดไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษศรี 

เกียรตบุิตร อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรูและคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

ทุกข้ันตอน เพื่อใหการเขียนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณท่ีสุด ผูเชี่ยวชาญทุกทานในการพิจารณา

เครื่องมอื จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานตอการนําไปประยุกตใชในการทํางานท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยการศกึษาตอเนื่องทุกทานท่ีใหคําแนะนําเปนอยางดตีลอดมา 

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจและ

แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหรายงานจากการศึกษาคนควาอยาง

อิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สําหรับความดีของการจัดทําผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอมอบแก

บุพการ ีและคณาจารยท่ีประสทิธิประสาทวิชาใหความรูแกผูเขียนทุกทาน 
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ชองทางการตดิตอส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร: กรณศีกึษาประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Suitable Communication Channel for Recipient: A Case Study of 

Thawongthong Subdistrict Municipality Muang District Phayao Province  

กชพรรณ  บุญชัย5

1* และ สุรเชษฐ  ชิระมณี2 

Kotchaphan  Boonchai1* and Surachet  Chiramanee2 

บทคัดยอ 

การศกึษาเรื่องชองทางการตดิตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร: กรณศีกึษาประชาชน ในเขตเทศบาลตําบล

ทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีวัตถุประสงคสองประการ คือ 1)เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารท่ี

เหมาะสมเพื่อประโยชนในการเลอืกใชใหตรงกับผูรับสารกลุมเปาหมาย และทราบถึงศักยภาพและความสามารถของ

ผูรับสารกลุมเปาหมาย และ 2)เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ โดย

ประชากรท่ีใชในการศกึษาคือผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 13 บานหวยน้ําขาว ตําบลทาวังทอง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

จํานวน 305 ครัวเรอืน โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ในการประมาณคาสัดสวนของประชากร ซึ่งได

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการจับสลากแบบไมแทนท่ี (Simple Random Sampling 

With no Replacement) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 175 ครัวเรอืน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการ

เก็บรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลโดยใชการแจกแจงคาความถี่(Frequency) การหาคารอยละ

และวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย(Percentage) จากนั้นวิเคราะหผลการศึกษาโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน แลวนํามาแปลผลตามเกณฑการหาคาเฉลี่ยของอันตรภาคชั้นซึ่งมีความหางท่ี 0.8 จากนัน้จึงนําขอมูลมา

วิเคราะหหาคาไคสแควร(Chi-Square Test) คือคาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งเลือกศึกษาเฉพาะ

ผลของตัวแปรท่ีมนีัยสําคัญทางสถติเิทานัน้ 

 ผลการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามลําดับจากมากท่ีสุดไป

หานอยท่ีสุด ดังตอไปนี้ สื่อเสียงตามสายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาเปนสื่อสิ่งพิมพ 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84  ซึ่งรองลงมาเปนสื่ออินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.71 รองลงมาพบวาเปนสื่อเคลื่อนท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับสุดทายซึ่งเปน

สื่อบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจและ

ขอเสนอแนะเชงิบวกในการใชสื่อเสยีงตามสายเปนสื่อในการกระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวัง

ทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตอยางไรก็ตามสื่อทุกประเภทมีความสําคัญแตกตางกันไปตามคุณลักษณะและ

                                                 
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 

*Corresponding author : kotchaphan.kiee@gmail.com 
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วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม และตองคํานงึถึงบรบิทของชุมชนท่ีแตกตางกันไปดวย เพื่อใหประชาชนเขาถงึขอมูลขาวสาร

และสารสนเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

คําสําคัญ: ชองทางการตดิตอสื่อสาร  ผูรับสาร  กลุมเปาหมาย  ประสทิธิภาพ 
 

Abstract  

 The study of suitable communication channel for recipient: a case study of Thawongthong Subdistrict 

Municipality Muang District Phayao Province. The purpose of this study were: 1. To study the appropriate 

communication channel for selection to match  Recipients, target groups, potentials and abilities of target audience 

2. To be aware of the problems and development guidelines that are effective in the study of people who live in 

Moo 13 Ban Huai Nam Khao, Tha Wang Thong Subdistrict, Mueang District  Phayao Province, 305 households 

using Creigy and Morgan's ready-made tables to estimate the proportion of the population, which has defined the 

sample group by using Simple Random Sampling Withno Replacement to obtain a sample of 175 households. The 

researcher used the questionnaire as a tool to collect personal general data analysis by  Frequency andpercentage, 

then analyzed by means of mean and standard deviation. And interpret the results according to the average 

finding criteria according to the criteria of the class, which has a distance of 0. 8 and used to analyze the Chi-

Square Test is the relationship of the initial and dependent variables selected  Only the results of variables with 

statistical significance only. 

 The results of the study showed that respondents had daily communication behavior towards the media 

according to the overall line at a high level with an average of 4.04.Followed by the media as a whole, 

at a high level, with an average value of 3.84, followed by the Internet media as a whole at a high level, with 

an average of 3.71, followed by a total of mobile media at the level  With the average of 3.53 and the last one 

being the overall media at a high level, with an average of 3.51. Most respondents gave positive comments and 

suggestions for use.  The voice along the line is a medium for distributing information to the people in Tha Wang 

Thong Subdistrict Municipality, Mueang District, Phayao Province. However, all types of media are different, 

depending on the characteristics and methods of communication as appropriate and the context  Community to 

enable people to access information and information more effectively. 
 

Keywords: communication channel, recipient, target group, efficiency 
 

บทนํา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน เปนสวนราชการท่ีจัดตัง้ข้ึนภายใตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สงักัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปนนิตบุิคคลซึ่งจัดตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีอํานาจหนาท่ี

หลักในการสงเสริม พัฒนาตําบลทุก ๆ ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สวัสดิการ การศึกษา ดาน

สุขอนามัย ตลอดจนความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพื้นท่ี ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมี

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยท่ัวไปแลวอํานาจหนาท่ีของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เปนรูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ” ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 ซึ่งคํานงึถงึประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ 

เนื่องดวยเทศบาลตําบล เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีใชกับประเทศไทยปจจุบันการ

ปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นใหดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 5) จากการริเริ่มการจัดตั้งสุขาภิบาล

กรุงเทพฯ ร.ศ.116 หรือ พ.ศ. 2440 โดยเริ่มมข้ึีนในสวนภูมิภาค และในภายหลังไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดการ

สุขาภบิาลทาฉลอมข้ึน เมื่อ พ.ศ. 2448 การปกครองสวนทองถิ่นจึงนับวามีการเริ่มตนข้ึนและมีวิวัฒนาการตั้งแตบัด

นั้นเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2475 มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และไดทําการยกฐานะ

สุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลหลายแหง และภายหลังไดมีการตราพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมกีารแกไขครั้ง

สุดทาย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2543 ซึ่งแตละทองถิ่นอาจจะมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความ

แตกตางกันออกไป จึงตองมีวิธีการบริหารการสื่อสารหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ของผูรับสาร การ

สื่อสาร จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสรางความรูความเขาใจอันดแีกประชาชน ถาประชาชนขาดความรูความเขาใจจะ

กอใหเกิดทัศนคติดานลบตอองคกร และสงผลใหการปฏบัิติงานขององคกรเปนไปดวยความยากลําบากอาจไมไดรับ

ความรวมมอืจากประชาชนเทาท่ีควร เกดิขอขัดแยงระหวางหนวยงานและประชาชนซึ่งในทางกลับกันหากประชาชนมี

ทัศนคติและความเขาใจอันดตีอองคกร จะสงผลใหทองถิ่นนัน้เกิดความสามัคคี เกดิวัฒนธรรมท่ีดแีละเกิดการพัฒนา

ในทุก ๆ ดาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถดําเนนิงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้น

ภาพลักษณท่ีดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งสามารถสรางข้ึนไดจากการสื่อสาร

และการบริการหลายดาน ถือเปนหนาท่ีสําคัญท่ีสมาชิกในองคกรจะตองใหความรวมมือ ตั้งแตระดับผูบริหาร 

ขาราชการ ตลอดจนลูกจางขององคกร โดยการสื่อสารใหประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนจะเกิดความรูความเขาใจอันดี เกิดความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรได ดวย

การสื่อสารและการประชาสัมพันธท่ีมปีระสทิธิภาพ 

ชองทางการสื่อสาร(channel) ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการติดตอสื่อสาร(communication) 

ซึ่งบางกรณีอาจหมายถึงสื่อ(media) โดยท่ีผูสงสาร(messenger) ตองมีการพิจารณาเลือกใชสื่อแตละประเภทให

เหมาะสมกับผูรับสาร(receiver) ท่ีเปนเปาหมายของการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางกันในหลายดาน เชน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม บทบาท จํานวน สถานท่ี บุคลกิภาพ ทัศนคติ พฤตกิรรมในการใช

ชวิีตประจําวัน ความสามารถในการรับสาร เปนตน ผูสงสารจึงตองกําหนดชองทางการสื่อสารหรอืสื่อท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหการสื่อสารประสบความสําเร็จมากท่ีสุด และเปนไปตามเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1.  เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชนในการเลือกใชใหตรงกับผูรับสาร

กลุมเปาหมาย และทราบถงึศักยภาพและความสามารถ ของผูรับสารกลุมเปาหมาย 

2.  เพื่อใหทราบถงึปญหาและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารใหมปีระสทิธิภาพ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
การศึกษาช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้รับสาร กรณีศึกษา: ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  

ท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

               ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้รับสารกรณีศึกษา: ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบของวิธีด าเนินการวิจัยซึ่งมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวเิคราะหข้์อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาโดยก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษาในครั้งนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีอาศัยอยู่พื้นท่ี หมู่ท่ี 13 บ้านห้วยน้ าขาว จ านวน 305 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชาย 

270 คนและหญิง 300 คน รวมท้ังสิน้ จ านวน 570 คน เนื่องด้วยหมู่ท่ี 13 บ้านห้วยน้ าขาว เป็นพื้นท่ีซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมากท่ีสุดท้ังสังคมเมืองและชนบท อีกท้ังมีจ านวนประชากร

ชายและหญิงใกล้เคียงกันมากท่ีสุด ก าหนดจ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์

แกน(Krejcie & Morgan) ส าหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และ

ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% และระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยตามสัดส่วนของตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน จ านวนขนาดประชากรท่ีใกล้เคียง

จ านวน 305 ครัวเรือน คือจ านวน 320 คน คิดเป็นขนาดประชากรตัวอย่าง จ านวน 175 ครัวเรือน ผู้ศึกษาได้ก าหนด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับสลากแบบไม่แทนท่ี(Simple Random Sampling With no 

Replacement) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยการจับสลากครัวเรือนจ านวน 175 ครัวเรือน จากบ้านเลขท่ีท้ังหมด 305 

ครัวเรือน เพื่อใหไ้ด้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างตรงตามท่ีตอ้งการ 

 

           ช่องทางการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  

สื่อเสียงตามสาย 

สื่อสิ่งพิมพ ์

สื่ออินเทอร์เน็ต 

สื่อเคลื่อนท่ี 

สื่อบุคคล 

 

เพศ 

อายุ 

การศกึษา(สูงสุด) 

อาชีพ 

รายได้ตอ่เดือน 

สถานภาพ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือและ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างละเอียด โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศกึษา(สูงสุด) 

4. อาชีพ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

6. สถานภาพ 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งสื่อหรือช่องทาง ออกเป็น 

5 ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อเสียงตามสาย (เสียงตามสายของหนว่ยงาน, วัด และชุมชน) 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน, ประกาศ, จดหมายข่าว,

แผ่นพับ, โปสเตอร์, รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ของเทศบาลต าบลท่าวังทอง) 

3. สื่ออินเทอร์เน็ต (Facebook ของเทศบาลต าบลท่าวังทอง และ Website ของเทศบาลต าบลท่าวังทอง 

www.thawangthong.go.th) 

4. สื่อเคลื่อนท่ี (รถประชาสัมพันธเ์คลื่อนท่ี) 

5. สื่อบุคคล (เช่น การประชุม, อภิปราย, บรรยาย, ประชาคม, การจัดกิจกรรม/โครงการ, การใหบ้ริการ

นอกสถานท่ี, การบอกเล่าปากต่อปาก) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อปรับปรุง อ่ืน ๆ 

 การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศกึษาค้นควา้ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมข้อมูลจากการศกึษา สรุปเพื่อก าหนดขอบเขต และเนื้อหาของค าถาม 

3. ร่างข้อค าถามช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้รับสาร กรณีศกึษา: ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลท่าวังทอง อ าเมือง จังหวัดพะเยา เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อช่วยในการพิจารณา 

ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม โดยท่ีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha) 

0.923 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7  หมายความว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) แบบสอบถามช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้รับสารกรณีศึกษา: ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เครื่องมือการวจิัยมีความเชื่อมั่น สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ได้ 

5. การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ี

เหมาะสมกับผู้รับสารกรณีศึกษา: ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยการ

ทดสอบการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

จากการศึกษาผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามใหแกประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไวจํานวนท้ังสิ้น 

175 ครัวเรอืน และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูท้ังสิ้น ประมาณ 15 

วัน โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามแตละครัวเรือนโดยมากเปนเจาบาน หรือผูท่ีสามารถใหขอมูลไดถูกตอง

ชัดเจนมากท่ีสุด ซึ่งเปนผูท่ีพักอาศัยอยูในพื้นท่ีจรงิเปนประจํา และกระจายตามพื้นท่ีทุกกลุมของชุมชนอยางท่ัวถงึ 

การวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อดําเนนิการ

เก็บรวบรวมขอมูลแลว นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาประมวลผลทางสถติิ โดยสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลโดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ และวิเคราะหโดย

หาคาเฉลี่ย (Percentage) จากนั้น วิเคราะหขอมูลชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสารกรณีศึกษา: 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการหาคาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แลวแปลผลตามเกณฑการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยตามเกณฑของอันตรภาคชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น ซึ่งมีความ

หางท่ี 0.8 และวิเคราะหหาคาไคสแควร (Chi-Square Test) คือ คาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามซึ่ง

เลอืกศกึษาเฉพาะผลของตัวแปรท่ีมนัียสําคัญทางสถติเิทานัน้ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวันตอสื่อเสียงตามสาย 

โดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.04  รองลงมาเปนสื่อสิ่งพิมพ โดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 

3.84 รองลงมาเปนสื่ออินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมาเปนสื่อเคลื่อนท่ี โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับสุดทายเปนสื่อบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.51 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงบวกในการใชสื่อเสียงตามสายเปนสื่อในการ

กระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตอยางไรก็ตามสื่อทุก

ประเภทมีความสําคัญแตกตางกันไปตามคุณลักษณะและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน

เพื่อใหประชาชนเขาถงึขอมูลขาวสารสนเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ในการศึกษาคนควาเรื่อง “ชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร กรณีศึกษา: ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา” เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เมื่อนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยผูศึกษาไดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติ 

เชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล พรอมกับนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ โดยสรุปผลการวิจัยท้ังหมดพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงบวก 

ในการใชสื่อเสียงตามสายเปนสื่อในการกระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของสื่อประเภทสื่อเสียงตามสายในสวนท่ี 2 มีคาเทากับ 

4.04 โดยเปนสื่อท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืน แตถงึอยางไรก็ตามสื่อทุกประเภทมคีวามสําคัญ

แตกตางกันไป ตามคุณลักษณะและวิธีการสื่อสาร ซึ่งเทศบาลตําบลทาวังทองควรใหความสําคัญกับการสื่อสารผาน
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สื่อตาง ๆ ตามความเหมาะสมและบรบิทของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง เพื่อทําใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารสนเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “ชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร กรณีศึกษา: 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” วัตถุประสงคของโครงการวิจัยท้ัง 2 ขอ คือ 1)

เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชนในการเลือกใชใหตรงกับผูรับสารกลุมเปาหมาย 

และทราบถึงศักยภาพและความสามารถ ของผูรับสารกลุมเปาหมาย  2)เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทางการ

พัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ  โดยการศึกษาวิจัยขอแรกผลการวิเคราะหพบวา ระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ความถี่ ของการ

ไดรับสื่อเสยีงตามสายในชวิีตประจําวัน เปนสื่อท่ีมคีวามบันเทิงและดงึดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจาก

สื่อเสยีงตามสาย แสดงใหเห็นวาการสื่อสารโดยใชสื่อประเภทสื่อเสียงตามสาย ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดรับขอมูลขาวสารอยางมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะและขอ

ปรังปรุงของประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดตอบแบบสอบถามโดยแสดงขอเสนอแนะเชิงบวกตอสื่อประเภทสื่อเสียงตาม

สาย ดังนั้นเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีแนวทางการพัฒนาสื่อสารผานสื่อประเภทสื่อ

เสียงตามสายใหมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา มากย่ิงข้ึน 

รองลงมาเปนอันดับท่ี 2 คือ สื่อสิ่งพมิพ จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทาวังทองท่ีมตีอสื่อสิ่งพิมพ โดยรวมอยูในระดับมาก และความถี่ของการใชสื่อสิง่พมิพในชวิีตประจําวัน

เปนอยางมาก เนื่องดวยสื่อสิ่งพมิพมคีวามนาสนใจ เปนสื่อท่ีใชงานไดงายและสามารถเขาถงึประชาชนไดทุกเพศทุกวัย 

แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทองไดใหความสําคัญและยังรับขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพซึ่ง

รองจากสื่อเสยีงตามสาย ซึ่งสอดคลองกับ พัชราภา  ขาวบริสุทธ์ิ(2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ

การประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองอางทอง พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลเมอืงอางทอง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมคีวามพงึพอใจเรยีงตามลําดับ อันดับแรก ไดแก สื่อสิ่งพิมพ 

(ติดประกาศ) อันดับท่ีสอง ไดแก การประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ(รายงานกิจการเทศบาล) อันดับท่ีสาม ไดแกการ

ประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ(แผนพับ) อันดับสี่ ไดแก การประชาสัมพันธผานเว็บไซต อันดับท่ีหา ไดแก ชองทางการ

ประชาสัมพันธผานจอ LED และอันดบัสุดทาย คือ การประชาสัมพันธเสยีงตามสาย 

สื่อท่ีไดรับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนลําดับท่ี 3 

คือสื่ออินเทอรเน็ต จากผลการวิเคราะหพบวา โดยรวมอยูในระดับมากและเรียงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก 

ความถี่ของการเปดรับขาวสารทางเว็บไซตและเฟซบุกของเทศบาลทาวังทอง สื่อมคีวามบันเทิงและดงึดูดใจ และไดรับ

ความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อ แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง รับขอมูลขาวสารผาน 

สื่ออินเทอรเน็ตในระดับมาก เนื่องจากในปจจุบันเครอืขายอินเทอรเน็ตเขาถงึแหลงชุมชนไดมากกวาในอดตี จงึสงผล

ทําใหประชาชนสามารถรับขอมลูขาวสารผานทางออนไลนไดมากย่ิงข้ึน และสามารถเลอืกรับสื่อไดหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งสอดคลองกับ วนษิา  แกวสุข (2557) ไดศกึษาเรื่อง การศกึษาการสื่อสารบนเครอืขายสังคมออนไลนกับการบรจิาค

กรณศีึกษา มูลนธิิเพื่อสุนัขยากไรป 2557 กลาวไววา ในสภาพสังคมยุคปจจุบันท่ีอาจเรียกไดวาเปน สังคมยุคสื่อสาร 

ซึ่งความเจริญกาวหนาหรอืความอยูรอดของสังคมข้ึนอยูกับคนในสังคมวาไดรบขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทันเวลา และ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมสื่อมวลชนตาง ๆ จงึมีบทบาทสําคัญในการเสนอขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสังคม ตลอดจน
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ชี้นําความคิดของคนในสังคมดวย สื่อแตละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกตางกันจึงมีความพรอมหรือความ 

สามารถท่ีจะแสดงบทบาทหนาท่ี ในขอบเขตท่ีแตกตางกันดวย 

สื่อท่ีไดรับความสนใจจากประชาชน เปนลําดับท่ี 4 คือ สื่อเคลื่อนท่ี จากผลการวิเคราะหพบวา ระดับความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมากและ

เรยีงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก ความถี่ของการไดรับขาวสารจากสื่อเคลื่อนท่ีในชวิีตประจําวัน สื่อเคลื่อนท่ีมี

ความบันเทิงและดึงดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อเคลื่อนท่ี แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทาวังทอง รับขอมูลขาวสารผานสื่อเคลื่อนท่ีในระดับมาก ซึ่งสื่อเคลื่อนท่ีเปนทางเลือกอีกหนึ่งชองทาง

ในการสื่อสารกันระหวางเทศบาลตําบลทาวังทองและประชาชนในเขตเทศบาล ท้ังนี้เทศบาลตําบลทาวังทองควร

กําหนดวิธีการสื่อสารหรอืเนื้อหาท่ีมคีวามกระชับชัดเจนเขาใจงายและเหมาะสมกับบรบิทของประชาชนในเขตเทศบาล

ตําทาวังทอง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

และสื่อท่ีไดรับความสนใจจากประชาชน เปนลําดับสุดทายคือ สื่อบุคคล จากผลการวิเคราะห พบวา  ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมากและ

เรียงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก ความถี่ของการไดรับสื่อบุคคลในชีวิตประจําวัน สื่อบุคคลมีความนาสนใจ

และดึงดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อบุคคล แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวัง

ทอง รับขอมูลขาวสารผานสื่อบุคคลในระดับมาก เนื่องดวยวัฒนธรรมการอยูรวมกันเปนสังคมหรือชุมชนกันมาตั้งแต

อดีต จึงทําใหเกิดการสื่อสารระหวางบุคคล แตถึงอยางไรก็ตามการสื่อสารผานบุคคลมีหลากหลายวิธี เชน การ

ประชุม การประชาคม การอภิปราย ฯลฯ โดยข้ึนอยูกับความเหมาะสมของขอมูลขาวสารท่ีตองการสื่อสารและบรบิท

ของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับ ฉันทนา ปาปดถา และคณะ (2561) ไดทําการศกึษาวิจัย เรื่อง 

การรับรูขาวสารผานลื่อประชาสัมพันธของนักศกึษาคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร พบวา นักศกึษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการรับรูขาวสาร

ผานสื่อประชาสัมพันธอยูในระดับมาก โดยรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา และจากสื่อสิ่งพมิพ สอดคลองกับ

การศึกษาของ สุภัทรชร ีบุญประชุม (2558) พบวา นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมมีการรับรูผาน 

สื่อบุคคล และสอดคลอง กับ วีรวรรณ  แซจาว (2558) ท่ีพบวา การประชาสัมพันธผานบุคคลท่ีมีอิทธิพลดาน การ

ทองเท่ียว และการประชาสัมพันธผานคนดังขามคืน และนักศึกษามีการเปดรับขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสามารถเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ อยางสะดวก รวดเร็ว และเนื้อหามปีระโยชน ท้ังนี้เนื่องมาจากขาวสาร

เปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ความตองการขาวสารจะเพิ่มมากข้ึนเมื่อ

บุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจในเรื่องใดเรื่อง นอกจากนั้นขาวสารยังทําใหผูเปดรบมีความ

ทันสมัย สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกปจจุบัน 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาดานประสทิธิภาพในการสื่อสารตอประชาชนในพื้นท่ีตําบล

ทาวังทอง ควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อเสียงตามสายเปนหลัก เพราะผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเปนสื่อท่ี

ประชาชนในพื้นท่ีนิยมใช และเขาถงึมากท่ีสุด จึงเปนชองทางสําคัญท่ีใชประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย

ท้ังนี้เทศบาลตําบลทาวังทองจงึควรใหความสําคัญ และพัฒนาสื่อเสยีงตามสายใหมคุีณภาพสูงสุด เพื่อใหการสื่อสาร

มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลมากท่ีสุด และในขณะเดยีวกันควรมกีารปรับปรุงพัฒนาชองทางการสื่อสารอยูเสมอให

ทันยุคสมัย และเขาถงึประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย ท้ังนี้ ควรศกึษาความตองการ หรอืแนวโนมของพฤตกิรรมการใช

สื่อในอนาคตเพิม่เติมดวย เพื่อนํามาพัฒนาและปรับใชกับการสื่อสารการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลทาวังทอง 
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ตลอดจนนําแนวคิดการบริหารการตลาดมาปรับใชกับการบริหารการสื่อสารของภาครัฐไดอยางสรางสรรคและมี

ประสทิธิภาพตอไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร: กรณีศึกษาประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิ

หลายทานท่ีไดอนุเคราะห  ใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ  

ชริะมณี อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหความเอาใจใส ติดตาม แนะนําดวยดีมาเสมอ ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบ เครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนําเพื่อการ

ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสทิธ์ิประสาท ความรู ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ขอขอบคุณผูประสานงานและประชาชนในพื้นท่ีตําบลทาวังทองท่ีไดอํานวยความสะดวกและใหขอมูลท่ีสมบูรณ และ

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีไดใหการสนับสนุน และใหกาํลังใจดวยดมีาเสมอ 
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แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพ่ือการทองเท่ียวใหเกดิความยั่งยนื: กรณศีกึษา

ตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

Guidelines for developing the retro market for tourism to achieve 

sustainability:A Case study of Banrachan Retro Market Khaibangrachan 

District Singburi Province  

นิโลบล  รายปลอง6

1* และ สุรเชษฐ  ชิระมณี2 

Nilobon  Raiplong1* and Surachet  Chiramanee2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืน กรณศีกึษา: ตลาดยอน

ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวในการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี (2) เพื่อศกึษาหาแนวทาง

พัฒนาการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ใหเกิดความย่ังยืน ประชากรท่ีใช

ศกึษาครัง้นี้ไดแกนักทองเท่ียวท่ีมอีายุตัง้แต 15 ปข้ึนไป แตเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึง

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจากความนาจะเปน โดยการใชสูตรมีเงื่อนไขอยูวา ลักษณะของ

ตัวอยางจะตองมีการกระจายแบบโคงปกติ (normal distribution) และการสุมแลวไมแทนท่ี ไดมาจํานวน 96 คน  แต

ผูวิจัยจะเก็บตัวอยางเปนจํานวน 100 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ใช

สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณหาคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

ผลการศกึษาพบวา ลักษณะสวนบุคคลมผีลตอแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจันใหเกดิความย่ังยืน 

โดยนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน คือ ตองการใหเพิ่มสถานท่ีน่ัง

พักผอน ตรวจสอบสนิคาและบริการใหไดมาตรฐาน และเพิ่มความหลากหลายของสนิคาใหมากข้ึน องคประกอบหลัก 

และแนวทางท่ีจะทําใหการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจันใหเกิดความย่ังยืนคือ การพัฒนาศักยภาพทางการ

ทองเท่ียว การมุงเนนท่ีสินคาและการบริการ การประชาสัมพันธการทองเท่ียว มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเท่ียว ควบคูกับการอนุรักษความเปนไทยและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเปดโอกาสรับฟงความ

คิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสยี เพิ่มการมสีวนรวมมากข้ึน ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณ ของ

ชุมชน มีการศกึษาผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ มกีารวางแผนการทองเท่ียวระยะยาวและระยะสั้น และจัดทําแผน
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กลยุทธเชงิรุก ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรทําการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลกึมากย่ิงข้ึน ควร

ศกึษาถงึปจจัยทางดานอ่ืน ๆ ท่ีมผีลตอนักทองเท่ียว และควรมกีารเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติดวย 

 

คําสําคัญ: การทองเท่ียวอยางย่ังยืน  ตลาดยอนยุค 
 

Abstract  

 The study entitled "Guidelines for developing the retro market for tourism to achieve sustainability: A Case 

study of Bang Rachan Retro Market, Khai Bang Rachan District, Sing Buri Province" have two objectives including: 

( 1)  to study and compare Thai tourists’ behaviors in the community by demographic data of tourism in the Bang 

Rachan Retro Market; and ( 2)  to seek ways to develop tourism in the Bang Rachan Retro Market of Khai Bang 

Rachan District, Sing Buri Province in order to achieve the sustainability.  The population used in this study was 

100 tourists aged more than 15 years and the data were collected using open- ended and closed- ended 

questionnaires. The data analysis process included using the descriptive statistics (percentage, mean, and standard 

deviation)  to analyze quantitative data on the computer program, and the statistical significance was set at the 

level of 0.05.  

 Results of the data analysis indicated that personal characteristics had an effect on the development to 

achieve the sustainability of the Bang Rachan Retro Market, as the tourists were satisfied with different aspects 

of the market including products and services, prices, places, and marketing promotion.  However, they provided 

some suggestions for developing the tourism of the Bang Rachan Retro Market, such as adding more spaces to sit 

and relax, ensuring that the products and services meet the standard, and increasing the product variety.  In 

addition, there were some elements and guidelines for making the Bang Rachan Retro Market to be sustainable. 

Such included developing the tourism potential, focusing more on products and services, PR , providing facilities 

for tourists, and conserving Thai culture and natural resources. In addition, the market should open the opportunity 

for the stakeholders to share opinions and should increase their participation. They should also preserve the local 

culture is unique to the community, should study both positive and negative effects of the tourism, should have a 

long- and short-term travel plan, and should create a proactive strategic plan to attract more tourists. According 

to the results received, the suggestion from this study is that there should be mix-method research conducted to 

get more in-depth information. In addition, the research should include studying other factors that may also affect 

tourists in order to promote tourism and to use the results to improve the market. More importantly, the research 

may also seek to gain data from foreign tourists. 
 

Keywords: sustainable tourism, retro markets 
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บทนํา 

ประเทศไทยมแีหลงทองเท่ียวหลากหลาย สามารถแบงแยกแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวไดหลายรูปแบบ ไม

วาจะเปน การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร การทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตของชุมชน การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และการ

ทองเท่ียวเชิงยอนยุค ซึ่งในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงยอนยุคไดรับความสนใจมากข้ึน และมแีหลงทองเท่ียวเชงิยอนยุค

เกดิข้ึนมากมาย อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมสีวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สงเสริมการกระตุนระบบเศรษฐกิจให

เกิดการลงทุนและเกิดการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ อีกท้ังเปนการกระจายรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น

โดยเฉพาะการทองเท่ียวท่ีอิงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตาง ๆ รวมถึงการทองเท่ียวแบบยอนยุค ทําใหเกดิการหมุนเวียน

ของเงินในระดับทองถิ่น ซึ่งมผีลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางย่ิง และการทองเท่ียวยังสงผลตอธุรกิจอ่ืน ๆ 

อยางเชน ธุรกจิท่ีเกี่ยวกับรานอาหาร ท่ีพกั การขนสงและการบรกิารอ่ืน ๆ และยังทําใหเกดิการจางงานเพิ่มมากข้ึนอีก

ดวย การสงเสริมทองเท่ียวไมวาจะเปนในยุคสมัยของรัฐบาลท่ีผานมาก็ถือไดวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการกระตุน

เศรษฐกิจและรายรับของประเทศ โดยท่ีผานมาไดมีการรณรงคและมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง  

จนมาถึงในชวงของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวภายใต การขับเคลื่อน

นโยบายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาท่ีวา นโยบายสงเสรมิการทองเท่ียวเมืองรองและผลักดันมาตรการเสริม

ตาง ๆ อยางสทิธิการลดหยอนภาษี เพือ่ใหการทองเท่ียวเมอืงรองเปนกลไกสรางรากฐานแข็งแกรงและกระจายรายได

สูชุมชนทองถิ่นไดมากข้ึน 

การทองเท่ียวเมืองรองคือ การทองเท่ียวตามจังหวัดท่ีไมไดเปนกลุมเปาหมายหลักของนักทองเท่ียวท่ัวไป  

มจีํานวน 55 จังหวัด ใชหลักเกณฑการวัดจากคา GDP ของแตละจังหวัด โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กลาววานโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

ภาครัฐท่ีตองการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงการทองเท่ียวและ

กฬีามุงหวังใหการทองเท่ียวเมืองรองเปนกลไกท่ีชวยกระจายรายไดสูชุมชน สรางรากฐานท่ีแข็งแกรง นําไปสูการลด

ความเหลื่อมล้ําของสังคม หลังจากท่ีผานมาสัดสวนทองเท่ียวเมืองหลักและเมืองรอง คิดเปน 80:20 เทานั้น แตใน

อนาคตหวังวาสัดสวนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนเปน 60:40 หรอือาจเปน 50:50 ก็เปนได ท้ังนี้ หากมองในอีกมติหินึ่งจะ

เห็นวาการสงเสรมิทองเท่ียวเมอืงรองนี้ (ณัฏฐพชิญ วงษสงา, 2561, สื่อออนไลน) 

ไมเพียงแตจะสรางเม็ดเงินใหเขาสูชุมชน นโยบายทองเท่ียวเมืองรองไมมีใครสามารถตอบไดวาจะสิ้นสุด

เมื่อไหร เพราะจะเปนรูปแบบท่ีคอยๆเกลี่ยคนเขาไปพื้นท่ีเมืองรองเรื่อย ๆ ซึ่งผูคนในเมืองรองก็จะคอยๆเรียนรูไปดวย 

สรางประสบการณใหกับแขกผูมาเยือน เรยีนรูและฝกการเปนเจาบานตอนรับนักทองเท่ียว พูดคุยสื่อสาร ตอบคําถาม

กับนักทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีประกาศพระราชบัญญัติมัคคุเทศก เพื่อใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นมากข้ึน เปรยีบเสมือน

การคืนอํานาจใหคนทองถิ่นไดมีโอกาสเลาเรื่องในพื้นท่ีตัวเองมากข้ึน และในอนาคตจะเกิดการสรางสายรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมตอสนามบินสําคัญและว่ิงผานเมอืงตาง ๆจะเปลี่ยนแปลงการเดนิทางมากข้ึน ซึ่งรถไฟก็จะเขามาชวย

ผลักดันใหคนเขามาในพื้นท่ีมากข้ึน ขณะท่ีเกณฑการพิจารณาวาเมอืงใดเปนเมืองรองหรอืไมนัน้ กําหนดวาหากเมอืง

ดังกลาวมีนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวเกินกวา 6 ลานคนข้ึนไปยังถือวาไมใชเมืองรอง บวกกับการพิจารณาจากขอมูล

ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ท่ีประกอบไปดวยการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท้ังการประกอบอาชีพ อัตราคาครองชีพ 

การเขาถงึสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีนํามาประเมนิอีกดวย 
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เมื่อมกีารสงเสรมิการทองเท่ียวมากข้ึน นักทองเท่ียวมจีํานวนมากข้ึนแลวนั้นยอมมีปญหาตาง ๆ ตามมา  ไม

วาจะเปนเรื่องของ การจัดการขยะ ความเสื่อมโทรมของแหลงทรัพยากร ปญหาเรื่องของมลพษิ และเกิดปญหาความ

ขัดแยงกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ 

ในขณะท่ีสิงหบุรีเปนอีก 1 ในจํานวน 55 จังหวัด ท่ีจัดใหอยูในเมืองรอง และเมื่อไมนานมานี้ไดเกิดแหลง

ทองเท่ียวแหลงใหมเชิงประวัติศาสตร คือ ตลาดยอนยุคบานระจัน ตลาดแหงนี้ตั้งอยูในบริเวณวัดโพธ์ิเกาตนและ

อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุรแีละยังเปนแหลงทองเท่ียวเชงิประวัตศิาสตรของชน

ชาติไทยสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมแีหลงเท่ียวเท่ียวท่ีนาสนใจอีกโดยจะเปน โบราณสถาน ปูชนียสถาน โบราณวัตถุ

และอนุสาวรยีอนุสาวรยีวีรชนคายบางระจันท่ีบอกเลาถงึความกลาหาญของชาวบานบางระจัน รวมถึงศลิปวัฒนธรรม

และประเพณีทองถิ่นตาง ๆ ท่ีเปนเอกลักษณของจงัหวัดสงิหบุร ีอีกท้ังจังหวัดสงิหบุรยัีงเปนแหลงสมรภูมสิูรบกับพมา

ในอดีต ประกอบวีรกรรมความกลาหาญของวีรชนชาวบานบางระจัน ตลาดยอนยุคบานระจันเกิดข้ึนเพราะทานเจา

อาวาสวัดโพธ์ิเกาตนกับชาวบานในหมูบานชวยกันดําเนินงานใหเกิดเปนตลาดยอนยุคข้ึนมา โดยเนนใหบรรยากาศ

ตลาดนั้นยอนกลับไปสมัยโบราณ โดยใหแมคาพอคาแตงกายยอนยุคไมวาจะเปนการแตงกายหรอืโดยนุงผาถุงหมสไบ 

คําพูด คําทักทายก็จะเปนแบบสมัยโบราณ อยางเชน ‘สวัสดขีอรับ’ ‘รับอะไรดีขอรับ’  เปนตน โดยกิจกรรมของทาง

ตลาดก็จะเนนไปท่ีศลิปะการตอสู และการแสดงเกี่ยวกับศิลปะการแสดง สวนเรื่องอาหารท่ีแมคาพอคานํามาจําหนาย

ในตลาดจะเนนไปท่ีอาหารทองถิ่นและขนมโบราณท่ีหาทานไดยาก โดยตลาดยอนยุคบานระจันจะเปดทุกวัน เสาร-

อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษท่ีมีวันหยุดติดกับวันเสาร-อาทิตย จึงทําใหตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอบางระจัน 

จังหวัดสิงหบุรี เปนท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียวไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางประเทศท่ีไดมาเดินเท่ียวตลาดยอนยุค

บานระจันเปนจํานวนมาก ดวยเหตุดังกลาว การพัฒนาหรอืการหาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกดิความย่ังยืน

และการศึกษาลักษณะสวนบุคคลจึงมีความสําคัญการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัด

สงิหบุร ี 

ดังนั้น ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการศึกษาหาแนวทางพัฒนาการ

ทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืนของตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุร ีโดยทําการศกึษาในดาน

ตาง ๆ อยางเชน การจัดกิจกรรม ระยะเวลาของการจัดตลาด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความเปนระเบียบเรียบรอย 

ความสะอาด ความปลอดภัยของชวิีตและทรัพยสนิ เพื่อท่ีจะนํามาศกึษาและพัฒนาเปนแนวการพัฒนาทองเท่ียวตลาด

ยอนยุคบานระจันใหมคีวามย่ังยืน ซึ่งจะทําใหนักทองเท่ียวเกดิความประทับใจและกลับมาเท่ียวซ้ํา 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน 

จังหวัดสงิหบุร ี 

2. เพื่อศกึษาแนวทางพฒันาการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ให

เกดิความย่ังยืน 
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กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ คือ ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอ

คายบางระจัน จังหวัดสงิหบุร ีใหเกดิความย่ังยืน ไดแก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลยุทธทางการตลาด 4P 

4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนในแตละสวนใหเขากัน   และเปนท่ี

ตองการของกลุมเปาหมายท่ีเราเลอืกเอาไวใหมากท่ีสุด ในบางธุรกจิอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยนท้ัง 4P ไดท้ังหมดใน

ระยะสั้นก็ไมเปนไรเพราะสามารถคอย ๆ ปรับกลยุทธจนไดสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมท่ีสุด กลยุทธทาง

การตลาด 4P ประกอบดวย 

1. Product/Service คือ สินคาหรือบริการ ท่ีเราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว ผลิตภัณฑให

เหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชน ตองการบริการดูแลระบบคอมพวิเตอรภายในองคกร โดยไมสน

เรื่องพนักงานประจํา ไมสนการเขาทํางานในสํานักงาน แตขอใหดูแลแกไขปญหาไดก็พอ เราก็ตองทําตามท่ีลูกคา

ตองการ โดยท่ัวไปแนวทางท่ีจะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ สินคาท่ีมีความแตกตาง โดยการสรางความ

แตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและลูกคาตระหนัก และชอบในแนวทางนี้ หรือ 

สนิคาท่ีเลยีนแบบแบรนดดัง ๆ ในซุปเปอรสโตรตาง ๆ จริง ๆแลวสําหรับนักธุรกิจมอื ใหมควรเลอืกในแนวทางสราง

ความแตกตางมากกวาการเปนสนิคาราคาถูก เพราะหากเปนดานการผลติแลว รายใหญ จะมตีนทุนการผลิตท่ีถูกกวา

รายยอย แตหากเปนดานบรกิาร เราอาจจะเริ่มตนท่ีราคาถูกกอน แลวคอย ๆ หาตลาดท่ีรายใหญไมสนใจ 

2. Price คือ ราคา การตัง้ราคา เปนสิ่งท่ีคอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลดราคา

อยางเดยีว เพราะการลดราคาสนิคา อาจจะไมไดชวยใหการขายดข้ึีนได หากปญหาอ่ืน ๆ ยังไมไดรบัการแกไข การตั้ง

ราคาในท่ีนี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลติภัณฑ และกลุมเปาหมาย เชน หากเราขายอาหารท่ีตลาดนัด ราคา

จะตองถูกหนอย  แตหากขายท่ีหางสรรพสินคา หากตั้งราคาถูกไป กลุมท่ีเปนเปาหมายอยากใหซื้ออาจจะไมซื้อ แต

คนท่ีซื้ออาจจะเปนคนอีกกลุมซึ่งมีนอยกวา และไมคุม ย่ิงไปกวานั้นหากราคา และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็

จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลท่ีจะซื้อ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาท่ีสําคัญท่ีสุด อยางไร 

ตัวแปรตน 

ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 

เพศ 

อายุ 

การศกึษา 

อาชพี 

ระดับรายไดตอเดอืน 

ภูมิลําเนา 

สถานภาพสมรส 

ศาสนา 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจตามหลักการตลาด 4P ประกอบดวย 

1. ผลติภัณฑ (Product) คือ ความตองการของลูกคา 

คุณภาพของสนิคา รูปแบบผลติภัณฑท่ีมีความ

ทันสมัย 

2. ราคา (Price) คือ การตัง้ราคาใหเหมาะสมกับ 

ผลติภัณฑ และกลุมเปาหมาย 

3. สถานท่ีจําหนาย (Place) คือ การยึดหลักความมี

ประสทิธิภาพและความรวดเร็วใหตรงกลุมเปาหมาย 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา

ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ 
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ก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอม ราคาท่ีเราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของ

ตัวเลข ซึ่งจะมวิีธีกําหนดราคา ดังนี้ 

กําหนดราคาตามลูกคา คือ การกําหนดราคาตามท่ีเราคิดวา ลูกคาจะเต็มใจจาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการ

ทําสํารวจ หรอืแบบสอบถาม 

กําหนดราคาตามตลาด คือ การกําหนดราคา ตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะตํ่ามากจนเราจะมีกําไรนอย

ดังนั้นหากคิดท่ีจะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อ

จะไดกําไรตามท่ีตัง้เปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง 

กําหนดราคาตามตนทุน+กําไร วิธีนี้เปนการคํานวณ วาตนทุนของเราอยูท่ีเทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรง

ของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาท่ีไดมาสูงมาก เราอาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับ

ภาพลักษณ ใหเขากับราคานัน้ 

3. Place คือ วิธีการนําสินคาไปสูมอืของลูกคา หากเปนสินคาท่ีจะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการ

กระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก ข้ึนอยูกับวา สินคาของทานคือ อะไร และกลุมเปาหมายทานคือใคร เชน สินคา

คุณภาพสูงหรูหราราคาแพง ควรจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเสียภาพลักษณได สิ่งท่ีเราควร

จะคํานึงอีกอยาง คือตนทุนการกระจายสินคา เชนการขายสินคาใน Modern Trade หรือ หางสรรพสินคา อาจจะ 

กระจายไดท่ัวถึง แตอาจจะมีตนทุนท่ีสูงกวา แตหากลองทําการตลาดออนไลนแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย แบบนี้อาจ

ไดผลและใชตนทุนนอยกวา หากจะกลาวถึงธุรกิจท่ีเปนการขายหนาราน Place ในท่ีนี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกท่ีให

เหมาะสมกับสินคาของเรา อยางตลาดนัดวันหยุด กับหางสรรพสินคาตดิแอร จะมกีลุมคนเดินท่ีตางออกไป ลักษณะ

สนิคาและราคาก็ไมเหมอืนกัน 

 4. Promotion คือ การนําเสนอคุณสมบัตสิินคา การบอกลูกคาถงึลักษณะสินคาของเรา การโฆษณาในสื่อ

ตาง ๆ หรือการทํากจิกรรม ท่ีทําใหคนมาซื้อสนิคาของเรา เชน การทําการลดราคาประจําป หากจะพูดในแงของธุรกิจ

ขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งท่ีเกนิความจํา เปนเพราะจะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ ข้ึนกับ ชองทางท่ีเราจะ

ใช ท่ีไดผลและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอรเน็ตผานทาง Search Engine ซึ่งมผีูใชเพิ่มจํานวนข้ึนมากในแตละป หรอืหาก

งบนอย อาจเลือกโฆษณาในสื่ออ่ืน ๆ ท่ีราคาถูก เชน ใบปลิว โปสเตอร หากเปนสื่อทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น 

หนังสอืพิมพทองถิน่ วิธีในการเลือกสื่อ นอกจากจะดูเรื่องคาใชจาย แลวควรดูเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมาย เชนหาก

จะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือก สื่ออินเตอรเน็ต ก็อาจจะเลอืก เว็บไซตท่ีผูใหญเลน ไมใชเว็บท่ีวัยรุนเขามาคุยกัน 

เปนตน (ศริวิรรณ เสรรีัตน และคณะ, 2546, หนา 26-48) 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การศกึษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเท่ียวใหเกดิความย่ังยืน กรณศีกึษา: ตลาด

ยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุรเีปนการวิจัยเชงิปรมิาณ มวิีธีการดําเนนิการวิจัย ดังนี้  

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากรและกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดยอนยุค

บานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุร ีแตเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจงึกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจากความนาจะเปน โดยการใชสูตรมีเงื่อนไขอยูวา ลักษณะของตัวอยาง

จะตองมกีารกระจายแบบโคงปกต ิ(normal distribution) และการสุมแลวไมแทนท่ี คือเมื่อหยิบมาแลวไมใสกลบัเขาไป 
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โดยใหความคลาดเคลื่อนเปน 0.1 ผูวิจัยจะตองเก็บตัวอยางจํานวนอยางนอย 96 คน แตผูวิจัยจะเก็บตัวอยางเปน

จํานวน 100 คน 

2.เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

    โดยศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีและกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทางการศกึษาวิจัย โดยมุงศกึษาหาแนวทางการ

พัฒนาตลาดยอนยุคบานระจันใหมคีวามย่ังยืน โดยการทําแบบสอบถามท้ังปลายปดและปลายเปด  

3.การสรางเคร่ืองมอืในการวจิัย 

    ผูวิจัยสรางเครื่องมอืเพื่อการวิจัยครัง้นี้ โดยดําเนนิการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

    3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี จากตํารา 

เอกสาร วารสาร สิ่งตพีมิพ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการลงพื้นท่ี และศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ภายใตขอบขาย

ของการวิจัย  

    3.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

โครงสราง คําถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนํามาปรับปรงุแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

     3.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งท่ีควรปรับปรุง

แกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน 

   3.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีก

ครัง้ 

   3.5 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงครัง้สุดทาย ไปทดลองใช (Try Out) กับนักทองเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต 15 

ปข้ึนไป ท่ีมาเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของเครื่องมือ โดยใชสูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ และตองไดคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ≥ 0.70 และผลการวิเคราะหแบบสอบถามในกลุม Try Out  ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.823 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแตละดาน 

4.การวเิคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณหาคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

ผลการศกึษา 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเท่ียวใหเกดิความย่ังยืน กรณศีกึษา: ตลาดยอน

ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุรีผลการศกึษาพบวา จากการศึกษาพบวา (1) นักทองเท่ียวสวนใหญ

เปนเพศหญงิจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.0 มอีายุ 21-30 ปจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0  การศกึษาอยูใน

ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0  สวนใหญมีอาชีพคาขายจํานวน 23 คน  คิดเปน

รอยละ 23.0  มรีะดับรายไดอยูท่ีระดับ 10,001-15,000 บาทตอเดอืน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0 มภีูมลิําเนา

อยูในภาคกลาง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83.0  สวนใหญมสีถานภาพสมรสแลว จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 

60.0 เดินทางโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 81.0 (2) นักทองเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ

รับรูขาวสารการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจันจากสื่อออนไลน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มคีวามสะดวก

ท่ีจะรับรูขาวสารประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 86.0  สวนใหญเดนิทางเท่ียว
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มาครั้งแรก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.0 เดนิทางมากับครอบครัว จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 64.0 ใชจาย

ตํ่ากวา 500 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.0  ตองการใหตลาดยอนยุคเปดขายสินคาในวันเสาร-วันอาทิตย 

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64.0 (3) นักทองเท่ียวสวนใหญมีความพึงพอใจดานสินคาและบริการ (Product) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.38) เมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวา มีความความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มีความความพงึพอใจท่ีมปีายอธิบายความเปนมาของตลาดยอนยุคบานระจัน 

(X� = 4.45) ความพึงพอใจท่ีมีศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว (X� = 4.42) ความพึงพอใจท่ีอาหารมรีสชาติอรอย มคีวาม

สด สะอาด (X� = 4.39) ความพึงพอใจท่ีมีสถานท่ีใหนั่งพักผอนและเพยีงพอกับจํานวนนักทองเท่ียว (X� = 4.38) ความ

พงึพอใจท่ีตลาดยอนยุคบานระจันมกีารบรกิารตางๆ เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา การรักษาความสะอาด (X� = 4.37) และมี

ความพึงพอใจท่ีมีหนวยรักษาความปลอดภัยตามสถานท่ีจอดรถ (X� = 4.31) ตามลําดับ ดานราคา(Price) ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.40) เมื่อพจิารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวา มคีวามพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกดาน

เรียงตามลําดับ ไดแก มีความพึงพอใจท่ีสินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (X� = 4.48) ความพึงพอใจท่ีมีการแสดง

รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน (X� = 4.42) ความพึงพอใจกับราคาสินคา การบริการและกิจกรรม (X� = 4.41) 

ความพงึพอใจท่ีมีปายบอกราคาสินคาอยางชัดเจน (X� = 4.37) และมคีวามพึงพอใจท่ีราคาของการเชาชุดไทยมคีวาม

เหมาะสมกับคุณภาพของชุด (X� = 4.36) ตามลําดับ ดานสถานท่ีจัดจําหนาย(Place) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(X� = 4.40) เมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวา มีความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกดานเรยีงตามลําดับ ไดแก 

ตลาดยอนยุคบานระจันมทํีาเลท่ีเหมาะสม เดนิทางมาไดงาย (X� = 4.49) ความพึงพอใจท่ีควรใหตลาดยอนยุคบานระ

จันเปดมากกวาวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ (X� = 4.40) ความพงึพอใจท่ีมกีารจัดโซนและหมวดหมูสินคา

ไดอยางชัดเจน มคีวามสะดวกในการเดินเท่ียวและเลอืกชมสนิคา (X� = 4.32) ตามลําดับ ดานการสงเสรมิการตลาด

(Promotion) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.38) เมื่อพจิารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวา มคีวามพงึพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มีความพงึพอใจท่ีมกีารจัดกจิกรรมท่ีนาสนใจ เชน การแสดงศลิปะการ

ตอสู ศิลปะการแสดง คอนเสริต หนังกลางแปลง (X� = 4.45) ความพึงพอใจควรใหมีศิลปน ดารา คนมีชื่อเสยีง รวม

กิจกรรมกับตลาดยอนยุคบานระจัน (X� = 4.37) และความพึงพอใจควรมีการแจกของท่ีระลึกหรือของแถม (X� = 

4.33) ตามลําดับ (4) แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี จะเนนการ

พัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดังนี้  ดานราคาสินคาและบริการ อยากใหแสดงราคาสินคาใหชัดเจน

และราคาเหมาะสมกับสินคา ดานสถานท่ีควรปรับปรุง นักทองเท่ียวตองการดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําและเพิ่ม

ปรมิาณหองน้ํา สถานท่ีพักผอน สถานท่ีนั่งทานอาหาร มนี้ําดื่มบรกิารฟรี มีบอกปายสถานท่ีสําคัญ และเพิ่มท่ีจอดรถ 

ดานความหลากหลายของสนิคาและบรกิาร พบวานักทองเท่ียวมขีอเสนอแนะอยากใหขายอะไรแปลกใหม ควรมตีรวจ

คุณภาพสินคา อยากใหกระจายสินคา และจัดระเบียบประเภทของสินคาใหเปนหมวดหมู และชองทางการติดตาม

ขาวสารตลาดยอนยุคบานระจัน ท่ีนักทองเท่ียวสะดวก คือ สื่อออนไลน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศกึษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเท่ียวใหเกดิความย่ังยืน กรณศีกึษา: ตลาด

ยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุร ีสามารถอภปิรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  
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1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน 

จังหวัดสงิหบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ท้ัง 4 ดาน 

คือ 1. ดานสินคาและบริการ (Product) มีความพึงพอใจสูงทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ มีความ

ความพึงพอใจท่ีมปีายอธิบายความเปนมาของตลาดยอนยุคบานระจันมีศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว ความพึงพอใจท่ี

อาหารมีรสชาติอรอย มีความสด สะอาด มีสถานท่ีใหน่ังพักผอนและเพียงพอกับจํานวนนักทองเท่ียว ตลาดยอนยุค

บานระจันมีการบริการตาง ๆ เชน ท่ีจอดรถ 2. ดานราคา (Price) พบวา นักทองเท่ียวม ีมีความพงึพอใจในระดับมาก

ท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มคีวามพึงพอใจท่ีสินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความพึงพอใจท่ีมีการแสดง

รายละเอียดของสนิคาอยางชัดเจน ความพึงพอใจกับราคาสนิคา การบริการและกิจกรรม ความพงึพอใจท่ีมปีายบอก

ราคาสินคาอยางชัดเจนและมีความพึงพอใจท่ีราคาของการเชาชุดไทย  3. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place) พบวา

นักทองเท่ียวมคีวามพึงพอใจ ตลาดยอนยุคบานระจันมทํีาเลท่ีเหมาะสม เดนิทางมาไดงาย อยากใหตลาดยอนยุคบาน

ระจันเปดมากกวาวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ความพึงพอใจท่ีมีการจัดโซนและหมวดหมูสินคาไดอยาง

ชัดเจน  4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา นักทองเท่ียว มคีวามพงึพอใจท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจ 

เชน การแสดงศิลปะการตอสู ศิลปะการแสดง คอนเสิรต หนังกลางแปลง ความพึงพอใจควรใหมีศิลปน ดารา คนมี

ชื่อเสียง รวมกิจกรรมกับตลาดยอนยุคบานระจัน และความพึงพอใจควรมีการแจกของท่ีระลึกหรือของแถมซึ่งผล

การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนัชชา ฤทธ์ิเดช (2558) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรม

การทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืนของตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อ  

(1) ศึกษาลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามของ

นักทองเท่ียวชาวไทย (2) ศกึษาศกึษาลักษณะทางกายภาพ แหลงทองเท่ียว และกจิกรรมการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของ

ตลาดน้ําอัมพวาท่ีมผีลตอความพึงพอใจตอการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียวชาว

ไทย (3)ศกึษาความสัมพันธระหวางความพงึพอใจตอการทองเท่ียวกับพฤตกิรรมการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาจังหวัด

สมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียวชาวไทย (4) ศกึษาพฤตกิรรมการทองเท่ียวและพฤติกรรมท่ีใชหลักความย่ังยืนในการ

ทองเท่ียวท่ีมผีลตอแนวโนมการทองเท่ียวซ้ําในอนาคตท่ีตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเท่ียวชาว

ไทย (5)ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืนของตลาดน้ําอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงครามการศกึษาครัง้นี้ใชวิธีการศกึษาวิจัยเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ โดยมกีลุมคนท่ีศกึษา คือ กลุม

เจาหนาท่ีในอําเภออัมพวา ผูประกอบการในตลาดน้ําอัมพวา กลุมตัวแทนชุมชน และกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย 

ผลการวิจัยเชิงปรมิาณพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอลักษณะทางกายภาพ

โดยรวมของตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมในระดับดีมีความคิดเห็นตอแหลงทองเท่ียวในตลาดน้ํา

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในเรื่องของรานอาหารริมคลองรานขายของท่ีระลึก และวัด,โบสถคริสต

โบราณสถาน อยูในระดับ ดี มีความตองการในเรื่องกิจกรรมการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยรวมในระดับตองการ มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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โดยรวม ในระดับพอใจ พฤติกรรมนักทองเท่ียวสวนใหญมากับครอบครัว มาโดยรถสวนตัว คาใชจายในการทองเท่ียว

โดยเฉลี่ยตอครัง้ต่ํากวา 2,000 บาทเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (ชม./ครัง้) ต่ําสุด 1 ชม./ครัง้ สูงสุด 10 ชม./ครัง้ 

มลูคาในการซื้อสนิคาในแตละครัง้โดยเฉลี่ย (บาท) ตํ่าสุด 100 บาท สูงสุด 4,500 บาท จํานวนครัง้ในมาเท่ียวตลาดน้ํา

อัมพวาในรอบ 1 ป (ครัง้) ตํ่าสุด 1 ครัง้/ป สูงสุด 13 ครัง้/ป แนวโนมการทองเท่ียวซ้ําตลาดน้ําอัมพวาในอนาคตโดยรวม 

อยูในระดับดีอยางมากแนวโนมการทองเท่ียวซ้ําในอนาคตในเรื่องโอกาสท่ีจะกลับมาเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาในอนาคต

ภายใน 1 ป นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมท่ีใชหลักความย่ังยืนในการทองเท่ียวในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามโดยรวมอยูในระดับดี สําหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ทางเทศบาลตําบลอัมพวาไดกําหนด

นโยบายแบบแผนเพื่อการพัฒนาไวเรียบรอย โดยดําเนินการไปอยางชา ๆ พัฒนาแบบทีละข้ัน และตอเนื่องเพื่อการ

บรหิารและการจัดการนัน้งายข้ึนและสามารถควบคุมไดเพราะท่ีผานมานัน้ ตลาดน้ําอัมพวาเตบิโตเร็วเกนิจนไรทิศทาง 

และไมมมีาตรการท่ีสามารถจะควบคุมไดอยางมปีระสิทธิภาพ สวนขอเสนอแนะเนื่องจากเทศบาลอัมพวาเปนเทศบาล

ขนาดเล็ก จึงสงผลใหไดรับงบประมาณท่ีจะนํามาพัฒนาจํานวนไมมาก เพราะรายไดสวนมากมาจากนักทองเท่ียว ใน

สวนของชุมชนตลาดน้ําอัมพวานั้น จะมีนโยบายใหมีการรวมกลุมกันโดยการใหชมรมแมคาแผงลอย ประธานชุมชน 

ชุมชนคนรักอัมพวา มาปรึกษารับฟงปญหาของแตละฝายในแตละดาน เพื่อแกไขปญหาและเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตลาดน้ําใหย่ังยืนตอไป สวนนโยบายเรื่องตลาดน้ําของเทศบาล ในอนาคตอาจจะขยายทางเดนิริมคลองใหกวางข้ึนโดย

ใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการนอยท่ีสุด และมีแผนการพัฒนา ใหมีตลาดน้ําทุกวันไมใชเฉพาะวันศุกร เสาร 

อาทิตย เพียงอยางเดียว แตอาจจะตองพัฒนาไปอยางเปนระบบ มีการควบคุมราคาสินคา และคุณภาพใหเหมาะสม 

เพื่อเปนการพัฒนาใหตลาดน้ําอัมพวาดข้ึีนและอยูอยางย่ังยืนตอไป 

 2. เพื่อศกึษาหาแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

ใหเกดิความย่ังยืน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลักและแนวทางท่ีจะทําใหการทองเท่ียวตลาดยอนยุคบานระจันให

เกิดความย่ังยืนคือ การพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว การมุงเนนท่ีสนิคาและการบรกิาร การประชาสัมพันธการ

ทองเ ท่ียว มีสิ่ ง อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเ ท่ียว ควบคูกับการอนุรักษความเปนไทยและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เพิ่มการมีสวนรวมมากข้ึน 

ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณของชุมชน มีการศกึษาผลกระทบท้ังเชงิบวกและเชงิลบ มกีารวาง

แผนการทองเท่ียวระยะยาวและระยะสั้น และจัดทําแผนกลยุทธเชงิรุก เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดนิทางมาเท่ียวมาก

ข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณวิมล ภูนาค (2558) ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเท่ียว

โดยชุมชนดานสิ่งแวดลอมพบวา ชุมชนมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดการเรียนรูในดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาตดิานการเมอืง พบวา ไมสามารถดําเนนิการจัดการอยางเปนระบบและแบงหนาท่ีความรับผดิชอบ 

อยางชัดเจนได ดานเศรษฐกิจ พบวา ชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และดานสังคมและ

วัฒนธรรม พบวา มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางชุมชนทองถิ่นและนักทองเท่ียวเพื่อตระหนักในคุณคาและ

ความสําคัญของวิถีชวิีต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นการมสีวนรวมในการบริหารจัดการ พบวา ชุมชนขาดการมี

สวนรวมอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับประโยชน พบวา ชุมชนไมมีการรวมตัวกันเพื่อ

ประกอบธุรกจิรวมกัน และสวนใหญชุมชนจะมีรายไดเสรมิจากการทองเท่ียวผลกระทบเชิงบวกดานสิ่งแวดลอม เปน

การสรางความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ผลกระทบเชิงบวกดานสังคม 
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สงผลใหคุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน ผลกระทบเชิงบวกดาน

เศรษฐกิจพบวา ชุมชนมีการประกอบอาชีพหลากหลายมากข้ึนและเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน ผลกระทบเชิงลบ ดาน

สิ่งแวดลอมพบวา กอใหเกิดปญหานํา้เสีย ทรัพยากรทางธรรมชาติลดนอยลง ผลกระทบเชงิลบดานเศรษฐกิจ พบวา 

สนิคาและบรกิาร คาครองชพีตาง ๆ ในชุมชนสูงข้ึน ผลกระทบเชงิลบดานสังคมพบวา เกดิการอพยพยายถิ่นของชุมชน

รมิคลองในตลาดนํา้และเกดิปญหาการขัดผลประโยชนของคนในชุมชนจากการศกึษาทําใหพบผลการวิจัยท่ีเปนความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในแนวทางการเสรมิสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนของตลาดนํ้าอัมพ

วา ไดแก การรักษาอัตลักษณชุมชน การรักษาสิ่งแวดลอม การเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชน การวางแผนการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนในระยะยาว และสงเสรมิการมสีวนรวมในชุมชน 

 ขอเสนอแนะ  

 ควรทําการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมูลในเชงิลกึมากย่ิงข้ึน ในการวิจัยครัง้ตอไป ควรมกีารเก็บขอมูล

จากนักทองเท่ียวชาวตางชาตดิวย เพื่อนําไปปรับปรุงดานตลาดใหมคีวามหลากหลายและปรับปรุงสวนท่ีบกพรองตาม

ขอเสนอแนะจากนักทองเท่ียว และควรศึกษาถึงปจจัยทางดานอ่ืน ๆ ดานการเงินและเศรษฐกิจ การเมืองและ

ประวัตศิาสตร ท่ีมผีลตอนักทองเท่ียว เพื่อเปนการสงเสรมิการทองเท่ียวและนําผลท่ีไดมาปรับปรุงตลาดใหดย่ิีงข้ึน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศกึษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืน กรณศีกึษา: ตลาดยอน

ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสงิหบุร ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิหลายทาน

ท่ีไดอนุเคราะหใหความชวยเหลอืในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรเชษฐ ชิระมณี  ท่ีได

กรุณาใหความเอาใจใส ตดิตามและใหคําปรกึษา คําแนะนําในการทําการศกึษาในครัง้นี้  

ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนํา ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชเพื่อใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสิทธ์ิประสาท

ความรู ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ขอขอบคุณผูประสานงานตลาดยอนยุคบานระจันทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือใน

การศกึษาครั้งนี้ ทําใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและความ

หวงใยเสมอมา 
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพ่ือยกมาตรฐานใหอยูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน: กรณศีกึษา จังหวัดพะเยา 

Guidelines for developing and raising the standard of the products under the 

"One Tambon One Product" Project: A case study of Phayao Province 

ณัชชา  เพ็ชรพินิจ7

1* และ สุรเชษฐ  ชิระมณี2 

Natcha  Pachpinij1* and Surachet  Chiramanee2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ “หนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อยกระดับมาตรฐานใหอยู   ใน

ระดับท่ีสูงข้ึน: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค 1 ประการ คือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ไดแก ประธาน หรือเจาของ

ผลติภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีว จํานวน 18 กลุม  แบงเปน อําเภอเมอืง 2 กลุม อําเภอแมใจ 2 กลุม อําเภอดอกคําใต 

1 กลุม อําเภอปง 3 กลุม อําเภอเชยีงคํา 3 กลุม และอําเภอภูซาง 7 กลุม การศกึษาครัง้นี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชงิคุณภาพ

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Intviews) การ

วิเคราะหแบบมปีฏสิัมพันธ (Interactive) และแบบองครวม(Holistic)  

ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐาน  ใหอยูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน นัน้มอียู 4 ดาน ไดแก 1) กลุมและการบริหารจดัการภายในกลุม โดยกลุมจะเปนกลุมมโีครงสรางมีการ

บริหารจัดการกลุมประกอบดวยการผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี และการจัดการทรัพยากรบุคคล  

2) สมาชกิและการมีสวนรวมของสมาชกิ โดยกลุมจะมีการประชุมกันภายในทุกเดอืนเพื่อระดมความคิด และจะมีการ

เขารวมการฝกอรม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและนําความรูมาพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม 3) การชวยเหลือ

จากภาครัฐ/เอกชนเริ่มตั้งแตการบริหารจัดการภายในกลุมดานการผลติ การจัดหาวัตถุดิบการออกแบบบรรจุภัณฑ 

การตลาด ชองทางการจําหนาย การตั้งราคา และการบัญชีโดยจะมีการสอนจัดทําบัญชีอยางงายโดยใหสมาชิกใน

กลุมเปนผูรับผิดชอบ รวมไปถึงการอบรมเพื่อขอมาตรฐานการรับรองตาง ๆ เพื่อใชในการคัดสรร 4) ผูนําจะ

ประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ 1. มคีวามซื่อสัตยจรงิใจ 2. มคีวามยืดหยุนพรอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนเสมอ 3. มีการเตรียมพรอมใหกับตนเองและสมาชกิ 4. รักการเรียนรู 5.กลาตัดสนิใจ รูจักท่ีจะแกปญหาความ

ขัดแยง 6. มีวิสัยทัศน 7. การเห็นแกประโยชนสวนรวม ขอเสนอแนะจากการศึกษาคือ แนวการพัฒนาสําหรับ

ผลิตภัณฑ "หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ" ท่ีมีระดับมาตรฐานอยูในระดับเทาเดิมและมาตรฐานท่ีลดลงนั้น ควรมี

การศึกษาเกี่ยวกับกลุมและการบริหารงานภายในกลุม การเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิกการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครัฐ/เอกชนในดานตาง ๆ และพัฒนาผูประกอบการใหมลีักษณะของผูนํา 7 ประการตามขางท่ีกลาวมา 

                                                 
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 

*Corresponding author : pechcha2561@gmail.com 
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คําสําคัญ: OTOP  การคัดสรร OTOP  การพัฒนา  ผลติภัณฑหนึ่งตําบล  หนึ่งผลติภัณฑ 
 

Abstract  

The study entitled "Guidelines for developing and raising the standard of the "One Tambon One Product" 

(OTOP): A case study of Phayao Province has an aim to seek a way to develop the products under the OTOP 

project in order to have a higher standard. The target participants used were 1 8  groups of the chairmen or the 

owners of the products (i.e. two groups of Muang District, two groups of Mae Chai District, one group of Dok 

Khamtai District, three groups of Pong District, three groups of Chiang Kham District, and seven groups of Phu 

Sang District). The data were obtained from structured interviews (using an in-depth interview approach) and the 

data analysis process was done by the use of interactive analysis and holistic analysis.  

 Results of the data analysis suggested four possible aspects to be used to develop the OTOP's standard. 

They included: 1) Groups and the management within the group - the groups have to have a structure and their 

group management should consist of production, marketing, finance and accounting,and human resource 

management; 2 )  Members and their participation - the groups need to have a monthly meeting to brainstorm 

ideas, and they should participate in training to self-develop and to gain knowledge for the group's product 

development; 3 )  The assistance from public/ private sectors – beginning  with the management within the 

production group,  the procurement of raw materials, marketing, market seeking, price setting, accounting (by 

providing easy accounting instruction and requesting the group to take responsibility as well as training them to 

request various standards used in certification and selection; 4 )  Leaders who possess seven important 

characteristics including: 1 .  being honest, sincere, and straightforward 2 .  being flexible and always be open to 

listen to others' opinions; 3. being prepared for themselves and other members; 4. being passionate to learn; 5. 

being encouraged to decide and knowing how to deal with conflicts; 6. having a vision; and 7. being concerned 

about public interests. From the results received, this study has some suggestions for the OTOP products that have 

the same and lower standard levels. That is, there should be a study concerning more about the groups; their 

administration within the group, their learning and members' participation, different supports that they received 

from public/ private sectors, and their development of entrepreneurs to have the seven characteristics of the 

leaders as mentioned above. 
 

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

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มกีรอบแนวคิดในการพัฒนาการผลติและการบรกิารใหประชาชน

มรีายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) ในสวน

ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจใหมีการแขงขันอยางย่ังยืน ในหลายปท่ีผาน

มาเศรษฐกจิของประเทศไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายป ซึ่งมีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจ

ของโลก และผลจากเศรษฐกิจภายในของประเทศเอง ตามกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน การพัฒนา 5 ปตอจากนี้จะ

เนนการพัฒนาใหเศรษฐกิจมีเสถยีรภาพ เติบโตอยางมศัีกยภาพ สงเสริมภาคการสงออกของไทยซึ่งเปนกลไกสําคัญ
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใหขยายตัว การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

เกิดความรวมมือกันมากข้ึนของประชนและผูประกอบการในการคา การลงทุนใหเขาสูระบบภาษีมากข้ึน ภาคเกษตร

เนนเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน การพัฒนาอุตสาหกรรม การทองเท่ียวใหมีรายได วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยอมมบีทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ซึ่งแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย การ

บรหิารการจัดการเศรษฐกจิสวน การเพิ่มประสทิธิภาพของระบบการเงนิ และสถาบันการเงนิใหสามารถสนับสนุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิ การสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลติและการบรกิาร เชื่อมโยง

ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การคาการลงทุนเพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศ โดยมีการยกระดับการ

ผลติสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมในปจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม และอํานวย

ความสะดวก ดานการคา การลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2560) 

เมื่อประเทศเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาท่ีสําคัญของประชาชนในระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญ

ของประเทศนั้น คือ ปญหาความยากจน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนโครงการท่ีใหคนในชุมชนนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนองคความรู ท่ีทันสมัย 

การบริหารและการจัดการของกลุมผุประกอบการ รวมไปถึงการนําสินคาสูตลาดท้ังในและตางประเทศ  โดยระบบ

เครอืขายการใชเทคโนโลยี การสงเสรมิและสนับสนุนนี้เปนการสรางความเขมแข็งใหชุมชน ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองไดอยางย่ังยืน เกดิการสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการใชทรัพยากรของทองถิ่น ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑ และบรกิารท่ีมคุีณภาพ มจีุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ และได

กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน 2544 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑแหงชาตหิรือ

เรียกยอวา “กอ.นตผ” มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบทในการดําเนินงานกําหนด

มาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลอืกรวมท้ังสนับสนุนใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมแีละประสทิธิภาพโครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จึงเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพ และรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา ซึ่ง

ประกอบไปดวยผูรับผดิชอบท้ังในสวนของกระทรวง ทบวง กรม และฝายสนับสนุนท่ีเปนเอกชนและถอืเปนรูปแบบของ

การกระจายรายไดสูชุมชนท่ีดีท่ีสุดในรูปแบบหนึ่ง กอ.นตผ ไดริเริ่มโครงการ  OTOP Product Champion-OPC เพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑเพื่อการสงออก โดยมกีารคัดสรร  OTOP ระดับจังหวัด ภูมภิาคและประเทศ 

กลาวคือ คุณภาพตํ่า แทนคาดวย หนึ่งดาว คุณภาพตํ่าแตยังสามารถพัฒนาได แทนคาดวย สองดาว คุณภาพปาน

กลางแตสามารถพัฒนาคุณภาพเพื่อการสงออกได แทนคาดวย สามดาว คุณภาพสูงแตยังตองไดรับการปรับปรุง 

แทนคาดวย สี่ดาว และคุณภาพสูงสามารถสงออกได แทนคาดวย หาดาว  ซึ่งกอนการคัดสรรภาครัฐจะจัดฝกอบรม 

สัมมนา ใหกับผูผลติท่ีลงทะเบียน เพื่อพัฒนาผลติภัณฑแบบครบกระบวนการโดยเริ่มตัง้แตการลงทุน การดูตนทุนการ

ผลิตของสินคาหรือบริการแตละชิ้น ตอหนวยมีตนทุนเทาไหร  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดวยการสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางคุณคาทําใหสนิคาหรือบรกิารนัน้มมีูลคาเพิ่มข้ึน เมื่อเกิดการ

ผลติสนิคาและบรกิารเกิดข้ึนภาครัฐจะเขาไปชวยในการบริหารการผลติ และแนะนําเรื่องการจัดการรวมไปถงึการชวย

แนะนําเรื่องการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑหรือบริการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เปนการสรางความเจริญและ 
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ยกระดับรายไดของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการใชทรัพยากรท่ีมอียูในทองถิ่นมาผลติเปนสนิคาหรือบริการท่ีมคุีณภาพ 

สรางจุดเดน และความเปนเอกลักษณ ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ในภูมิภาคตาง ๆ ท่ีสําคัญมีการ

จัดการดานการตลาดท่ีดีสามารถจําหนายไดท้ังในและตางประเทศท้ังนี้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปญญา

ทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) การสรางทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Development) ซึ่งตามแนวคิด”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”“ผลิตภัณฑ” ไมไดหมายถึงตัว

สินคาเพียงอยางเดียวแตรวมไปถึงการบริการในดานตาง ๆ ซึ่ งสินคาและบริการนั้นจะเปนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การรักษาภูมปิญญาไทย  การทองเท่ียวเชงิศลิปะวัฒนธรรม การสรางสรรคชุมชน

ทองเท่ียวท่ีมอัีตลกัษณและยกระดับสนิคาโดยสรางนวัตกรรมท่ีกลมกลืนกับวิถชีุมชน รูปแบบสนิคามีความรวมสมัยมี

จุดเดน จุดขาย ท่ีรูจักกันแพรหลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก  มกีารพัฒนาศักยภาพท่ีสามารถทําใหชุมชนพึ่งตนเองได

อยางแทจรงิ (สํานักสงเสรมิภูมปิญญาทองถิ่นและวิสาหกจิ กรมการพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.) 

ตามท่ีรัฐบาลไดดําเนนิโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตัง้แตป 2544 เพื่อสรางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง โดย

มั่นคงกาวหนาไปสูประเทศท่ีมีศักยภาพทางการแขงขันในระดับสากลสนับสนุนการดําเนินงาน  ดานองคความรู

เทคโนโลยีทุนบริหารจัดการพรอมท้ังตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางงาน สรางรายไดใหแก

ประชาชนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ใหมจีุดเดนและมูลคาเพิ่มเปนท่ีตองการของตลาด

ท้ังในและตางจังหวัดการดําเนนิงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑของจังหวัดพะเยาท่ีผานมา  มผีลการดําเนนิงาน

ท่ีเปนรูปธรรม สามารถสรางงาน สรางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นไดเปนอยางดีแตใน

ขณะเดียวกันก็ยังประสบปญหาโดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ OTOP ในกลุมปรับตัวสูการพัฒนา และผลิตภัณฑ OTOP 

ระดับ 1 ถึง 3 ดาวในบางสวนจะมขีอจํากัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานท่ีจะทํารูปแบบผลติภัณฑ บรรจุภัณฑท่ียังไม

สวยงามโดดเดนและไมตอบสนองกับความตองการของตลาดผูผลติผูประกอบการ OTOP ยังขาดองคความรูในดาน

การบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหกลุมระดับ 1 ถึง 3 ดาว  หรือกลุมปรับตัวสูการพัฒนามีการพัฒนา

ระดับยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ OTOP (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, 2560) 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อ

ยกมาตรฐานใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา “หนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลติภัณฑ” เพื่อยกระดับใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

 ศกึษาแนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ”ของจังหวัดพะเยาใหมมีาตรฐาน  ในระดับท่ี

สูงข้ึน 
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กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อยกมาตรฐานใหอยูในระดับท่ี

สูงข้ึน: กรณศีกึษา จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยู ในระดับท่ี

สูงข้ึน: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยการศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) ผูวิจัยขอ

นําเสนอวิธีดําเนนิการวิจัยดังตอไปนี้  

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.เครื่องมอืท่ีใชในการศกึษา 

   3.การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.การวิเคราะหขอมูล 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ไดแก ประธานหรือเจาของผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 18 กลุม 

แบงเปน อําเภอเมอืง 2 กลุม อําเภอแมใจ 2 กลุม อําเภอดอกคําใต 1 กลุม อําเภอปง 3 กลุม อําเภอเชียงคํา 3 กลุม 

และอําเภอภูซาง 7 กลุม ซึ่งกลุมเปาหมายมาจากผลการเปรยีบเทียบขอมูลผลการคัดสรรผลติภณัฑ “หนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลติภัณฑ” ในระยะเวลา 2 ป ลาสุด คือ 2557-2559 จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

  1.การวิจัยเชงิเอกสาร หรอืการศกึษาเอกสาร (Documenttary Research)  

    เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และนํามาเปนแนวทางในการ

ออกแบบสรางแบบสอบถามเจาะลึกรวมท้ังนํามาใชเปนสวนประกอบในการะบวนการวิเคราะห และประมวลผล

งานวิจัย 

 

 

1.ลักษณะของกลุมและการ

บรหิารงานภายในกลุม 

2.การเรยีนรูและการมสีวนรวม

ของสมาชกิ 

3.การสนับสนุนจากภาครัฐ/

เอกชนในดานตาง ๆ 

4.ลักษณะผูนํา 

 

 

 
 

แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ     

“หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ” 

เพื่อยกมาตรฐานใหอยูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซึ่งมกีารเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

    2.1 การสัมภาษณเชงิลกึ (Indepth Interivew)  

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง ทําการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (Indepth Intviews)และเก็บ

รวบรวมเปนขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  

      2.2 การสังเกตแบบไมมสีวนรวม (Non-Partcipant Observation) เพื่อสังเกตุในเชงิสํารวจสภาพท่ัวไปและ

สิ่งแวดลอมภายในของกลุม ภาวะผูนําของประธานกลุมหรอืเจาของผลติภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีว ตลอดจนวิธีการ

ทํางานของกลุมเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูล 

3. เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      เนื่องจากการวิจัยในครัง้นี้ เปนวิจัยเชงิคุณภาพ เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แนวคําถาม และ

เครื่องมอืท่ีจําเปนท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามมดีังนี้  

                  3.1 สมุดบันทึก (Fieldnote) 

      3.2 เทปบันทึกเสยีง ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informat Interview) และเกบ็ขอมูลอ่ืน ๆ 

เพิ่มเตมิ ซึ่งการใชเทปอัดเสยีงเพื่อชวยใหเก็บขอมูลไดละเอียดย่ิงข้ึน 

      3.3 กลองบันทึกภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเหตุการณตาง ๆ เพื่อความสมบูรณในการวิจัย 

      3.4 กลองถายวีดโีอใชในการบันทึกภาพระหวางการสัมภาษณเพื่อดูลักษณะของผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.ขอมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอาน และการศกึษารายละเอียด

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของจากขอมูลจากเอกสาร เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนนิการ

วิจัยภาคสนาม 

 2.ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interivew) จากประธานกลุม OTOPหรอืเจาของผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีว จํานวน 

18 กลุม 

 การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) และแบบองครวม (Holistic) เปนการวิเคราะหขอมูลโดย

การพยายามคนควาหาความสัมพันธ ซึ่งอาจมีลักการกระทําตอบสนองหรอืกระทําซึ่งเปนเหตุใหตอบสนอง อีกอยาง

หนึ่ง ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในสังคมจะมีมนุษยเปนปจจัยสําคัญ จึงเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษย

กับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และมนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยดวยกันเองสรางข้ึนมา ลักษณะของความสัมพันธของ

มนุษยมี 2 ลักษณะคือ เปนผูกระทํา (เหตุ) และเปนผูรับผลจากการกระทํา (ผล) หรือเปนท้ังผูกระทําและถูกกระทํา

โดยมีทิศทางของการกระทําเปนท้ังทางตรง ทางออม และแอบแฝง (แทรกซอน)  การวิเคราะหขอมูลแบบองครวม 

(Holistic Approach) เปนการมองภาพความสัมพันธ (Interactive) ตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับบุคลหรอืสิ่งตาง ๆ ในชุมชนท่ีเรา

ศกึษาแบบตานกหรือการมองจากท่ีสูง (bird-eyes view) จะทําใหเห็นภาพความสัมพันธยอย ๆ ของสวนตาง ๆหรือ

ภาพตัดตอชิ้นเล็ก (Jigsaws) เปนรูปรางของภาพขนาดใหญ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน และทําใหมองเห็นถงึความเชื่อมโยงจาก

สัมพันธสวนตาง ๆ ท่ีจะเชื่อมโยงไปสูภาพรวมหรือองครวมไดอยางไร (How) และดวยเหตุผลใด (Why) (สุรเชษฐ ชริะ

มณ,ี 2561) 
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ผลการศกึษา 

 จากการศกึษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐาน 

ใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน: กรณศีกึษาจังหวัดพะเยา นําเสนอตามกรอบแนวของการศกึษาไดดังนี้  

1.จากการศึกษาขอมูลดานลักษณะของกลุมและการบรหิารงานภายในกลุม จําแนกเปนลักษณะของกลุม 

พบวามากท่ีสุดเปนผลิตภัณฑชุมชนโดยมีสถานท่ีตั้งของกลุมสวนใหญตั้งอยูอําเภอภูซางมีการใชอาคารท่ีพักสวน

บุคคลเปนท่ีทําการกลุมการจัดตั้งกลุมเปนแบบมีโครงสรางมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อสรางงานในชุมชนและ

ตอรองการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชนภายใตกฎระเบียบของกลุม การศกึษาเกี่ยวกับการบรหิารภายในกลุมแบงเปน

4 ดาน ไดแก ดานการผลิต ดานการตลาด ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารดานการเงิน  ดาน

การผลติมกีารวางแผนการผลติมจีํานวนผลผลติอยูในชวงระหวาง 1-100 ชิ้น/เดอืน มศัีกยภาพในการผลติสูง สามารถ

ผลิตซ้ําในปริมาณและคุณภาพคงเดิมมีการใชเครื่องจักร/เครื่องทุนแรงการผลิตมีการวางแผนการใชวัตถุดิบและใช

วัตถุดบิจากทองถิ่น ดานการตลาดผลติภัณฑแบงเปนเปนประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประเภทอาหาร  และประเภท

ของใชทุกผลิตภัณฑมีการออกแบบและพัฒนาอยางตอเนื่องมบีรรจุภัณฑเบ้ืองตนแตไมมมีาตรฐานการคาสากลการ

ตั้งราคาอยูในชวงระหวาง 101-500 บาท มีการจําหนายสินคาในชุมชน ในจังหวัดพะเยา ตางจังหวัด  และตลาด

ออนไลน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนสมาชิกในกลุมสวนใหญอยูในชวงระหวาง 10-50 คน  ใชชางฝมือ

หรอืคนท่ีมทัีกษะในการทํางานและเขามาในกลุมโดยการคัดเลอืกสมาชกิมกีารแบงหนาท่ีในการรับผดิชอบ และปนผล

คาตอบแทนสมาชกิทุก 1 ป มสีวัสดกิารในเรื่องการกูยืมภายในกลุม ดานการบรหิารดานการเงนิมีการจัดทําบัญช ีและ

เริ่มกอตั้งกลุมหรือเริ่มตนการทํากิจการดวยการระดมทุนและเงินทุนสวนตัวของสมาชิกโดยไมมีการกูเงินจากแหลง

เงนิทุนใด ๆ  

 2.จากการศึกษาเรื่องการเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิกสวนใหญมีการประชุมกันเพื่อการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเพื่อแกไขปญหากรณีท่ีเกิดปญหามีการเขารับการฝกอบรม และมี

การศกึษาดูงาน นอกจากนี้ยังมกีารนํากลุมผูประกอบการไปจัดบูธแสดงสินคาในพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

กับผูประกอบการพื้นท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อนํามาตอยอดผลติภัณฑท่ีเหมอืนกัน  

3.จากการศึกษาในดานการชวยเหลือจากภาครัฐกลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีไดรับการชวยเหลือสนับสนุน

หนวยงานรัฐในรูปแบบการฝกอบรมใหความรู โดยหนวยงานภาครัฐท่ีเขามาสนับสนุนไดแก สํานักงานพัฒนา ชุมชน

จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานเกษตร สํานักงานอุตสหกรรม 

สํานักงานพาณชิย สาธารณสุข กศน. หนวยงานในทองถิ่น สถาบันการศกึษา 

4.การศึกษาดานผูนํา ผู วิจัยไดนําหลักการวิเคราะหของผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformation 

leadership theory) ของ Rick Warren Rick Warren โดยนําหลักการของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากําหนด

ลักษณะผูนําจากการสัมภาษณประธานกลุม/เจาของกลุมผลิตภัณฑชุมชนเจาของคนเดียว ผูนําจะประกอบ ดวย

ลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีความซื่อสัตยจริงใจ รูจักยืดหยุนพรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอมีการเตรียมพรอม

ใหกับตนเองและสมาชกิใน รักการเรยีนรูและใฝรูอยูเสมอมคีวามกลาท่ีจะตัดสนิใจรูจักท่ีจะแกปญหาความขัดแยงเปน

ผูท่ีมวิีสัยทัศน และเห็นแกประโยชนสวนรวม 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการวิจัยพบวา การพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยูในระดับท่ี 

สูงข้ึนนัน้ สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

1.จากการศกึษาขอมูลดานลักษณะของกลุมและการบรหิารงานภายในกลุม จําแนกเปนลักษณะของกลุม 

พบวา มากท่ีสุดเปนกลุมผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 12 กลุม ผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม และ

ผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 1 กลุม จําแนกเปนสถานท่ีตั้งของกลุม มากท่ีสุด อําเภอภูซาง 

จํานวน 7 กลุม อําเภอปง จํานวน 3 กลุม อําเภอเชียงคํา จํานวน 3 กลุม อําเภอเมือง จํานวน 2 กลุม อําเภอแมใจ 

จํานวน 2 กลุม อําเภอดอกคําใต จํานวน 1 กลุม จําแนกเปนประเภทลักษณะท่ีทําการกลุม มากท่ีสุดใชอาคารท่ีพัก

สวนบุคคลเปนท่ีทําการ จํานวน 16 กลุม และอาคารเอนกประสงคหมูบาน จํานวน 2 กลุม จําแนกตามโครงสรางกลุม 

มากท่ีสุดการจัดตัง้แบบมโีครงสราง จํานวน 13 กลุม ประธานทําหนาท่ีดูแลการทํางานของคณะกรรมการท้ังหมด ให

ทําหนาท่ีอยางถูกตอง โปรงใสเปนไปตามแผนบรรลุเปาหมายท่ีวางไวรวมท้ังประสานงานระหวางคณะกรรมการ 

สมาชิก และหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ รองประธานชวยประธานดูแลการทํางานตามท่ีประธานไดมอบหมาย 

ตรวจสอบเอกสารทางบัญชกีารเงิน และผลการดําเนนิงานในดานตาง ๆ เลขานุการบันทึกการประชุมชวยประธาน ใน

การตดิตามงานและดูแลงานเอกสารท่ีเกี่ยวของ เหรัญญิกจะดูแลเรื่องของการเงินท้ังหมดของกลุม การเก็บเงนิจาก

การขายสินคาและเก็บรักษาเงินของกลุม สวนสมาชิกแตละคนจะมีหนาท่ีแตกตางกันไป โดยจะมีการแบงงานทําใน

ดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธทําใหสินคาของกลุมเปนท่ีรูจักของบุคคลภายนอก การตลาดจะทําในเรื่องการนํา

สินคาไปขายตามท่ีตาง ๆ รวมถึงหาตลาดใหม ๆ การจัดหาวัตถุดิบ เพื่อรองรับการผลิตไมใหขาดและกระบวนการ

ผลิตซึ่งการรวมกลุมแบบมีโครงสรางทุกคนจะมีหนาท่ีสําคัญแตกตางกันไป ซึ่งสมาชิกทุกคนจะไดรับการแบงหนาท่ี

รับผิดชอบตามความถนัดและความเหมาะสมของแตละคน ซึ่งจะอยูภายใตกฎเกณฑและกฎระเบียบท่ีไดรวมกัน

บัญญัตไิวภายในกลุมมกีารยึดถอืปฏบัิตริวมกันและผลติภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีวเปนการจัดตัง้แบบไมมโีครงสราง 

จํานวน  5 กลุม จําแนกเปนความเปนมาของกลุม มากท่ีสุดรวมกลุมจัดตัง้ข้ึนเอง จํานวน 10 กลุม ผลติภัณฑเจาของ

รายเดียวจัดตั้งโดยเจาของเพียงรายเดียว จํานวน 5 กลุม และรวมกลุมข้ึนโดยการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน 

จํานวน 3 กลุม จําแนกเปนวัตถุประสงคในการจัดตัง้ กลุมเปาหมายท้ังหมดมวัีตถุประสงคเพื่อสรางงาน ในชุมชน และ

ตอรองการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน จําแนกเปนการมีกฎระเบียบภายในกลุม มากท่ีสุดมีกฎระเบียบ จํานวน 13 

กลุม และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียวไมมีกฎระเบียบ จํานวน 5 กลุม ซึ่งสอดคลองกับ  งานวิจัยของ ชัญญา 

แวนทิพย (2559) กลาววากลุมท่ีประสบความสําเร็จเนื่องจากรูปแบบโครงสราง มีคณะกรรมการท่ีแบงบทบาทกัน

อยางชัดเจนมคีวามรูเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง การบริหารภายในกลุม แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) จําแนกดาน

การผลติเกีย่วกับการวางแผนการผลติ กลุมเปาหมายท้ังหมดมกีารวางแผนการผลิต เกี่ยวกับจํานวนผลผลิตตอเดอืน 

มากท่ีสุดจํานวนผลผลติอยูในชวงระหวาง 1-100 ชิ้น/เดือน จํานวน 9 กลุม จํานวนผลผลติ  ในชวงระหวาง 101-300 

ชิ้น/เดอืน จํานวน 3 กลุม จํานวนผลผลิตในชวงระหวาง 301-500 ชิ้น/เดือน จํานวน 3 กลุม และจํานวนผลผลติ 500 

ชิ้น/เดือน ข้ึนไป จํานวน 3 กลุม ท้ังนี้ผลผลิตข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑเชน ผา เครื่องแตงกายท่ีเปนงานฝมือ 

งานเย็บ งานถักจะใชเวลามากกวา เกี่ยวกับการมีศักยภาพในการผลติ มากท่ีสุด  มศัีกยภาพในการผลิตสูง สามารถ

ผลิตซ้ําในปริมาณและคุณภาพคงเดิม จํานวน 11 กลุม และมีศักยภาพในการผลิตปานกลาง สามารถผลิตซ้ําใน

ปริมาณและคุณภาพใกลเคียง จํานวน 7 กลุม ท้ังนี้ผลติภัณฑประเภทอาหารจะมกีารรักษาศักยภาพดานการผลติสูง

เพราะตองรักษามาตรฐานเรื่องของรสชาติใหคงเดิม เกี่ยวกับการใชเครื่องจักร/เครื่องทุนแรง มากท่ีสุดมีการใช
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เครื่องจักร/เครื่องทุนแรงในการผลติ จํานวน 10 กลุม และท่ีไมใชเครื่องจักรหรอื  เครื่องทุนแรงในการผลติ จํานวน 8 

กลุม เนื่องจากเปนงานฝมือ งานหัตถกรรมตองการความประณีตในการทําเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบกลุมเปาหมาย

ทุกกลุมมกีารวางแผนเรื่องการใชวัตถุดบิ และมกีารสั่งวัตถุดบิมาจัดเตรยีมไวไมใหขาด เกี่ยวกับแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ

กลุมเปาหมายท้ังหมดใชวัตถุดิบจากทองถิ่น  เชน การทํากลวยอบ จะรับซื้อกลวยจากชาวบานท่ีปลูกกลวยในไรลิ้นจี่

ซึ่งเปนอาชพีหลัก กลวยกรอบทางกลุมจะรับซื้อกลวยจากกลุมปลูกกลวย  ในหมูบานเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

สวนถั่วทอดสมุนไพรจะรับซื้อถั่วดินมาจากชาวบานในหมูบาน  เมื่อถั่วดนิราคาถูกจึงมกีารนํามาแปรรูปเปนถั่วทอด

สมุนไพร เปนตน สอดคลองกับงานวิจัย สุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรียานุช อภบุิณโยภาส (2560) กลาว

วา การนําภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล เปนการนําทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น ซึ่งมีความเปนเอกลักษณ มาสรางเปน 

สนิคาและบริการสรางความแตกตาง สรางเรื่องราว จุดสนใจเพื่อสรางมูลคาใหกับสินคาและบรกิาร กลุมเปาหมาย  

2) จําแนกเปนดานการตลาดเกี่ยวกับผลติภัณฑ  ในเรื่องประเภทของผลติภัณฑตามแนวทางและหลักเกณฑท่ีกรมการ

พัฒนาชุมชนไดกําหนดในการคัดสรรสุดยอด  หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มากท่ีสุด ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 

จํานวน 10 กลุม ประเภทอาหาร จํานวน 4 กลุม และประเภทของใช จํานวน 4 กลุม เกี่ยวกับผลิตภัณฑในเรื่องการ

พัฒนาผลติภัณฑ ทุกผลิตภัณฑมีการออกแบบและพัฒนาอยางตอเนื่องเพราะทุก ๆ 2 ป จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนอยางตอเนื่องและเพื่อใหสินคาดี มีคุณภาพ เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑในเรื่องรูปแบบบรรจุภัณฑ กลุมเปาหมายทุกกลุมมบีรรจุภัณฑเบ้ืองตน แตไมมมีาตรฐานการคาสากลเชน 

ถุงผา ถุงกระดาษ กลอง ถุงพลาสติก บางกลุม มีบรรจุภัณฑท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนบรรจุภัณฑท่ีมี

มาตรฐานการคาสากลครบถวน แตเมื่อใชแลวหมดไปก็ไมทําข้ึนมาใชอีกเนื่องจากมตีนทุนในการทําข้ึนมาใหม เกี่ยวกับ

ราคา มากท่ีสุดชวงระหวาง 101-500 บาท จํานวน 8 กลุม ชวงระหวาง 10-100 บาท จํานวน 4 กลุม ชวงระหวาง 

501-1000 บาท จํานวน 4 กลุม และชวงระหวาง 1,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 2 กลุม ท้ังนี้การตั้งราคาข้ึนอยูตัว

ผลิตภัณฑถางานฝมือ เชน ผาปกชาวเขาซึ่งเปนงานฝมอืท่ีใชเวลาในการทํา มคีวามละเอียดบางชิ้นเปนเดือน บางชิ้น

อาจหลายเดือน หรือบางชิ้นก็ใชเวลาเปนปกวาจะเสร็จทําใหมีราคาแพง ซึ่งราคาจะกับลวดลายและชิ้นงานดวย 

เกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย กลุมเปาหมายทุกกลุมมีการจําหนายสินคา ในชุมชนในจังหวัดพะเยา รวมไปถึง

ตางจังหวัด แลวแตคําสั่งซื้อของลูกคาจําแนกเปนดานการตลาดเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายผานทางตลาด

ออนไลนทุกผลิตภัณฑของผลิตภัณฑ OTOP ท่ีผานการคัดสรรจะมีการขายสินคาผานเว็บไซตของกรมการพัฒนา

ชุมชน เชน http://www.otoptoday.com/ ,http://www.thaitambon.com/ นอกจากนี้ผูประกอบการอาจเพจขายของเปน

ของตนเองอีก เชน กระเปาผักตบชวาท่ีมีเพจชื่อ พะเยาผักตบชวาhttp://www.phayaopuktobchawa.com/ เปนตน 

เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด มากท่ีสุดใชการลดราคา จํานวน  17 กลุม และใชการแถมสินคา จํานวน 1 กลุม 

สอดคลองกับงานวิจัย ศรีสดา ลีลาสุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) กลาววา ชอง

ทางการจัดจําหนายในรานคาปลกี และขายทางเว็บไซต มกีารจูงใจลูกคาโดยการลดราคาแสดงใหเห็นถงึศักยภาพของ

ผูประกอบการ และชองทางการขายผานทางเว็บไซตสามารถทําใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย และซื้อขายกันงายข้ึน 3)

จําแนกเปนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับจํานวนสมาชกิ  หรอืแรงงานในกลุม มากท่ีสุดชวงระหวาง 10-50 

คน จํานวน 13 กลุม และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม จะดําเนินการดวยตนเอง บางครั้งถางาน

เยอะจะมกีารสงจางเปนชิ้นแทนการจางแรงงานแบบประจํา เกี่ยวกับการใชชางฝมือและทักษะ กลุมเปาหมายท้ังหมด

ตองใชชางฝมอืหรือคนท่ีมทัีกษะในการทํางาน เกี่ยวกับการคัดเลอืกคนเขามาเปนสมาชกิกลุม มากท่ีสดุมกีารคัดเลอืก

สมาชิก จํานวน 13 กลุม และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม การรวมกลุมจะเปนคนท่ีมทัีกษะดาน

เดียวกัน นอกจากนี้กลุมยังเปดรับสําหรับคนใหมท่ีมีความตองการจะเขามารวมกลุม โดยสมาชิกทุกคนตองมีใจรัก 

http://www.otoptoday.com/
http://www.phayaopuktobchawa.com/
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สมัครใจ มีความพรอมท่ีจะเรยีนรู เกี่ยวกับการแบงหนาท่ีความรับผดิชอบ มากท่ีสุด 13 กลุม มกีารแบงหนาท่ีในการ

รับผิดชอบ และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีว จํานวน  5 กลุม จะทําหนาท่ีทุกอยางดวยตนเอง เกี่ยวกับการจาย

คาตอบแทนสมาชกิ มากท่ีสุดจายคาตอบแทนสมาชกิทุก 1 ป ตามการสรุปงบประมาณของบัญช ีและผลติภัณฑชุมชน

เจาของรายเดียวจํานวน 5 กลุม จะไมมีการจายคาตอบแทนสมาชิกกลุม เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชกิ มากท่ีสุดมี

สวัสดิการ จํานวน 13 กลุม และผลติภัณฑชุมชน  เจาของรายเดยีว จํานวน 5 กลุม สวัสดิการของกลุมจะมกีารออม

เงนิ และมีการจัดใหกูเมื่อมีความเดอืดรอน  การจัดงานเลี้ยง พาไปศกึษาดูงาน เชน กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานสัน

ปามวงทุกปจะมกีารพาสมาชกิไปเท่ียวและมีงานเลี้ยงสําหรับจับของรางวัล จัดงานเลี้ยงเพื่อเชื่อมความสามัคคีภายใน

กลุม การแจกของรางวัลสวนมาก  เปนเครื่องใชไฟฟา ของใชภายในบาน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิก  

4)จําแนกการบรหิารดานการเงนิเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย กลุมเปาหมายสวนใหญ จํานวน 17 กลุมท่ีมี

การจัดทําบัญชอียางงาย แตมีการทํารายรับ-รายจาย ทุน คาใชจาย กําไร สําหรับกลุมการทําบัญชีมอบใหเหรัญญิก

เปนผูจัดทําบัญช ีแตสวนผลติภัณฑชุมชนเจาของรายเดยีว เจาของจะเปนผูจัดทําดวยตัวเอง เกี่ยวกับแหลงของเงนิทุน

ของกลุม จํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด เริ่มกอตัง้กลุมหรือเริ่มตนการทํากจิการดวยการระดมทุน หรือเงนิทุนสวนตัว

โดยไมมกีารกูเงนิจากแหลงเงนิทุนสอดคลองกับงานวิจัยสุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรยีานุช อภบุิณโยภาส 

(2560) กลาววา การนําทรัพยากรมนุษยมาบูรณาการในหลากหลายสวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูนํา และ

สมาชกิของกลุมตางมีความรู ทักษะตาง ๆ ลักษณะความรูพื้นฐานการบรหิารธุรกจิ เชนการจัดการระบบการเงนิการ

บัญช ีการจัดการดานการตลาด และกระบวนการผลติอยางกวางๆ  

2.จากการศึกษาเรื่องการเรียนรูและการมสีวนรวมของสมาชิก มากท่ีสุด มกีารประชุมกันทุกเดอืน จํานวน 

13 กลุม เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดแกไขปญหา และผลิตภัณฑชุมชนผูประกอบการราย

เดียว จํานวน 5 กลุม ไมมีการประชุม การเรียนรูของสมาชิก กลุมเปาหมายท้ังหมดมีการเขารับการฝกอบรมทุก 3 

เดอืน และมกีารศึกษาดูงาน ทุก 6 เดอืน นอกจากนี้ยังมกีารนําผูประกอบการไปจัดบูธแสดงสนิคาในพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูกับผูประกอบการพื้นท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อนํามาตอยอดผลิตภัณฑท่ีเหมอืนกันสอดคลองกับงานวิจัย  

ลักษณะพร โรจนิ์ทักษกุล (2556) กลาววา กระบวนการเรียนรูจากปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ เปนการเรียนรูจาการ

ถายทอดภูมิปญญา แหลงเรียนรู ท่ีสําคัญคือคนในครอบครัว และนอกจากนี้ยังไดรับความรูจากแหลงอ่ืน คือ 

หนวยงานราชการท่ีไดนําวิทยากรมาถายทอดใหความรูเปนกระบวนการอยางมรีะบบ การเรยีนรูของชุมชน จงึมาจาก

ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยภายในจะเปนองคความรูท่ีมอียูในชุมชน ภูมปิญญาทองถิ่น  การถายทอดจากรุน

สูรุนเกิดทักษะความชํานาญ จนสามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่องยาวนาน ปจจัยภายนอกเปนทุนทางสังคมการ

ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เขามาสนับสนุน ชวยเหลือสงเสริมทําใหสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ใหกับคนในชุมชน 

3.จากการศึกษาในดานการชวยเหลือจากภาครัฐกลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีไดรับการชวยเหลือสนับสนุน

หนวยงานรัฐในรูปแบบการฝกอบรมใหความรู จาก 9 หนวยงาน ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย สํานักงานเกษตร สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานพาณิชย สาธารณสุข กศน. หนวยงานใน

ทองถิ่น สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีคอยใหคําปรึกษากับกลุมกลวยกรอบรวิวรรณ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทาท่ีเขามาทําการวิจัย และไดสนับสนุนชวยเหลือกลุมสตรีสหกรณหญาแฝกกอซาวในดานตาง ๆ  

ท้ังเรื่องสถานท่ีตั้งกลุม บรรจุภัณฑ วัตถุดิบ เปนตน หนวยงานครฐั จํานวน 2 หนวยงาน ท่ีเขามาชวยควบคุมในดาน

คุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ คือ อุตสาหกรรมและสาธารณสุข ซึง่ผลติภัณฑท่ีผานการคัดสรรตองเปนผลติภัณฑ 

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑภายในประเทศ (เชน อย./ Primary GMP/ มผช. /มอก. ฯลฯ) หรอืมาตรฐานท่ี
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ตลาดสินค้าหรือกฎหมายก าหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล (เช่น GMP/ 

GAP/ HACCP/ ISO ฯลฯ) หรือมาตรฐานการส่งออก หรือมาตรฐานตามท่ีประเทศคู่ค้าก าหนด มีหน่วยงานภาครัฐ  

2 หน่วยงาน ได้แก่ศูนย์ศลิปะชีพ และหน่วยงานทางทหารท่ีเข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าปักประดิษฐ์ลาย

ชาวเขา ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่ตอ้งน าสินค้าไปขายท่ีอ่ืน โดยทางศูนย์ศิลปะชีพจะเข้ามารับซื้อผ่านประธานกลุ่ม โดย

มีการก าหนดลวดลาย สี ลักษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด การช่วยเหลือจากภาครัฐ

มีความส าคัญมากโดยผู้ประกอบการส่วนใหญใ่ห้ความเห็นว่าการช่วยเหลอืท่ีส าคัญไม่ตอ้งมาในรูปแบบเงินหรือเงินทุน

เหมือนสมัยก่อน แต่สิ่งท่ีผู้ประการการต้องการคือ ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การท าตลาดอย่างไร ให้ท่ัวถึง การตั้ง

ราคาสินค้าอย่างไรใหไ้ด้ก าไรและกลุ่มอยู่ได้  กลุ่มหัตกรรมผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนน าสินค้า

ไปขายในต่างจังหวัดครั้งแรกเมื่อแรกเริ่มการมีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้น าสินค้าไปขายท่ีประตูท่าแพ

จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าขายดีมาก แต่ขาดทุน เมื่อกลับมาประชุมภายในกลุ่มพบว่าปัญหาคือการตั้งราคา  ไม่เป็น การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ รูปทรง ท่ีทันสมัย น่าซื้อ เป็นต้น ส านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีส่วน

ช่วยในการสนับสนุนช่วยเหลอืผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาคัดสรร การให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ 

การตลาด วัตถุดิบ การบริหารจัดการภายในกลุ่มทุก ๆ ด้าน นอกจากนียั้งมีอีกหลายหน่วยงาน เช่น พาณิชย์ท่ีเข้ามา

ช่วยเรื่องพื้นท่ีขายของท้ังในจังหวัด ต่างจังหวัดสอดคลงกับงานวิจัย กฤษณะ ดาราเรือง (2559)  กล่าววา่ การจัดท า

กลยุทธการแข่งขัน ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้ากับหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์สนิค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความ

แตกต่าง พัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายการรับรู้ข่าวสาร กระบวนการผลิต 

การตลาด และช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากนี้การช่วยเหลอืจากภาครัฐ

ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”เพื่อยกมาตรฐานใหอ้ยู่ในระดับท่ีสูงข้ึนสอดคล้อง

กับงานวจิัย  พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า ชมพูนุทมโนชาติ กัญญา จึงวมิุติพันธ์ (2560) กล่าวว่าการบริหารจัดการองค์กรมี 2 

ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ เป็นการเริ่มก่อตั้งกลุ่ม การเรียนรู้และบริหารจักการด้วยตัวกรรมการและสมาชิกกลุ่มและ

ระดับทุติยภูมิ คือการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ท้ังด้านการอบรมวิชาการต่าง ๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ

การระดมทุน การบริหารงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการจัดจ าหนา่ย การ

จัดการองค์กรโดยมีการสร้างการบริหารงานในกลุ่มแบบมีโครงสร้างท่ีชัดเจน มีการแบ่งหน้าท่ี กันตั้งแต่กรรมการ มี

การจดทะเบียนท่ีถูกต้อง การสร้างกฎระเบียบ มีการประชุมระดมความคิดเห็น เริ่มมีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย  และ

การปันผลใหก้ับสมาชิก ท้ังหมดนีเ้ป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

 4. การศึกษาด้านผู้น า ผู้วิจัยได้น าหลักการวิเคราะห์ของผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ( Transformation 

leadership theory) ของ Rick Warren Rick Warren โดยน าหลักการของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาก าหนด

ลักษณะผู้น าจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม/เจ้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเจ้าของคนเดียว ผู้น า จะประกอบด้วย

ลักษณะท่ีส าคัญ คือ มีความซื่อสัตย์จริงใจ รู้จักยืดหยุ่นพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอมีการเตรียมพร้อม

ให้กับตนเองและสมาชิกใน รักการเรียนรู้และใฝ่รู้อยู่เสมอมีความกล้าท่ีจะตัดสินใจรู้จักท่ีจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

เป็นผู้ท่ีมวิสัยทัศน์และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้องกับงานวิจัย ศิรินาถ ราชค า,  วัชราพงษ์ อิทรวงศ์, ฉัฐวัฒน์

ลิมป์สุรพงษ์ (2557) กล่าวว่าภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน คือผู้น าท่ีเน้นการ

เปลี่ยนแปลงจะต้องมีอุดมการณ์ วสิัยทัศน ์มีความสามารถใน การจูงใจท าใหเ้กิดแรงบรรดาลใจในการท างาน   
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือการศึกษาแนวการพัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์” ท่ีมีระดับ

มาตรฐานอยู่ในระดับเท่าเดิมและมาตรฐานท่ีลดลงนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มและการบริหารงานภายในกลุ่ม 

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิก การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม้ีลักษณะของผู้น า 7 ประการตามข้างต้นท่ีกล่าวมา 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้ใหค้ าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข จนการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้มบูรณ์  

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการตรวจเครื่องมือวิจัยให้ค าแนะน าปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช้

เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ย่ิงข้ึน ตลอดจนคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ท่ีกรุณาให้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาในครั้งนี้ 
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บทบาทของผูนําสงฆในการบรหิารจัดการชุมชน กรณศีกึษาวัดพระธาตุชอแฮ   

อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

The Role of Monk Leaders in Community Management, A Case study of  

Wat Phra That Cho Hae Mueang District, Phrae Province 

พระบอย  ชะเอมรัตน81* และ รักษศรี  เกยีรติบุตร2 

Phra Boi Cha-umrat1* and Raksi  Kiattibutra2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาเรื่อง บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศกึษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมอืง 

จังหวัดแพร เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการ

บรหิารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมอืง จังหวัดแพร 2) เพื่อศกึษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนท่ีดีของ

ผูนําสงฆ ประชากรท่ีใชไดแกพระสงฆและฆราวาสในเขตตําบลชอแฮ อําเภอเมอืง จังหวัดแพร เลอืกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจงรวม 14 คน ไดแก  พระสงฆ จํานวน 6 รูป และผูนําชุมชน จํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคือแบบสัมภาษณเชงิลกึ (Indepth Intviews) แบบมโีครงสราง วิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) 

ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ  อําเภอ

เมือง จังหวัดแพร คือ ผูนําสงฆมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชน บทบาทในดาน

ขอมูล และบทบาทในการตัดสินใจเปนสื่อกลางของชุมชน สําหรับแนวทางการบริหารจัดการชุมชนท่ีดีของผูนําสงฆ

พบวานอกจากผูนําสงฆจะมบีทบาทตามหลักพระธรรมวินัยแลว ควรดําเนินบทบาทการบรหิารพัฒนาชุมชนควบคูไป

ดวย ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) ควรศกึษาบทบาทของผูนําสงฆในการพัฒนาชุมชนดานอ่ืน ๆ ในตางพื้นท่ี เพื่อ

เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาชุมชนตอไป 2) ควรศึกษาปจจัยท่ีอาจมีผลตอบทบาทของผูนําสงฆในการชวยเหลือ

การบรหิารจัดการชุมชน 

 

คําสําคัญ: บทบาทของผูนําสงฆ  การบรหิารจัดการ  ชุมชนพระธาตุชอแฮ 
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Abstract  

This individual study was aimed for 2 objectives: 1) to study the role of monk leaders in community 

management, a case of Wat Phrathat Chohae, Amphoe Muang Phrae, the province of Phrae, 2) to study a 

guideline for good community management of monk leaders.  Samples used in this qualitative study included 6 

monks and 8 villagers.  Data collection was done through an in-depth structured interviews and an analysis of 

content was performed. 

The study found that the role of the monk leader in community management, a case of Wat Phra that 

Cho Hae, Amphoe Mueang Phrae was focused in three main aspects, namely: interpersonal role, informational 

role , and decision-making role.  It was also found that monk leaders should not focus only on their religious duties, 

but also on community development. The study suggested that some more researches about different roles of 

monk leaders as well as factors that would affect the roles of monk leaders to help in community management 

should be performed in advance. 
 

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

บทนํา 

เหตุการณสําคัญในชี วิตประจําวันของคนไทยจะมีสวนสัมพันธกับกิจกรรมและพิ ธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  บทบาทของพระพุทธศาสนาในสวนท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยนั้น มีวัดเปน

ศูนยกลางในการเชื่อมความสัมพันธ โดยมพีระสงฆและศาสนพธีิตางๆ เปนจุดเชื่อมโยงความสัมพันธนี้ การประกอบ

ศาสนกิจของพระสงฆมีความผูกพันกับชุมชน ท้ังในดานศลิปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม อีกท้ังยังมีสวน

ชวยในการแกปญหาสังคมอีกดวย จงึอาจกลาวไดวาพระสงฆเปนผูนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือวาเปน

หลักสําคัญของวัฒนธรรมไทยในการประพฤติปฏิบัติมาใชเปนจุดเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน 

พระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับการพัฒนามนุษยเริ่มตั้งแตเด็กเปนตนไป ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสไววา “การ

สงเคราะหบุตร เปนทางแหงความเจริญสูงสุด เปนอุดมมงคลอยางย่ิง” หนาท่ีหลักของศาสนามสีองประการใหญ ๆ 

คือ หนาท่ีตอบุคคลและหนาท่ีตอสังคม  หนาท่ีตอบุคคล คือ ศาสนาสนองความตองการสวนตัวของบุคคลในดาน

ความอยากรูอยากเห็น  การแสวงหาสิ่งท่ีเปนสาระในชวิีต และการแสดงออกทางอารมณ ท้ังนี้หนาท่ีตอสังคมมีหลาย

ประการ ในสวนของการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางศาสนาจะชวยใหบุคคลมกีารเรยีนรู เพื่อปรับตัวใหสอดคลอง

กับบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมชวยใหบุคคลมีอุดมคตใินการดํารงชีวิต โดยพระสงฆเปนผูนําทาง วัดจงึเปรียบ

เหมือนศูนยกลางจิตใจของชุมชนในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (ปราณี  เกื้อทอง, 2556) นอกจากนี้

พระสงฆยังมีสวนสําคัญในการชวยเหลือเยาวชนและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจแกเยาวชนไทย สถาบันพระพุทธศาสนามี

สวนในการอุปการะเลี้ยงดู ใหท่ีอยูอาศัยอาหารและความอบอุนแกศษิยวัด และใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหลานัน้ไดเปน

อยางด ี(กนกวรรณ ใจเท่ียงตรง, 2556) 

ในขณะท่ีหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพยายามสนับสนุนความเปนอยูของประชาชนใหดข้ึีน โดย

ใชศาสนานํา บทบาทหนาท่ีพระสงฆก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ท้ังนี้บทบาทของพระสงฆนักพัฒนาไดทวี

จํานวนมากข้ึน ยกตัวอยางเชน พระโกศัยเจติยารักษ  เปนพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถและเปนท่ีเคารพเลื่อมใส

ของพระสงฆและประชาชนในชุนชนอําเภอเมืองแพร และอําเภอใกลเคียง ปจจุบันทานเปนเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ 
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พระอารามหลวง และรองเจาคณะจังหวัดแพร พระโกศัยเจติยารักษ นับวาเปนพระสงฆอีกรูปหนึ่งในบวร

พระพุทธศาสนาท่ีนาจะมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาและบริหารจัดการสังคมและเผยแพรวัฒนธรรมสูชุมชน 

ผูวิจัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา บทบาทดานการบรหิารจัดการและการพัฒนาชุมชนของผูนําสงฆดังกลาว  เพือ่ใชเปน

แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการชุมชนท่ีดขีองผูนําสงฆตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําสงฆ (พระโกศัยเจติยารักษ ) ในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ  

อําเภอเมอืง จังหวัดแพร  

2. เพื่อศกึษาแนวทางการบรหิารจัดการชุมชนท่ีดขีองผูนําสงฆ 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

การศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ   อําเภอเมือง 

จังหวัดแพร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การวิจัยเรื่อง  บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง 

จังหวัดแพร ครัง้นี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชงิคุณภาพ (qualitative research)  ผูวิจัยขอนําเสนอวิธีดําเนนิการวิจัยดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ไดแก ชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร   

รวม 3 หมูบาน คือ หมูบานวัดพระธาตุชอแฮ หมูบานใน หมูบานสุวรรณาราม จํานวนประชากรท้ังสิ้น 9,642 คน 

เนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จงึกําหนดสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา ดังนี้ คือ 1) พระสงฆ จํานวน 6 รูป  2) ผูนํา

ชุมชนและผูแทนฆราวาสท่ัวไปจํานวนหมูบานละ 1 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  ท้ังสิ้น 14 คน  

Henry Mintzberg 

พฤตกิรรมการบรหิารของผูนําประกอบดวยบทบาท

ตอไปนี้ 

1.บทบาทในการสรางความสัมพันธ (Interpersonal role) 

2.บทบาทในดานขอมูล (Informational role) 

3.บทบาทดานการตัดสินใจ (Decision-making role) 

พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2535 วาดวย

หนาที่ของพระสงฆน้ันม ี6 ประการ 

1.การปกครอง 

2.การศาสนศกึษา 

3.การศกึษาสงเคราะห 

4.การเผยแผ 

5.การสาธารณูปการ 

6.การสาธารณสงเคราะห 

บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 
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เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษา 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณมี

โครงสรางแบบเจาะลกึ (Indepth Intview) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถาม เปน 3 สวนไดแก  

สวนท่ี 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีรวมท้ังภารกจิท่ัวไปและ 

           ภารกจิตามบทบาทของผูสบืทอดศาสนาของพระสงฆ 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคท่ีพบ 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชอุปกรณท่ีจําเปนท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดังนี้ 

3.1 สมุดบันทึก (Fieldnote) 

3.2 เทปบันทึกเสยีง ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และเก็บขอมูลอ่ืน ๆ 

เพิ่มเตมิ ซึ่งการใชเทปอัดเสยีงเพื่อชวยใหเก็บขอมูลไดละเอียดย่ิงข้ึน 

3.3 กลองบันทึกภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเหตุการณตาง ๆ เพื่อความสมบูรณในการวิจัย 

3.4 กลองถายวีดโีอใชในการบันทึกภาพระหวางการสัมภาษณเพื่อดูลักษณะของผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ขอมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ผูวิจัยทาการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอาน และการศกึษารายละเอียด

เกี่ยวกับตลอดจนทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของจากขอมูลจากเอกสาร และจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินการวิจัยภาคสนาม และนํามาเปนแนวทางในการ

ออกแบบสรางแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมท้ังนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะห และประมวลผล

งานวิจัย 

2.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณเจาะลกึ (Indepth Interivew) จากผูนําสงฆ พระสงฆในวัด ผูนําชุมชน ฆราวาส จํานวน 14 คน 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) บรรยายเนื้อหาของขอความหรือเอกสาร

จากเนื้อหาของขอความหรือเอกสารอยางเปนระบบ และเนนความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) อิงกรอบทฤษฎี การ

บรรยายจะเนนเนื้อหาตามท่ีปรากฏไมเนนการตคีวามหรอืการหาความหมายท่ีซอนไว 
 

ผลการศกึษา 

ผูนําสงฆของวัดพระธาตุชอแฮ (ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดแก พระโกศัยเจตยิารักษ) ไดดําเนนิงานเกี่ยวกับกิจกรรม

สาธารณะ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมท้ังการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม โบราณสถานตาง ๆ อยางตอเนื่อง มา

เปนเวลานานกวา 25 ป ตัง้แตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ทําใหวัดพระธาตุชอแฮเปนท่ีรูจักของชุมชนท่ัวไป ซึ่งผูนํา

สงฆดังกลาวไดปฏิบัติศาสนกิจบํารุงพระพุทธศาสนาตามหนาท่ีหลักของสงฆ อันไดแก ดานการปกครอง การศึกษา

แกเยาวชน การสาธารณูปการภายในวัดและชุมชน การสงเคราะหภายในวัดและคณะสงฆ การดูแลหนวยงานและ

ชุมชน รวมถงึการบูรณปฏสิังขรณพระอาราม และศาลาปฏบัิตธิรรม 
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พฤติกรรมในการดําเนินงานดานศาสนกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ ของผูนําสงฆท่ีศึกษา สามารถแบงออกตาม

ทฤษฎพีฤตกิรรมองคการของ Henry Mintzberg 3 สวน คือ พฤตกิารรมดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการ

ใหขอมูลการกระจายแจกจายขอมูล และดานการตัดสนิใจเปนผูรเิริ่มกจิการ แกปญหาและจัดสรรทรัพยากร กลาวคือ 

1. บทบาทในการสรางความสัมพันธ (Interpersonal role) พระโกศัยเจติยารักษ เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ 

มบีทบาทสําคัญในการเปนท่ีพึ่งทางใจของชุมชน เพื่อนําญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสืบตอพุทธศาสนา เปนท่ีสักการะ

ของชุมชนตัง้แตผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตร ีเปนตน จากผลการดําเนนิงานของผูนําสงฆไดเอ้ือประโยชนตอวัด

และชุมชน มกีารพัฒนาวัดและบรหิารจัดการวัดโดยเครอืขายชุมชนท่ีมีความสัมพันธกันแบบเครอืญาติโดยมผีูนําสงฆ

เปนแกนหลัก มกีารใชสอยสถานท่ีและอุปกรณตาง ๆ ภายในวัด ทําใหชุมชนมรีายไดจากทํางานงานบุญวัดพระธาตุชอ

แฮ เชน รานคาชุมชน มเีศรษฐกจิท่ีดี มคีวามเปนอยูท่ีด ีสรางความสัมพนัธในรูปแบบองคกรหลวม ๆ  ท่ีมีผลลัพธเปน

ท่ีนาพึงพอใจ ทําใหวัดเปนศูนยรวมของพุทธศาสนิกชนอยางชัดเจน ซึ่ง วัดบางแหงจะหาไมไดแลว สําหรับ

ความสัมพันธภายในวัด ก็ไดมีการปกครองพระภิกษุสามเณรในพระอารามอยางมีประสิทธิภาพ ไมตึงเกินไปและไม

หยอนเกินไป ผลของความสัมพันธกับชุมชนนี้เอ้ือตอวัด ทําใหวัดมชีื่อเสียงโดงดังท่ัวประเทศ ทําใหวัดไดรับรางวัลตาง 

ๆ เชนการอนุรักษมรดกไทย ศลิปวัฒนธรรม เปนแบบอยางการจัดงานประเพณี ไดรับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม

ในฐานะผูมผีลการทํางานท่ีโดเดนสบืตอพุทธศาสนา สรางความสัมพันธในชุมชนและเอ้ือประโยชนตอชุมชน ทําใหมคีน

มาทองเท่ียวมาข้ึน เจริญข้ึน คนมานมัสการพระธาตุทุกวัน ชวยคนในพื้นท่ีมีงานทํา โดยประเด็นดังกลาวไดขอมูล

สําคัญจากสมัภาษณ ความวา  

“ทานก็ทํานุบํารุงศาลาปฏิบัติธรรม ใหคนเขามาอบรม เปดรับสมัครคนมาเรียนพุทธศาสนา และสราง

อาคารลฟิท ใหผูแสวงบุญข้ึนมาสบาย และกุฏิสุนทรท่ีพระมาจําวัด หรือประชาชนมาทําวัด และมีเบ้ียยังชีพทุกเดือน 

30 บาท สิ่งกอสรางอีกมากมาย ทางชุมชน เปนกรรมการท่ีปรกึษาของโรงเรียนใน จ.แพรตางๆ ในเขตเทศบาลของชอ

แฮ และวัดทานดูแล และสรางศาลาเจดยีารักษ 12 หลัง หมูบานชอแฮกับชุมชน อาศัย ทํานุบํารุงสรางสถานตีํารวจชอ

แฮ  สวนรอบนอกใหทุนการศึกษา และทุนศึกษากับเจาหนาท่ีของวัด แตระดับชั้น ตั้งแตระยะ 5 ป และเจาหนาท่ีท่ี

ทํางานใหวัด ก็ใหคาตอบแทน เจาหนาท่ี อายุ 60 ปก็ใหเบ้ีย 300 บาท ผูสูงอายุ 300 บาท ทุกเดอืน  เจาหนาท่ีทุกคน

ท่ีอยูในวันก็ทําประกันสังคม ตัง้แต ป40 มา” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562) 

2.บทบาทในดานขอมูล (formational roles) พระสงฆจะตองเปนผูเผยแพรขอมูลทางพระพุทธศาสนา  

แกสาธารณชนเพื่อใหมคีวามเปนอยูอยางปกติสุขเปนประจําอยูแลว และยังจะตองเผยแพรขอมูลทางพุทธศาสนาเพื่อ

สบืทอดศาสนาพุทธใหรุงเรอืงตอไป สําหรับผูนําสงฆ จงึมภีารกจิท่ีจะตองเปนผูใหขอมูลโดยแทจรงิ ซึ่งพระโกศัยเจติ

ยารักษไดปฏิบัติภารกิจในการใหการศึกษาสงเคราะหแกพระภิกษุ สามเณร และศิษยวัด การเผยแผหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแกพุทธบรษัิท การใหคําปรกึษาและแกไขปญหาในหมูพระลูกวัดและชุมชน ใหการสาธารณสงเคราะห

แกพระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัท และหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง  ทานไดปฏบัิตศิาสนกิจในฐานะผูนําใน

ดานจติวิญญาณ เปนผูอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและและใหบริการสาธารณะดานการศึกษา-สั่งสอนพระธรรม

แกคนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความรักใครกลมเกลียวไมแตกแยกโดยใชหลักธรรมพระพุทธศาสนาใหอยูในหลักธรรม

วินัย ประชาชนมีศีลมีธรรมในการดูแลตนเองและครอบครัวใหมีความสุข โดยประเด็นดังกลาวไดขอมูลสําคัญจาก

สัมภาษณ ความวา 
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“เรื่องของพระสงฆ นอกจากเผยแพรทางศาสนา คือรวมกับชุมชน ชุมชนในตําบลทานใหมสีวนรวมกับวัด 

ไมใชคนละทาง เชนมงีานเผยแพรศาสนา  เวลามงีานชาวบานอาศัยพระสงฆ  พระสงฆอาศัยชาวบาน เชน ถาเผยแพร

ศาสนาเมื่อกอน เขาพรรษาจะมคีณะอบต.  มพีระสงฆมาอบรมเรื่องของหลักศลีธรรม จรยิธรรม ใหทุกวัดในชอแฮ  ใน

เรื่องสอนละเวนความชั่ว เปนคนดขีองสังคมในหมูบาน” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562) 

 3. บทบาทในการตัดสินใจ (Decision roles) พระโกศัยเจติยารักษผูนําสงฆของวัดพระธาตุชอแฮ ไดแสดง

ศักยภาพการเปนผูนําจนเปนท่ีประจักษ ไดใชวิจารณญาณสวนตนในการตัดสินใจและวางแผนในเรื่องตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับพระศาสนาและเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดพระธาตุชอแฮอันเปนพระอารามหลวงไดอยางมี

ประสทิธิภาพ ผานการประชุมการวางแผน การทําประชามต ิมกีารจัดทําคําสั่ง ประกาศทุกกรณ ีไมวาจะเปนเรื่องการ

บูรณปฏิสังขรณพระอาราม หรือองคพระธาตุ สามารถพัฒนาวัดพระธาตุชอแฮจนเปนศูนยรวมแหงวัฒนธรรมท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวจังหวัดแพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบถึงศักยภาพดานการตัดสนิใจ

ของทานในหลายเรื่อง เชน การมอบปจจัยหรอืทุนในการบูรณปฏสิังขรณวัด หรอืสรางอาคารศาลาปฏบัิติธรรม ทุนใน

การศึกษาตอท้ังในและตางประเทศของพระลูกวัด ท้ังนี้การตัดสนิใจของเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮมีอิทธิพลและเปน

ท่ียอมรับของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดแพรเปนอยางดี มีการประสานงานเชื่อมโยงในฐานะประธานเครือขายและ

องคกรในการสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา และการใหบริการสาธารณะแกชุมชน ท้ังนี้เพื่อผลสําเร็จของงาน โดย

ประเด็นดังกลาวไดขอมูลสําคัญจากสัมภาษณ ความวา 

 “การตัดสนิใจทุกเรื่องท้ังดานการปกครอง เผยแพร ศึกษา ศาสนศกึษา สาธานูปการ การทํางานทุกดาน 

อยูท่ีทานท้ังหมด ทางสังคมก็ทานเปนประทานสภาวัฒนธรรม และเปนกรรมการหลายๆอยาง สวนมากทานใหมา

ศกึษาหารอื” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562) 

นอกจากนี้ หากพจิารณาตามภารกจิหลักของสงฆ 6 ประการ พระโกศัยเจตยิารักษก็ไดปฏบัิต ิดังนี้ 

 1. ประเด็นท่ีสําคัญของการปกครองของพระสงฆนั้น จะตองปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษาไดสะดวก 

ท่ีเรียกวา สัปปายะ การปกครองท่ีดีท่ีเปนไปตามพระธรรมวินัยตองใหเกดิ ธรรมสัปปายะ คือ ใหสะดวกแกการศึกษา

ธรรม ปฏบัิตธิรรม คือการปกครองตองใหเอ้ือตอการศกึษา ปกครองเพื่อใหเกดิการศกึษา เมื่อการศกึษาดี การศกึษา

เปนเครื่องมือสรางสัมมาทิฏฐใิหเกิดข้ึนไดแลวก็จะทําใหการปกครองงายข้ึน สะดวกข้ึน บทบาทของพระสงฆในดาน

การปกครองนี้ นอกจากจะมคีวามสงบสุข มีความสันตสิุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการ

ปกครองไดเปนอยางดดีวย 

 2.ดานการศกึษาและการศกึษาสงเคราะห ในบทบาทดานการศกึษานี้ หากจะมองบทบาทของพระสงฆ โดย

มองจากพื้นฐานอันเปนแกนแทของคําสอนแลว ผูเขาสูมรรคาแหงสมณเพศ นั่นคือ เขาสูสังคมสงฆ หมายถึงเขาสูวิถี

แหงการศึกษาและแทจริงแลววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูตองศึกษาท้ังสิ้น เพราะตราบใดท่ียังไมบรรลุ

มรรคผลสําเสร็จเปนพระอรหันต น่ันหมายถึงยังตองเปนผูท่ีตองศึกษา ท่ีเรียกวายังเปนพระเสขะบุคคล คือยังตอง

ศกึษาอยูและสิ่งท่ีพระสงฆ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธท้ังหมดดวย ท่ีจะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรท่ีตองศึกษาก็เรยีกวา

ไตรสกิขา 

 ตัง้แตอดตีมาจนถงึปจจุบันพระสงฆไดทําหนาท่ีใหความอนุเคราะหในดานการศึกษา ท้ังสวนท่ีจัดการศกึษา

เองโดยตรง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ีทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศกึษาบรกิารไดท่ัวถงึ อันไดแก กลุมประชากรท่ี

ดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอาศัยพระสงฆให

การศึกษา ในขณะท่ีศึกษาก็ไมตองใชงบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรง ท้ังท่ีอยูอาศัย อาหาร

และในการใชจาย แมจะมีสวนหนึ่งท่ีเรียนจบแลว ท่ีทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลวทานเหลานัน้ลาสมณะเพศ
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ออกไปก็ไปทํางานใหทางรัฐบาล โดยท่ีรัฐไมตองลงทุน หากมองอยางนี้แลวจะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือ

สงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมท่ีดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตาม 

บทบาทของพระสงฆในการศึกษาสงเคราะหนี้ อาจมองไดท้ังท่ีเปนระบบ คือจัดตัง้โรงเรยีนมกีารจัดการเรยีนการสอน 

มหีลักสูตรท่ีแนนอน และอีกท่ีจัดอยางไมเปนระบบ อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนการศึกษา การใหทุนในสราง

อาคารเรียน ใหทุนซื้อสื่อการเรยีนการสอน อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากบัครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาท่ี

ขาดแคลน ใหทุนการศกึษาแกเด็กผูขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ 

 3.ดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลวบทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับ

มอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาท่ีของพุทธสาวก คือมีหนาท่ีศึกษาเรียนรูคําสอน

ใหเกิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลวตองสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามดวย นี่จึงไดชื่อวา

พระสงฆสาวก   

 4.ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลวนับวามี

ความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูในทีดวย 

เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณท่ีดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทย

นั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมาจากรากฐานของความเปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปน

พุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของปวงชน 

ชาวไทย  

 5.ดานสาธารณสงเคราะห บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆ

ท่ีมีบารมี มเีอกลาภมากๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ท่ีวาการอําเภอ อนามัย

ตําบล ศาลาท่ีประชุม ศาลาพกัรมิทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน ฯลฯ 

 ดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลวบทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับ

มอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาท่ีของพุทธสาวก คือมีหนาท่ีศึกษาเรียนรูคําสอน

ใหเกิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลวตองสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามดวย นี่จึงไดชื่อวา

พระสงฆสาวก 

 ดานสาธารณูปการ บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลวนับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตอง

คํานงึถงึความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูในทีดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุ

ตองใหเปนเอกลักษณท่ีดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดยีวกันเพราะ

ความเปนไทยมาจากรากฐานของความเปนพทุธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยาง

ในเชงิของการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือวิถชีวิีตของปวงชนชาวไทย  

6.ดานสาธารณสงเคราะห บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆ

ท่ีมีบารมี มเีอกลาภมากๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ท่ีวาการอําเภอ อนามัย

ตําบล ศาลาท่ีประชุม ศาลาพกัรมิทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน ฯลฯ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาบทบาทของผูนําสงฆในการบรหิารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมอืง จังหวัดแพร 

จะเห็นไดวาพระโกศัยเจติยารักษ มีบทบาทสําคัญในการทํางานดานพัฒนาชุมชนไดรับการยอมรับและยกยองอยาง

แพรหลาย  ไมวาจะเปนดานการปกครอง  ดานการศกึษา  ดานการเผยแผศาสนา  ดานสาธารณูปการ ดานสาธารณะ
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ประโยชน และดานศึกษาสงเคราะห แลวทานยังไดพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 

2535 จนถึงปจจุบัน  สงผลใหวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวงไดกลายเปนศูนยรวมแหงวัฒนธรรมท่ีมีเอกลกัษณ

เฉพาะตัว ท่ีสะทอนความเปนจรงิของประเพณวัีฒนธรรม  อีกท้ังทานยังเปนผูนําและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการชวยอนุรักษและสบืทอดวัฒนธรรมท่ีกําลังจะหายไปจากสังคมในปจจุบัน 
อาจกลาวโดยสรุป ไดวา พฤติกรรมดังกลาวขางตนนอกจากจะเปนบทบาทหนาท่ีท่ีตรงกับแนวคิดทฤษฎี

การบริหารจัดการองคการ 3 ดาน ของ Henry Mintzberg อันไดแกดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการให

ขอมูลการกระจายแจกจายขอมูล และดานการตัดสินใจเปนผูริเริ่มกิจการแลว ก็ยังเปนหลักการในบทบาทของ

พระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติของพระสงฆท่ีถูกตองตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในดาน

การปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภบิาล ปกครองเพื่อเกื้อหนุนใหเกดิการศกึษา   

 ดานการศกึษาและการศกึษาสงเคราะห ท้ังท่ีพระสงฆเองสอนพระเณรดวยกันเอง และสงเคราะหกุลบุตร 

กุลธิดา เพื่อใหไดรับการศึกษาท่ีถูกตอง พรอมท้ังวิชาความรู จรณะ ความประพฤติ การศึกษาท่ีสรางวิธีคิดท่ีเปน

สัมมาทิฏฐ ิการเรยีนรูคูความสุข (Learning And Happines)  

 ดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานท่ีนําคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสู

ประชาชน เปนภารกจิท่ีมีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชวิีต

อยางพรหม อันเปนชวิีตท่ีประเสรฐิ นั่นหมายถงึ พระสงฆตองเปนแบบอยางท่ีดขีองการดําเนนิชีวิต สังคมสงฆตองเปน

สังคมลําลอง สังคมแบบอยางหรือสังคมตนแบบของสังคมชาวบานท่ีดใีหได สังคมสงฆตองเปนระเบียบ ตองมีการจัด

ระเบียบสังคมสงฆใหด ีตองชวยกันปองกันมใิหวัดกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมท้ังดานกายภาพและดานจติใจ เมื่อสังคม

สงฆยังชวยตัวเองไมไดแลวจะไปชวยพัฒนาชุมชนไดอยางไร สิ่งท่ีไดพบเห็นวัดบางแหงกลายมาเปนสถานท่ีรวบรวม

ของผูตดิยาและผูขายแทนท่ีจะใชวัดใหเปนสถานท่ีบําบัดผูตดิยาเสพติด จงึเปนประเด็นนาเปนหวงใยเปนอยางย่ิงท่ีตอง

ชวยกูสถานภาพในประเด็นนี้ใหไดในยุคปจจุบัน 

 พฤติกรรมการบริหารในดานการสรางความสัมพันธ  บทบาทในดานขอมูล บทบาทในการตัดสินใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระอนุชิต ชูเนียม (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษา บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนา

ชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆกับผูนําชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ ผลการศึกษาพบวา บทบาทของพระสงฆท่ี

ปฏบัิตจิรงิในการพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของพระสงฆ โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  

 บทบาทดังกลาวขางตันยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหากิตติ สุจิตฺโต (สรอยมาลา) (2555, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ผลการศึกษาพบวา ระดับของการสรางความสัมพันธ  ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขต

อําเภอมะขามโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

จากการศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมอืง จังหวัดแพร 

ซึ่งผูศึกษามขีอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ผูนําสงฆควรมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางความสัมพันธ บทบาทใน

ดานขอมูล และบทบาทในการตัดสนิใจ เปนสื่อกลาง ในการบรหิารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด

แพร   ตลอดจน การใหความสําคัญกับการบรหิารจัดการท้ังดานการปกครอง  ดานการศกึษา  ดานการเผยแผศาสนา  

ดานสาธารณูปการ ดานสาธารณะประโยชน และดานศกึษาสงเคราะห อยางเปนรูปธรรม 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยตอไป 

1) ควรศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการพัฒนาชุมชนในดานอ่ืน และตางพื้นท่ี เพื่อเปนแนวทางในการ

บรหิารพัฒนาชุมชนในครัง้ตอไป  

2) ควรศกึษาปจจัยอ่ืนท่ีมผีลตอบทบาทผูนําสงฆในการบรหิารจัดการชุมชน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเลมนี้ สําเร็จสมบูรณดวยดโีดยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษศรี 

เกียรติบุตร อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีใหความอนุเคราะห แนะนําในการตรวจแกไขสารนิพนธนิพนธใหมีความ

สมบูรณย่ิงข้ึน จงึขอกราบขอพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้   

 ขอขอบคุณคณาจารยคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีให

ขอคิดเห็น  และใหคําปรกึษาแนะนําในการสรางแบบสอบถามเปนอยางด ี ตลอดจนผูท่ีไดสละเวลาตอบแบบสอบถาม

อันเปนหัวใจสําคัญของการศกึษาวิจัยเลมนี้   

 ขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระโกศัยเจติยารักษ ตลอดจน คณะสงฆ พระลูกวัด ทุกรูป เจาหนาท่ีวัด 

ผูนําชุมชนทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี รวมท้ังเพื่อน ๆ ท่ีคอย

ชวยเหลอืและเปนกําลังใจท่ีดแีกผูวิจัยเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศกึษาและการทําวิจัย 

 คุณคาและประโยชนอันพงึเกดิจากการศกึษาวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดามารดา

ครูอาจารย  และผูมพีระคุณทุกทานดวยความเคารพ 
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ประสิทธภิาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Efficiency in Tambon development according to the development guidelines 

of Mae Ka Subdistrict Municipality, Mueang District, Phayao Province 

ธนกฤต  ฤทธิ์กระจาย9

1* และ พงษสนิท  คุณะลา2 

Thanakrit  Ritkrajay1* and Pongsanit  Koonnala2 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศกึษาระดับประสทิธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนว

ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   โดยประชากร(population) ประกอบดวย

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 

เครื่องมอืท่ีใช  คือ แบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความเชื่อถือได สถติท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการเมอืงและการบริหาร ประชาชนเทศบาลตําบลแมกา พบวาภาพรวมมคีวามพึง

พอใจมาก เชน การสงเสริมการสนับสนุนการทําวิจัยและการพัฒนาดานบุคลากร 2.ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา 

ภาพรวมมคีวามพึงพอใจมาก คือการจัดทําแผน การดูแล ตรวจสอบสิ่งกอสราง การกอสราง ปรับปรุงถนน 3.ดาน

เศรษฐกิจ พบวามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องของการสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว และการสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชพีเสรมิ 4.ดานการศกึษา พบวามี ความพงึพอใจอยูท่ีระดับมากในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศกึษาแก

ผูดอยโอกาส   5.ดานสังคม พบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คือ การสงเสรมิสนับสนุนใหทุกองคกรมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่น 6.ดานศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น พบวามี ความพึงพอใจอยูท่ี

ระดับมากท่ีสุด คือการสงเสรมิใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และสบืสาน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารตีประเพณี

เกาแกของทองถิ่น 7.ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวาม ีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากท่ีสุด คือ การจัดใหมี

การกํากับดูแลในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลใหถูกหลักสุขาภบิาล 

 

คําสําคัญ: นโยบายสาธารณะ  การมสีวนรวม  เทศบาลตําบลแมกา 
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Abstract  

This research aims to. 1. To study the level of people's satisfaction with the implementation of policies for 

the service of Mae Kha Subdistrict Municipality, Muang District, Phayao Province  2. To compare the satisfaction 

of the people towards the implementation of policies for the service of Mae Kha Subdistrict Municipality, Muang 

District, Phayao Province. By using simple random sampling methods The tool used is a questionnaire that has 

been tested for reliability. Statistics used in data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation. And analysis of variance.  

The results showed that 1) Political and administrative aspects Mae Kha Subdistrict Municipality Found 

that the overall picture was very satisfied, such as promoting the support of research and personnel development 

2. The basic structure found that the overall picture was very satisfied. Namely the preparation of a plan for 

supervision, inspection of construction, construction, road improvement. 3. Economic aspects Found that they were 

most satisfied with the promotion of tourism development And promoting vocational training 4. The study found 

that satisfaction was at a high level in terms of supporting scholarships to the underprivileged. 5. Social aspects 

found that satisfaction at the highest level was to encourage and support all organizations Participation in the 

management of local education. 6. Religion, culture and local wisdom found that satisfaction was at the highest 

level. Is to encourage people to share, preserve and preserve local art and culture And old local customs 7. In 

terms of public health and the environment, it is found that the highest level of satisfaction is the provision of 

supervision in the management of solid waste. 
 

Keywords: Public policy, participation, Mae Ka Subdistrict Municipality  
 

บทนํา 

การใหบริการประชาชนเปนนโยบายท่ีทุกรัฐบาลใหความสําคัญ และพยายามผลักดันใหมกีารพัฒนาคุณภาพ 

การใหบริการประชาชนใหดข้ึีนมาโดยตลอด ท้ังนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนัน้การตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนพันธกจิสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพงึกระทํา ย่ิงในชวงปจจุบัน เปนกระแสการเรียกรองใหปรับเปลี่ยนสภาพ

สังคม ใหเขาสูความเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกลวนพุงเปาไป สูจุดหมายเดยีวกัน คือ 

การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ในปจจุบันความสัมพันธระหวางภาครัฐและประชาชนไดเพิ่มมากข้ึนรวมท้ังประชาชนมี

การเรยีกรองการบรกิารท่ีดข้ึีน เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปหรอืองคกรประชาชนเปดเผย

ความตองการของตนใหสังคมไดรับรูงายข้ึน ประชาชนมีระดับการศึกษาและคานิยมประชาธิปไตยท่ีสูงข้ึน ทําให

ตองการภาครัฐท่ีมีความโปรงใส และรับผิดชอบในการดําเนินงานมากข้ึน รวมถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

คุมคากับเงินภาษีของประชาชน และการท่ีภาครัฐเองก็ตระหนักดวีา หากไมไดรับความรวมมอืท่ีดจีากประชาชนแลว 

นโยบายของรัฐก็จะไมเกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกดวย ดวยแรงกดดันดังกลาว

จําเปนท่ีภาครัฐตองตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความตองการและความคาดหวัง

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพใหสนองความตองการ

ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม การดําเนนิการเปนสิ่งท่ีทําไดไมงายนักเนื่องจากความตองการของประชาชนมหีลากหลาย
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และซับซอน ย่ิงไปกวานั้นการดําเนินการดังกลาวของภาครัฐตองไดรับความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ ในการ

ปรับปรุงการบรกิารใหมปีระสทิธิภาพ 

นโยบายรัฐบาลตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถนํานโยบายไป

ปฏบัิติจนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะไดรับความเชื่อถือ และความนยิมจากประชาชน 

ก็สงผลใหรัฐบาลดังกลาวมีโอกาสในการดํารงอํานาจในการบริหารประเทศยาวนานข้ึน ความสําคัญตอประชาชน 

นโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถ

แสดงออกซึ่งความตองการของพวกเขาผานกลไกทางการเมือง ตางๆเชน ระบบราชการ นักการเมอืง ความตองการ

ดังกลาวจะถูกนําเขาสูระบบการเมืองไปเปนนโยบายสาธารณะ เมื่อมีการนํานโยบายไปปฏิบัติและไดผลตาม

เปาประสงค กจ็ะทําใหประชาชนมสีภาพความเปนอยูท่ีดข้ึีน 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1.เพื่อศกึษาระดับประสทิธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา  
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวของกับการพัฒนา 7 ดานของเทศบาลตําบลแมกานํามากําหนดกรอบ 

แนวคิดท่ีใชในการศกึษาโดยสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศกึษาได ดังนี้ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (population)   

ประกอบดวยประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน   

 

 

ตัวแปรอสิระ 

1.อายุ 

2.การศกึษา 

3.อาชพี 

4.รายได 

ตัวแปรตาม 

แนวทางการพัฒนา 7 ดานของของเทศบาลตําบลแมกา 

1. ดานการเมอืงและการบรหิาร 

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

3. ดานเศรษฐกจิ 

4. ดานการศกึษา 

5. ดานสงัคม 

6.  ดานศาสนา  วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น 

7. ดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง (sampling) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูศกึษากําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ได

คํานวณตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนท่ีเกดิข้ึนจากการสุมตัวอยาง

ตามสูตรโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน   ในระดับความเชื่อมั่น 95%  

ผูศกึษาไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูแทนครัวเรอืนทุกหมูบานในเทศบาลตําบลแมกา โดยเจาะจงท่ีจะเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดคํานวณตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาด

เคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการสุมตัวอยางตามสูตรโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน ในระดับความ

เชื่อมั่น 95% ท่ีมสีูตรการคํานวณดังนี้ 

  n   =           N 

                 1+Ne2 

   n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N = ขนาดของประชากรท้ังหมด 

   e  = ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา 5% 

เมื่อคํานวณตามสูตรขางตน จึงใชขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 ราย  ซึ่งผู

ศกึษาทําการคัดเลอืกกลุมตัวอยาง ดวยโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน  

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัยครัง้นี้ มอียู 2 ชุด ไดแก  

1) แบบสอบถามสําหรับประชาชน  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของประชาชนตอการนํานโยบายมาปฏบัิตเิพื่อการใหบรกิารสาธารณะท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา (นโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 6 ดาน 

ไดแก 1. ดานการเมืองและการบริหาร 2. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3. ดานเศรษฐกิจ 4. ดานการศึกษา 5. ดานสังคม    

6. ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น 7. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ตอนท่ี 3 แนวทางการนํานโยบายมาปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  ซึ่งผู วิจัยไดมีข้ันตอนการสราง

แบบสอบถาม ดังนี้  

1) ศึกษาคนควาจากเอกสารตาราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปน

แนวทางในการกาหนดกรอบแบบสอบถาม  

2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม

ปลายปดและแบบสอบถามปลายเปด  

3) นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนามาจัดทาเปน

แบบสอบถาม  
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4) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไข

ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถาม ท่ีมคีวามตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคาถาม โดย

ใชแบบวัดดัชนคีวามสอดคลอง (Index of consistency: IOC)  

5) นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไป ทดสอบ (Try–out) 

กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ี

ใกลเคียง จํานวน 30 คน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ นําขอมูลท่ีไดไปทดสอบ 

วัดความ เชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมอืเทากับ 0.95  

6) ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปน

แบบสอบถามฉบับจรงิ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมลูในการศกึษาวิจัยครัง้นี้ม ี2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึกษาเก็บขอมูลดวยตนเองจากประชากรและกลุมตัวอยาง โดย

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนแบบสอบถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลดวยตนเอง  โดยผูศกึษาไดสอบถามถึง 

ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ การนํานโยบายมาปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก เอกสารทางราชการ หนังสอื งานวิจัย บทความท่ีเกี่ยวของกับ

การใหบรกิารงานทะเบียนราษฎร และงานบรกิารดานอ่ืนๆ ของหนวยงานราชการ 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

ขอมูลเชงิคุณภาพ ทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา บรรยายตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยแจกแจงความถี ่และหาคารอยละ บรรยายลักษณะ

ท่ัวไปของขอมูล 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการนํานโยบายมาปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา 

วิเคราะหขอมูล โดยการใชสถิติคาเฉลี่ย และวัดการกระจายขอมูล โดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

โดยเปรยีบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

การประมวลผล วเิคราะหผล และรายงานผล 

 การประมวลผล วิเคราะหผล และรายงานผล ใชการลงรหัส การบันทึก และการประมวลผลดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําหรับการวิจัย และใชวิธีการทางสถติิในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ท้ังนี้รูปแบบการวิเคราะหและ

นําเสนอผล จะมีการนําเสนอคาการแจกแจงความถี่ คารอยละ การใหคาคะแนน การคิดคาคะแนนเฉลี่ย การแปร

ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย รูปแบบการนําเสนอจะนําเสนอเปนตารางท่ีแจกแจงคาสถิติตาง ๆ ของตัวชี้วัด (ขอ

คําถาม) แตละขอ  
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การสรุปผล 

จากการประเมนิในครั้งนี้ จะเปนการใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลการประเมินท่ีไดมาจะเปนแนวทางใน

การพัฒนาใหบริการสาธารณะตามนโยบาย เพื่อท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลแม

กา อําเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

ผลการศกึษา 

ตอนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ซึ่งเปนประชาชนในเทศบาลตําบลแมกา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ประชาชนในเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาสวน ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.0 

และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.0 สวนใหญมอีายุ 46 – 55 ป คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือ อายุในชวง 56 ปข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ 22.5 อายุในชวง ตํ่ากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 23.0 อายุในชวง 36 - 45 ป คิดเปนรอยละ 16.5 อายุ

ในชวง 25 – 35 ป คิดเปนรอยละ 11.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมา ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.5 และจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช คิดเปนรอยละ 11.5สวน

ใหญประกอบอาชีพรับจาง คิดเปน  รอยละ 46.5 รองลงมาคือ ประกอบอาชพีรับราชการและรัฐวิสาหกจิ คิดเปนรอย

ละ 25.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 22.5 และประกอบอาชีพคาขายและประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน

รอยละ 5.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 35.5 รายไดตอเดอืน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.0 และรายไดตอเดอืน 20,001 ข้ึน

ไป คิดเปนรอยละ 8.5 สวนใหญมารับบรกิารและรวมกิจกรรมเทศบาลตําบลแมกาจํานวน 2 ครัง้คิดเปนรอยละ 46.5 

รองลงมารวมกิจกรรมเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 28.0 และมารับบริการและรวมกิจกรรม

เทศบาลตําบลแมกาจํานวน 5 ครั้งข้ึนไปคิดเปนรอยละ 25.5 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศราภรณ สัตยาชัย 

(2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของ

สาํนักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ประชาชนผูมาใชบริการมคีวามพงึพอใจเกี่ยวกับการใหบริการโดยสวนรวม

อยูใน ระดับมาก 2. ประชาชนผูมาใชบริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ฝายท่ีมาขอใชบริการสํานักงานเขต

ท่ีมาขอใชบรกิารท่ีแตกตางกัน มคีวามพงึพอใจเกี่ยวกับการใหบรกิารไมแตกตางกัน 

อภปิรายผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การศกึษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบล

แมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ประชาชนในเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยาสวน ใหญเปนเพศหญิง 

มอีายุระหวาง 46 – 55 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 69.0 สวนใหญประกอบ

อาชพีรับจาง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศราภรณ สัตยาชัย (2546) ไดศกึษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอ

การใหบรกิารแบบ (One Stop Service) จุดเดยีวเบ็ดเสร็จของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ประชาชนผูมา

ใชบรกิารมคีวามพงึพอใจเกี่ยวกับการใหบรกิารโดยสวนรวมอยูใน ระดบัมาก 2. ประชาชนผูมาใชบรกิารท่ีมเีพศ อายุ 

อาชพี รายไดตอเดอืน ฝายท่ีมาขอใชบรกิาร สํานักงานเขตท่ีมาขอใชบรกิารท่ีแตกตางกัน มีความพงึพอใจเกี่ยวกับการ

ใหบรกิารไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาเทศบาลตําบลการนํานโยบายมา

ปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

อภปิรายผล 

งานวิจัยประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา นโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 7 ดาน ไดแก 1. ดานการเมืองและการบริหาร 2. ดาน

โครงสรางพื้นฐาน 3. ดานเศรษฐกจิ 4. ดานการศกึษา 5. ดานสังคม 6.ดานศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

7. ดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม เมื่อพจิารณาเปนรายได ผลการศกึษาม ีดังนี้ 

1.ดานการเมอืงและการบรหิาร ประชาชนเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x̄ = 4.02) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา มคีวามพงึพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรยีงตามลําดับ คือ การ

สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย (x̄ =4.17) รองลงมา พัฒนาบุคลากร (x̄ =4.07) การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม (x̄ 

=4.06) การเผยแพรขอมูลขาวสาร (x̄ =4.06) และการบรหิารจัดการ (x̄ =3.74) ตามลําดับ 

2.ดานโครงสรางพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.06) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา มคีวามพึง

พอใจอยูท่ีระดับมากเรียงตามลําดับ คือ การจัดทําแผน (x̄=4.30) การดูแล ตรวจสอบสิ่งกอสราง (x̄ =4.24) การ

กอสราง ปรับปรุงถนน (x̄ =4.12) การจัดใหมีระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̄ =4.00) การปรับปรุงอาคาร 

สํานักงาน (x̄ =4.00) จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ  (x̄ =3.90) และการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา (x̄ =3.90) 

ตามลําดับ 

3.ดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄= 4.38) เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญพบวา มคีวาม

พงึพอใจมากท่ีสุด เรยีงตามลําดับดังนี้ การพัฒนาและสงเสรมิการทองเท่ียว(x̄= 5.35) รองลงมาคือ การสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนาฝมือแรงงาน (x̄= 4.58) การจัดตั้งกองทุนชุมชน (x̄= 4.52) การสงเสริมใหมีพื้นท่ี

เพาะปลูกท่ีมีระบบชลประทาน (x̄= 4.48) การสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (x̄= 4.41) การสงเสริม

สนับสนุนกลุมอาชีพระดับหมูบาน (x̄= 4.12) การพัฒนาเครือขายตลาดกลางสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมของ

เทศบาล (x̄= 4.00) การเรงรัดใหมกีารการใชจายงบประมาณท่ีประชาชนไดรับประโยชน (x̄= 4.00) และการสงเสริม

การประกอบอาชพีและการเพิ่มรายไดของประชาชน (x̄= 4.00) ตามลําดับ 

4.ดานการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มคีวามพึงพอใจ

อยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ใหการสนับสนุนทุนการศกึษา แกผูดอยโอกาส (x̄= 4.18) รองลงมาคือ การ

สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (x̄= 4.17) การสงเสริมกจิกรรมในรมและกลางแจงใหกับเด็ก เยาวชน นิสิต

นักศึกษา และประชาชน (x̄= 4.06) การจัดการศกึษาใหมคุีณภาพและคุณคาในพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมกา (IQ และEQ) 

(x̄= 4.00) การสงเสรมิและสนับสนุนการศกึษาท่ีมีการ บูรณาการระหวางศาสนาและสถานศกึษา (x̄= 4.00) และการ

สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ี 2 และ 3 ในโรงเรียน รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (x̄= 4.00) 

ตามลําดับ 

5.ดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มคีวามพึงพอใจอยูท่ี

ระดับมากท่ีสุด เรยีงตามลําดับ คือ การสงเสริมสนับสนุนใหทุกองคกรมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่น (x̄= 

4.63) รองลงมาคือ การสงเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (x̄= 4.63) การสงเสริมการศึกษาทุกระดับท้ังใน
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ระบบและนอกระบบ (x̄= 4.29) การจัดใหมีระบบปองกันและบรรเทา สาธารณภัย (x̄= 4.28)  การจัดสรรงบประมาณ

สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาล (x̄= 4.06) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (x̄= 4.06) การสงเสริมกีฬาและ

กิจกรรมนันทนาการ (x̄= 4.06) การพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (x̄= 4.00) การสงเสริมและสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยีทางการศกึษา (x̄= 4.00)  และการสงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพตดิ (x̄= 

3.70) ตามลําดับ 

6.ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.07)  เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวามี ความพงึพอใจอยูท่ีระดับมากท่ีสุด เรยีงตามลําดับคือ การสงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และ

สบืสาน ศลิปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารตีประเพณีเกาแกของทองถิ่น (x̄= 4.62) รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพ

ใหเทศบาลเปนเมืองทองเท่ียวทางวัฒนธรรมประเพณ ี(x̄= 4.62) การพัฒนาศักยภาพใหเทศบาลเปนเมืองทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมประเพณ ี(x̄= 4.50) การสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรม  พธีิการ  วันสําคัญทางศาสนา (x̄= 4.48) การ

สงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และสบืสาน ศลิปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารีตประเพณเีกาแกของทองถิ่น (x̄= 

4.12) และการสงเสรมิใหสถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัว เปนฐานในการอบรมและพัฒนาเดก็และเยาวชนในเขต

เทศบาล (x̄= 4.12) ตามลําดับ 

7.ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄= 4.24) เมื่อพจิารณาเปนรายดาน

พบวา มคีวามพงึพอใจอยูท่ีระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับ คือ การจัดใหมีการกํากับดูแลในการจัดการขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏกิูลใหถูกหลักสุขาภบิาล (x̄= 4.34) รองลงมาคือ การควบคุมดูแลปกปองคุมครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล(x̄= 4.33)  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ท้ังจาก

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร บรกิาร และชุมชน  (x̄= 4.26) การสงเสรมิสรางจติสํานกึใหแกประชาชน บุคคลท่ัวไปให

รัก หวงแหน และอนุรักษไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี (x̄= 4.18) และสงเสริมและสนับสนุนในการ

ยกระดับความสามารถบุคลากรทางดานสาธารณสุข (x̄= 4.12) ตามลําดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

อภปิรายผลการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา สามารถอภปิรายผลการศกึษาได ดังนี้ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการนํานโยบายมาปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พริยิะจรีะอนันต (2543) ทําการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ

เทศบาลนครเชยีงใหม ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการใหบริการของเทศบาลนคร

เชียงใหม ซึ่งการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับความพึงพอใจมาก จึงสามารถอภิปรายไดวา  

มคีวามสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลศิ บูรณุปกรณ (2546) ไดศกึษาถงึความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล 

นครเชยีงใหมตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ ตอผูบรหิารเทศบาล

นครเชยีงใหมในแตละดาน คือ มีความพอใจดานคุณสมบัตขิองผูบรหิารในระดับ มาก มคีวามพึงพอใจดานการปฏบัิติ

ตามนโยบาย และดานผลงานของผูบริหารในระดับปานกลาง ปจจัยสวนตัวของประชาชนประกอบดวยอายุ ระดับ

การศกึษาและภูมลิําเนามีอิทธิพลตอ ความพงึพอใจในผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวนชิ ศลิาออน (2538) 

ไดศกึษาเรื่องความ พงึพอใจของประชาชนตอระบบและกระบวนการใหบรกิารของสํานักงานเทศบาลนครนายก พบวา 
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ความพึงพอใจตอกิจกรรมการใหบรกิารของเทศบาลนครนายกดานสาธารณูปโภค กลุมตัวอยางสวน ใหญมีความพึง

พอใจในระดับคอนขางมาก การบริการดานสาธารณูปโภค 4 งาน กลุมตัวอยางมีความ พึงพอใจมากสุดในงาน

ปกครอง มีความพึงพอใจคอนขางมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด และมีความพึงพอใจปานกลางในงาน

อนามัย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ นันทวัฒน บรมานันท (2547) ไดกลาวอยางสอดคลองกันวา บริการ

สาธารณะเปนกิจกรรมท่ีผูปกครองหรือรัฐบาลเปน ผูจัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือ

ผลประโยชนสาธารณะ  

ขอเสนอแนะ 

1.ควรจัดทําการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอ

ราชการ 

2. ควรมกีารขับเคลื่อนเสนอนโยบายรวมกับภาคีเครอืขายภายนอกองคกร เชน มหาวิทยาลัย หรือองคกร

อ่ืนเพื่อขับเคลื่อนโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา 

3.การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองกับประชาชนเพื่อรวมสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ดร.พงษสนิท คุณะลา 

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา  

และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางย่ิง ในการทําวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนติดตามการศึกษาคนควาดวยตนเอง

อยางใกลชิดตลอดมานับตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ อีกท้ังยังชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ระหวางการดําเนนิการวิจัยอีกดวย ศิษยรูสกึซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางย่ิง 

นอกจากนี้ผูทําการศกึษาคนควาดวยตนเองขอขอบพระคุณผูมสีวนเกี่ยวของ ในการทําการศกึษาคนควาดวย

ตนเองครัง้นี้ทุก ๆ ทาน ประชาชนในตําบลแมกาท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุน รวมมอื ชวยเหลอื ใหความสะดวก และให

ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการเก็บขอมูลในการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ทายท่ีสุดประโยชน และความดีงามตาง ๆ  

อันเปนผลเนื่องมาจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบและขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเศษ 

ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกรุณาใหการสนับสนุนทุนการศกึษา และมอบแดคุณพอ  

คุณแม และครอบครัว ผูเปนกําลังใจในการทําความด ีและอุตสาหะจนกระท่ังไดรับความสําเร็จ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถ่ินท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาล ตําบล

เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

Factors affecting the acceptance of local female politicians of Ko Kha 

Subdistrict Municipality, Ko Kha District, Lampang Province 

จรุงทพิย  คดิอาน10

1* และ สุรเชษฐ  ชิระมณ2ี 

Jarungtip  Kidarn1* and Surachet  Chiramanee2 

บทคัดยอ 

การศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มวัีตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศกึษาระดับการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปน

เพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (2)เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับ

นักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ประชากรท่ีใชใน

การศึกษา ไดแก ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง จํานวน 7 

หมูบาน  ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดมา 369 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใชคาสถิติเชิง

พรรณนา วิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ คารอยละ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา Chi-Square โดยใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

ผลการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ

เกาะคา จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก คือ คุณลกัษณะทางดานคุณธรรมจรยิธรรม รองลงมา 

คือ คุณลักษณะดานการบริหาร คุณลักษณะทางดานพฤติกรรม คุณลักษณะดานความคิด คุณลักษณะทางดาน

ความรู  และคุณลักษณะดานจิตใจ ตามลําดับ  

การยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และตําแหนงหนาท่ีทางสังคม มผีลตอการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ี

เปนเพศหญิง ท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 ยกเวนดานคุณลักษณะทางดานความรู มีคา 

Chi-Square เทากับ 13.308a คา Sig. = 0.102  ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 

ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงหนาท่ีทางสังคม กับปจจัยคุณลักษณะของ

นักการเมืองหญิง คุณลักษณะทางดานความรู ไมมีผลตอการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาล

ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขอเสนอแนะ ขอเสนอเชงินโยบาย (1) องคกรหรอืหนวยงานทุกภาคสวน

แตละหนวย ควรจัดโครงการหรือสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทผูนําสตรีท้ังของจังหวัดลําปางและจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งจะทําให

กลุมสตรไีดรับการพัฒนาและเปนพลังการพัฒนาของชาติตอไป (2) ควรศึกษาระดับยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปน

                                                 
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 

*Corresponding author : K.jarungtip.apk@gmail.com 
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เพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริบทเดียวกันหรือตางบริบทออกไปในพื้นท่ีอําเภอหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อ

สงเสริมการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากย่ิงข้ึนโดยนําตัวบงชี้ไป

พัฒนาปรับปรุงใหเขากับบรบิทของพื้นท่ีนั้น ๆ (3) ผลการวิจัยระดับการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในครั้งนี้ เปนประโยชนและแนวทางในการศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ี

เปนเพศหญงิใหผูท่ีสนใจไดนําไปเปนตนแบบและตอยอดงานวิจัยและพัฒนาครัง้ตอไป  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป (1)ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาทหนาท่ีและการ

ทํางานของผูหญงิ (2) ควรศกึษาระดับการยอมรับบทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีตางออกไป

เพื่อเปนการตอยอดงานวิจัย เชน จากการศกึษาในอําเภออาจเปนระดับจังหวัดหรอืหนึ่งประเทศ 

 

คําสําคัญ: การยอมรับ  นักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ 
 

Abstract  

A study of factors affecting the acceptance of local female politicians of Koh Kha sub-district municipality, 

Koh Kha district, Lampang province has two purposes: 1) to study the mean level of acceptance of local female 

politicians of Koh Kha municipality; 2) to study factors affecting the acceptance of local female politicians of Koh 

Kha sub-district municipality, Koh Kha district, Lampang province.The data collection of 369 samples selected 

from the population of 7 villages was made with questionnaires with a computerized package program of data 

descriptive analysis by percentage, mean, standard deviation, and Chi-square value in determining the level of 

statistical significance at the level of 0.05 

The study findings indicated that the acceptance mean level of local female politicians of Koh Kha sub-

district municipality, Koh Kha district, Lampang province was concluded into the high average level of overall six 

aspects – that the highest was moral and ethical attributes, followed by administrative qualifications, behavioral 

characters, conceptual thinking attributes, and knowledge and psychological attributes, respectively. 

The acceptance of moral and ethical attributes was found that the subordinate’s inspection and control 

with non-corruption and transparency were at the highest average level, and the good-governance oriented task 

was at the lowest average level. The acceptance mean level of administrative qualifications was found that the 

administrative principles of human supervision, self-manipulation, and task-based management were the highest 

average level. Anyway, the knowledge related to various relevant job matters was at the lowest level. In regards 

with the acceptance mean level of behavioral characters, it was found that the character of who did not use 

violence to solve problems and who was constantly monitoring work was at the highest average level, whereas, 

the character of who had good human relations was at the lowest average level. 

The acceptance mean level of the conceptual thinking attributes was found that a political ideology was 

at the highest average level, but a visionary attribute was the lowest average level. The acceptance mean level 

of knowledge attributes was discovered that the knowledge function and modern technology process to serve 

people was the highest average level, but the lowest average level of this kind of attributes fell on no active 

people to help local administration.The acceptance value of local female politicians of Koh Kha municipality, 
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classified by gender, age, educational attainment, occupation and social responsibilities in 5 aspects was statistically 

different at 0.05, except for the knowledge attributes with a Chi-square value at 13.308a and Sig. at 0.102 – 

that is more than Sig. 0.05 which the main hypothesis (H0) was acceptable. The minor hypothesis (H1) was rejected 

– that referred to personal factors of the social responsibility position and female politician’s attributes. In terms of 

the knowledge attributes, there was no effect on the acceptance of local female politicians in Koh Kha municipality.  

The recommendations involved the women’s encouragement and awareness of their own importance to 

the society by educating in understanding the attributes and characters of female politicians in their roles and 

duties to the society with a focus on aiming to show women the benefits of organizational change to motivate 

them to play a greater role in politics. 
 

Keywords: acceptance, local female poli 
 

บทนํา 

ความเชื่อทางสังคมท่ีแตกตางกันทางกายภาพและทางชีวภาพระหวางชายกับหญิง ท่ีมีมาแตยาวนานนั้น  

เปนองคประกอบสวนหนึ่งท่ีทําใหวัฒนธรรมในสังคม แบงแยกความเปนหญิงและชายออกจากกันท้ังวิธีแหงการปฏบัิติ

ตามมาตรฐานของวัฒนธรรมประเพณี และหนาท่ีในสังคมเศรษฐกจิ และในระดบัครอบครัว สําหรับประเทศไทยแมวา

วัฒนธรรมทางการเมอืงและการปกครอง นับตัง้แตสมัยโบราณนัน้จะไมเปดโอกาสใหสตรเีขามามบีทบาทการเมอืงได 

เชนเดยีวกับบุรุษ สตรไีทยถูกจํากัดสิทธิเสรภีาพบางอยางใหอยูในวงแคบ ๆ ประกอบกับขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

ความเชื่อ ทําใหสตรถีูกจํากัดบทบาทในทางการเมืองเปนอยางมาก แตเมื่อเวลาตอมาสังคมไทยเปดโอกาสใหสตรีได

แสวงหาความรูและแสดงความสามารถข้ึน สตรีจึงไดเรยีนรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนท่ีมีตอสังคมและเริ่มมีบทบาท

นอกบานโดยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนโดยเฉพาะหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 

2475 และไดประกาศสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหวางบุรุษสตรเีปนครั้งแรก โดยสตรีไทยมีสิทธิในการออกเสียง

เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งได ท้ังนี้หมายความวาสตรีก็เปนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศและเทากับวาเปนการ

ยอมรับวาบุรุษสตรมีีความเทาเทียมกันทางการเมอืง นับแตนัน้มาจึงไดมกีารพยายามบัญญัติกฎหมายตางๆ ท่ีรองรับ

เกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อใหสตรีมสีถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ตอมาไดมี

การบัญญัติใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันและกําหนดใหรัฐตองสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

(การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 2 The 2nd STOU Graduate 

Research Conference) 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม คือ การเลือกผูแทนเขามาทําหนาท่ีบริหารกจิการบานเมอืง

แทนประชาชน ในอดีตจนถึงปจจุบัน ผูแทนสวนใหญของประเทศไทยเปนเพศชาย และผูหญิงจะถูกอบรมสั่งสอนให

เปนแมศรเีรอืน ดูแลบานเรอืนและครอบครัวเปนหลัก สวนผูชายทําหนาท่ีหาเลี้ยงครอบครัว และทํางานนอกบาน การ

บริหารกิจการบานเมืองเปนหนาท่ีของผูชาย ซึ่งไมใชหนาท่ีของผูหญิง แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การทํางานนอกบาน

ไมไดจํากัดเฉพาะเพศชาย ผูหญิงก็มีความจําเปนเชนเดียวกัน จึงทําใหบทบาทของผูหญิงในยุคสมัยใหม จึง

เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเชนเดยีวกันกับผูชายแลว ผูหญิงยังเขามามบีทบาทในการ

บรหิารบานเมอืงดวย  บทบาทของผูหญงิในสังคมไทย จําเปนตองอาศัยความเขาใจในบรบิททางการเมอืงและสังคมท่ี
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มคีวามสัมพันธเกี่ยวของกับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมผีลตอการจัดโครงสรางอํานาจระหวางเพศชายกับ

เพศหญิง และมีตอความเขาใจในบทบาทหนาท่ีระหวางผูหญิงกับผูชายในพื้นท่ีทางสังคมและพื้นท่ีทางการเมืองท่ี

แตกตางกัน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ผูหญิงเผชิญอุปสรรคและขอจํากัดทางสังคมวัฒนธรรม ผูหญิงถูกกําหนดใหเปน

ผูรับความชวยเหลือและมีหนาท่ีเฉพาะตามเพศสรีระหรือรางกาย ท่ีปรากฏในหลายทศวรรษท่ีผานมามีการถกเถียง

เกี่ยวกับอํานาจ โอกาส และฐานะทางสังคมของผูหญิง จุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องความเสมอภาคทางเพศปรากฏใหเห็นใน

แนวทางการสงเสริมการกระจายอํานาจท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ป พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิและ

ความเปนธรรมท่ีควรอยูเหนอืขอจํากัดทางเพศ (สถาบันพระปกเกลา, 2551)  
แผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุด 

วาระลงในป 2559 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ (กยส.) จึงไดมีคําสั่ง

แตงตัง้คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสตรใีนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 

-2564) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสตรี ฉบับใหม“ยุทธศาสตรพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564” ซึ่งเปนมติท่ีประชุม กยส. 

ครัง้ท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ภายใตชื่อ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร

การพัฒนาสตร ีพ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสตรไีววา “สรางสังคมเสมอภาค ปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคงปลอดภัย รวมสรางชาติ นําสมัย” และไดกําหนดยุทธศาสตรไว 5 

ยุทธศาสตร ไดแก (1) ปรับเปลี่ยนเจตคตขิองสังคมในประเด็น ความเทาเทียมกันระหวางหญงิชาย (2) เสรมิพลังเพิ่ม

บทบาทการมสีวนรวม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชวิีตแกสตรีทุกกลุมและทุกระดับ (3) พัฒนาเงื่อนไขและปจจัยท่ี

เอ้ือตอการพัฒนาสตรี ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเสมอภาค (4) กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยง

ปองกันคุมครอง ชวยเหลือ และเยียวยา และ (5) สรางความเขมแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี ซึ่ง

สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลาง โดยเนนการพัฒนาคนในทุกชวงวัย การมสีวน

รวมของทุกคน และการเขาถึงสทิธิข้ันพื้นฐาน เพื่อลดการเหลื่อมล้ําระหวางประชาชนกลุมตาง ๆ (กรมกจิการสตรแีละ

สถาบันครอบครัว , 2560) 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน สตรีในประเทศไทยมีบทบาททางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ยกตัวอยางเชน ทางดานการเมือง เจานายสตรบีางพระองคทรงไดรับการแตงตัง้ใหเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน ครั้ง

แรกคือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระอัคร

ราชเทวี เปนสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรพีระบรมราชนิีนาถ ผูสําเร็จราชการแผนดนิ เมื่อครัง้รัชกาลท่ี 5 เสด็จ

ประพาสยุโรป ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2440 และครัง้ท่ี 2 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิล อดุลยเดช  เสด็จออก

ผนวช เมื่อ พ.ศ. 2499 ทรงแตงตัง้สมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์พระบรมราชนินีาถ เปนผูสําเร็จราชการแผนดนิ และในยุค

ประชาธิปไตยเบงบานอยางเชนทุกวันนี้ บทบาทของสตรีในสังคม (วารสารการเมอืง การบรหิารและกฎหมาย ปท่ี 9 

ฉบับท่ี 3)  

 ตอมาไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555- 2559) (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา 9 -19) โดยการกําหนดนโยบายกองทุนพัฒนาสตรี 

(Thai women Empowerment Funds) เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลุมสตรีในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพื่อ

การพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิการ การเพิ่มบทบาทและสรางภาวะผูนําสตรี การณรงคใหสังคมเขาใจ ปญหาสตรีใน

ทุกมิต ิและสวัสดิการใหแกสตร ีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืขายสตร ีการพัฒนาบทบาทสตร ีการสราง

ภาวะผูนําและการคุมครองพิทักษสิทธิ โดยผานองคกรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการตัง้แตป 
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พ.ศ. 2505 โดยใชแนวคิดใหองคกรของประชาชนเปนฐานรองรับความรับผิดชอบ ในการปฏิบัตกิารใชประโยชนและ

การดูแลรักษา และการยึดแนวนโยบาย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาสตรรีะยะยาว และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย เปนหลักในการวางแผนแนวทางในการพฒันาสตร ีในระยะแรก ๆ การดําเนนิการพัฒนา

สตรี ไดเนน เรื่อง คหกรรมศาสตร และการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายไดและเปนการใชเวลาวางให

เปนประโยชน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสตรีไปสูลักษณะสตรีท่ีพึ่งประสงคโดยใหมี

ความพรอมใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะสวนตัวชวิีตครอบครัวและการมสีวนรวมในสังคม โดยกระตุมใหสตรใีนชนบทมี

ความคิดริเริ่มมีความขยันหมั่นเพยีร มีความกระตือรอืรนท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีลักษณะเปนผูท่ีสามารถจะชวยเหลือ

ตนเองและครอบครัวได รวมท้ังมีความรูในการประกอบอาชีพและมีสวนรับผิดชอบตอสังคมดวย (กิตติสันติ์  ทัตตะ

พันธ, 2553, หนา 1) เมื่อสถานการณในสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สตรมีีโอกาสไดแสวงหาความรูจากการเรียน มี

ระดับการศึกษาศึกษาท่ีสูงข้ึน และพัฒนาความรูความสามารถจนเปนท่ียอมรับและเปนท่ีประจักษแกสังคม รวมท้ัง

รฐับาลไทยไดเริ่มตระหนักถงึสถานภาพของสตร ีดังท่ีปรากฏอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมวด 3 วาดวย

สทิธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตราท่ี 30 ในเรื่องการมสีิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ความเชื่อทางศาสนา การฝกอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย, 2554 , หนา 

เว็บไซต)  

ในประเทศไทยมีแนวโนมเกอืบจะชัดเจนแลววาเรากําลังจะมสีตรกีาวข้ึนมาเปนผูนําในการบรหิารประเทศ ซึ่ง

เปนบทพิสูจนไดเปนอยางดีถึงการกาวเขามามีบทบาทท่ีชัดเจนในทางการเมือง รวมถึงการสงเสริมใหมีสวนรวม

ทางการเมืองมากข้ึนของสตรใีนปจจุบันถึงแมวาประเทศไทยในอดตีท่ีผานมาบทบาทของสตรยัีงไมเทาเทียมกับผูชาย

ในหลาย ๆ ดาน ดวยแนวคิดบรบิททางวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมใหเกิดความแตกตางทางเพศ สตรีถูกมองวาเปนชาง

เทาหลัง ผูชายเปนชางเทาหนา บทบาทของสตรมีีหนาท่ีรับผดิชอบตอครอบครัวเทานัน้ ไมคอยเปดโอกาสใหมบีทบาท

นอกบาน แตตอมาเมื่อสังคมไดมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสตรเีริ่มไดรับการศกึษา มโีอกาสไดพัฒนาตนเองมาก

ข้ึน เริ่มเขามามีบทบาทในสังคม จากท่ีเคยทํางานอยูแตในบานก็เริ่มออกมาทํางานนอกบานมากข้ึน สังเกตไดจาก

จํานวนของผูหญิงท่ีเขาไปทํางานในภาคราชการ หรือภาคธุรกิจจะมีจํานวนสูงข้ึนเรื่อย ๆ บางคนสามารถกาวข้ึนไป

ดํารงตําแหนงระดับผูบริหารขององคกรซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในปจจุบัน สวนบทบาทของสตรีในทางการเมืองนั้น 

เริ่มมีความชัดเจนมากข้ึน เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางหญิงชายในการมสีวนรวมทางการเมือง ดังปรากฏอยูในหลายมาตรา เชน มาตรา 87 แนวนโยบายดานการมี

สวนรวมของประชาชน มาตรา 97 ซึ่งรัฐธรรมนูญฯไดกําหนดใหคํานงึถงึโอกาสหรอืสัดสวนท่ีเหมาะสม รวมถงึความ

เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย เปนตน แตเมื่อพิจารณาขอมูลเชิงสถิติกลับ พบวา สตรีท่ีมีบทบาททางการเมืองของ

ประเทศไทยมีสัดสวนนอยกวามาก อยางเชนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ชุดกอนการยุบสภา มีจํานวน 

472 คน เปนสตร ี61 คน คิดเปน 14.84 % สมาชกิวุฒิสภา (ส.ว.) มีจํานวน 149 คน เปนสตรี 25 คน คิดเปน 20.16 % 

ทําใหเห็นวาบทบาทสตรีในการเขามามีสวนรวมทางการเมอืงของประเทศไทยยังมอียูนอยมาก (นิคม  ไวยรัช, 2554) 

แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของงานและองคการนัน้ เกิดจากผูนําเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งผูนํานัน้ไมใชทุกคนจะสามารถ

เปนได หากมีปจจัยหลายอยางเปนองคประกอบ เชน ตองใชความพยายามในการทํางานอยางหนัก การเรียนรู และ

การศึกษา เปนตน ผูนํายังมีความสําคัญตอกระบวนการทํางานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหบรรลุ

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององคการรวมไปถงึตองใหความสนใจตอบุคลากรในองคการดวยโดยตองมุงเนนเรื่อง

ของการสื่อความใหมคีวามชัดเจนและมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจงึมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปน

เพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ท้ังนี้เนื่องมากจาก ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศ

ไทยมจีํานวน ซีอีโอ (CEO) ท่ีเปนผูหญงิสูงเปนอันดับสามของโลก (ศริิยุพา รุงเริงสุข, 2560, สื่อออนไลน)  และเห็นวา

บทบาทของเพศหญิงในทางการเมอืงนั้นยังมีอยูในระดับตําบล มีปจจัยใดบางท่ีจะสนับสนุนใหเพศหญิงไดมีสวนรวม

ทางการเมอืงหรือมีปจจัยใดบาง ท่ีเปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของเพศหญงิ เพื่อเปนประโยชน

ในการสนับสนุนสงเสริมใหเพศหญิงไดเขามามีบทบาทในทางการเมืองมากย่ิงข้ึน ตลอดจนถึงการพัฒนาการมีสวน

รวมทางการเมอืงของเพศหญิงใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนและสามารถสงผลการพัฒนาการเมืองของ

เพศหญงิใหเขาสูการเมอืงในระดับประเทศมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

2. เพื่อเปรยีบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาล

ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ  อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายได และตําแหนงหนาท่ี

ทางสังคม 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

         ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา ไดแก การยอมรับใน

คุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะทางดานจิตใจ คุณลักษณะทางดานความรู  

คุณลักษณะทางดานความคิด คุณลักษณะทางดานพฤติกรรม คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ

ดานการบรหิาร อยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมอืง

ทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบล

เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ปจจัยสวนบุคคล 

1) เพศ   

2) อายุ  

3) ระดับการศกึษา  

4) อาชพี  

5) รายได 

6) ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม 

 

ระดับการยอมรับนักการเมอืงท่ีเปนเพศ

หญงิแบงตามคุณลักษณะของนักการเมอืง

หญงิ 6 ดาน 

1) คุณลักษณะทางดานจติใจ 

2) คุณลักษณะทางดานความรู 

3) คุณลักษณะทางดานความคิด 

4) คุณลักษณะทางดานพฤตกิรรม 

5) คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจรยิธรรม 

6) คุณลักษณะดานการบรหิาร 
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2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได และตําแหนงหนาท่ีทางสังคม ท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ตางกัน 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

วิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง” เปนการวิจัยเชงิปรมิาณ มวิีธีการดําเนนิการวิจัย ดังนี้ 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากรท่ีใชในการศกึษาครัง้นี้ คือ กลุมประชาชนผูมสีิทธิเลอืกตัง้ท่ีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา  

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง รวมท้ังหมด 4,704 คน 

ตาราง 1 แสดงจาํนวนประชากรอยางในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา 

ลําดับ หมูบาน จาํนวนประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ัง (คน) 

1 บานผึ้ง    1,354 

2 บานไรออย   488 

3 บานเหลาแมปูน   1,018 

4 บานทาผา   450 

5 บานหนองจอก 383 

6 บานแสนตอ 337 

7 บานเกาะคา 674 

รวมทั้งส้ิน 4,704 
 

ที่มา: สถติปิระชากรผูมสีทิธ์ิเลอืกตัง้ของเทศบาลตําบลเกาะคา ขอมูลฝายทะเบียนราษฎร อําเภอเกาะคา 

        จังหวัดลําปาง ณ เดอืน กันยายน 2560) 
 

               กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมสีิทธิเลือกตัง้ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ซึ่งผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608) 

โดยแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยางเลอืกใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จากตารางสําเร็จรูป

ของเครจซี่และมอรแกน ขนาดประชากร จํานวน 4,704 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 369 คน  
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ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา 

ลําดับ  หมูบาน จาํนวนประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ัง (คน) กลุมตัวอยาง 

1 บานผึ้ง    1,354 106 

2 บานไรออย   488 38 

3 บานเหลาแมปูน   1,018 80 

4 บานทาผา   450 35 

5 บานหนองจอก 383 30 

6 บานแสนตอ 337 27 

7 บานเกาะคา 674 53 

รวมทั้งส้ิน 4,704 369 
 

 ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling ) เปนการเลอืกตัวอยาง เพื่อใหได

จํานวนตามตองการ โดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจําเปนใครก็ไดท่ีสามารถใหขอมูล ตามเงื่อนไขตามท่ีผูศึกษา

กําหนดไว 

 2. เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

     เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายปด (Close-

ended Question)  

3. การสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

    3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับ

นักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาจากบุคคลท่ี

เปนนักการเมืองท่ีเปนเพศหญงิในจังหวัดลําปาง  เพื่อนํามากําหนดกรอบ ขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม  

ใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีใชในการศกึษา  

    3.2 นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อ

ตรวจสอบโครงสราง คําถาม การใชสํานวนภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และนํามาปรับปรุงแกไขใหมี

ความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  

    3.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพจิารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งท่ีควรปรับปรุง

แกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน  

    3.4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยท่ีปรกึษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

อีกครัง้ 

    3.5 นําแบบสอบถามท่ีแกไขจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน ไปหาคาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดสอบ (Try out) 

กับกลุมประชากรท่ีอยูในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ท่ีจะทําการศกึษา จํานวน 30 

คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งไดคาความ

เชื่อมั่น เทากับ 0.898  
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4.การวเิคราะหขอมูล 

    ผูศกึษาใชสถติเิชงิพรรณนาการวิเคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ หาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และสวน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมตฐิานคา Chi-square โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 
 

ผลการศกึษา 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 36-45 ป  

มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีรายได ระหวาง 20,001-30,000 บาท 

มตํีาแหนงหนาท่ีทางสังคม คือ สวนใหญเปน ประชาชนท่ัวไป  

 1. ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด

ลําปาง โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน สรุปได ดังนี้ 

การยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ คุณลักษณะทางดานคุณธรรม

จริยธรรม รองลงมา คือ คุณลักษณะดานการบริหาร คุณลักษณะทางดานพฤติกรรม คุณลักษณะดานความคิด 

คุณลักษณะทางดานความรู  และดานท่ีมคีาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คุณลักษณะดานจติใจ ตามลําดับ  

การยอมรับคุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ตรวจสอบและควบคุมผูใตบังคับบัญชามิให

กระทําการทุจริตและโปรงใส ตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนผูท่ีการทํางานยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

การยอมรับคุณลักษณะดานการบริหาร พบวา เปนผูท่ีมีหลักการบริหารในการครองคน ครองตน ครอง

งาน มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนผูมคีวามรอบรูในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

การยอมรับคุณลักษณะทางดานพฤตกิรรม พบวา เปนผูท่ีไมใชความรุนแรงในการแกปญหา และเปนผูท่ีมี

หมั่นตดิตามการทํางาน  มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด  และขอเปนผูมมีนุษยสัมพันธท่ีด ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

การยอมรับคุณลักษณะดานความคิด พบวา เปนผูท่ีมอุีดมการณทางการเมอืง มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และใน

สวนขอเปนผูมวิีสัยทัศนกวางไกล มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

การยอมรับคุณลักษณะทางดานความรู พบวา เปนผูมีความความรู  และสามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาใชในการบริการประชาชน  มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และสวนในขอ เปนผูท่ีขวนขวายหาผูท่ีมคีวามรู ความสามารถมา

ชวยบรหิารงานทองถิ่น มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

การยอมรับคุณลักษณะดานจิตใจ  พบวา เปนผูรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ 

สวนในขอเปนผูมจีติใจโอบออมอาร ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบล

เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ

ตําแหนงหนาท่ีทางสังคม พบวา แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ

เกาะคา จังหวัดลําปาง สามารถอภปิรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  

 1.เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง จากการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชน ท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเกาะคา โดยภาพรวมรายดานท้ัง 6 ดาน มี

ระดับการยอมรับอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย คือ คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม 

รองลงมา คือ คุณลักษณะดานการบริหาร คุณลักษณะทางดานพฤติกรรมคุณลักษณะดานความคิด คุณลักษณะ

ทางดานความรูและคุณลักษณะดานจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Oliver H. Woshinsky, (1995: 106-121) 

ปจจัยท่ีมสีวนสงเสรมิใหผูหญงิเขามามสีวนรวมทางการเมือง  

 1) ดานปจจัยทางกรรมพันธุ เปนปจจัยท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เชน รูปรางหนาตา ผิวพรรณ ความฉลาด

ปฏภิาณไหวพรบิ เปนตน พบวา ผูทํางานการเมอืงท่ีมปีจจัยเหลานี้ จะมตีนทุนการเมอืงสูงกวาผูท่ีมปีจจัยดานนี้นอย  

 2) ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เชนเพศ ระดับการศกึษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพ

สมรส เปนตน พบวา ผูมรีะดับการศกึษาสูงมแีนวโนมมสีวนรวมทางการเมอืงสูงกวาผูมรีะดับการศกึษาตํ่าชายท่ีสมรส

แลวมสีวนรวมทางการเมอืงมากกวาสตรท่ีีสมรสแลว  

 3) ปจจัยดานทักษะการสรางความสัมพันธ ความรูทางการเมือง และความเกี่ยวพันในสังคม จากปจจัย

ทางกรรมพันธุและปจจัยทางสังคมสงผลเชิงบวกตอปจจัยทักษะการสรางสัมพันธ ความรูทางการเมือง และความ

เกี่ยวพันในสังคม โดยพบวา สตรท่ีีมปีจจัยดานนี้มากยอมมโีอกาสเขารวมกจิกรรมทางการเมอืงสูง  

 4) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับระบบการเมืองของรัฐ เชน การกําหนดวิธีการ

เลือกตั้ง การกําหนดกติกาการเลือกตั้งความเขมแข็งของพรรคการเมือง โดยถากติกาการเลือกตั้งไมยุงยาก การมี

สวนรวมทางการเมอืงก็มมีาก  

 5) ปจจัยดานความเชื่อมั่นตนเอง และการเห็นคุณคาในตน ซึ่งพบวา ปจจัยท้ังสองนี้ เปนผลมาจากปจจัย

ทางกรรมพันธุ ปจจัยทางสังคม ทักษะการสรางความสัมพันธความรูทางการเมอืง และความเกี่ยวพนัในสังคม สตรีท่ี

มีความเชื่อมั่นตนเองและเห็นคุณคาในตน ประกอบกับปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง สตรียอมมีสวนรวมทางการ

เมืองสูง ซึ่งยอมสงผลใหมีอิทธิพลทางการเมืองสูงตามไปดวย คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม  อยูใน

ระดับมาก คือ ตรวจสอบและควบคุมผูใตบังคับบัญชามิใหกระทําการทุจริตและโปรงใส ตรวจสอบได และเปนผูท่ีมี

ความกลาหาญทางจรยิธรรม เปนผูมีจติเปนกุศล  ไดแก  มจีิตมุงบริการ  มคีวามเสมอภาค เปนผูท่ีการทํางานยึดมั่น

หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนสิชา  ภัคดีเมธี (2560) บทบาทของสตรีในการบริหารองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชยีงราย พบวา การสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงสื่อใหเห็นวาผูชายไมสามารถทํา

ไดเหมือนผูหญิง ในการสรางความแตกตางของผูนําทําใหสตรีสามารถ สรางบุคลิกภาพท่ีแตกตางจากนักการเมือง

ผูชายโดยใชความเปนผูหญิงเปนจุดเดน การบริหารงานแบบสรางความอบอุนในลักษณะของแมบานท่ีดูแลเอาใจใส

ลูกๆ ทําใหบรรยากาศในการทํางานในองคกรใหมีบรรยากาศการทํางานท่ีงาย สะดวก และไมมีลําดับชั้นในการเขาถึง

นโยบายและการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพและสังคม วัฒนธรรม ศาสนาไดเปนอยางดี สวนคุณลักษณะ

ดานการบริหาร พบวา เปนผู ท่ีมีหลักการบริหารในการครองคน ครองตน ครองงาน รองลงมาคือ เปนผูท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน มคีวามสามารถในการประสานงานและสรางเครอืขาย สนับสนุนการทํางานเปนทีม เปนผูมคีวาม



  137  

- Proceedings - 

 

รอบรูในเรื่องตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พยุง รสใจ (2554 : บทคัดยอ)“บทบาท

ผูนําสตรีในทางการเมืองการปกครอง : ศึกษากรณีตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี” 

ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยท่ีทําใหผูนําสตรีเขามามีบทบาททางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นเกิดจากปจจัย

ภายนอกและภายใน ปจจัยภายในท่ีสําคัญคือ การตัดสินใจดวยตนเองการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน

บาน สวนปจจัยภายนอกคือ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณบานเมือง (2) บทบาททางการเมืองปกครองระดับ

ทองถิ่นของผูนําสตรีท่ีสําคัญไดแก การรวมรณรงคเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (3) ผูนําสตรีสวนใหญยึดถือในการดําเนิน

บทบาททางการเมืองระดับทองถิ่น คือใชหลักความรู ความสามารถประสบการณและแกไขปญหาตามกระบวนการ

ภายใตหลักของเหตุผล  

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบล  

เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหนงหนาท่ีทางสังคม 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง   

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ท้ัง 6 ดาน พบวา เพศหญิง มีการ

ยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ มากกวา เพศชาย 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมอืงหญงิ ท้ัง 6 ดาน พบวา ผูท่ีมอีายุชวง 36-

45 ป มีการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ มากกวา ผูท่ีมอีายุชวงอ่ืน ๆ 

ปจจยัสวนบุคคลดานระดับการศกึษา กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมอืงหญงิ ท้ัง 6 ดาน  พบวา  ผูท่ีมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิง มากกวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับ

อ่ืนๆ 

ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญงิ ท้ัง 6 ดาน  พบวา ผูท่ีมอีาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกจิ มกีารยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ มากกวา ผูท่ีมอีาชพีอ่ืน ๆ 

ปจจัยสวนบุคคลดานรายได กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ท้ัง 6 ดาน พบวา ผูท่ีมีรายได

ระหวาง 20,001-30,000 บาท มกีารยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ มากกวา ผูท่ีมรีายไดชวงอ่ืน 

 ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงหนาท่ีทางสังคม กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมอืงหญงิ ม ี5 ดาน ท่ีมีผู

ท่ีมตีําแหนงหนาท่ีทางสังคม ประชาชนท่ัวไป มกีารยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิ มากกวา ผูท่ีมีตําแหนง

หนาท่ีทางสังคมอ่ืน และมีดานคุณลักษณะทางดานความรู มีคา Chi-Square เทากับ 13.308a คา Sig. = 0.102 ซึ่ง

มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมตฐิานหลัก H0 ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายถงึ ปจจัยสวนบุคคล

ดานตําแหนงหนาท่ีทางสังคม กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมอืงหญิง คุณลักษณะทางดานความรู ไมมผีลตอการ

ยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชยาภรณ จตุรพรประสิทธ์ิ (2560:บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทผูนําสตรใีนองคกรปกครองสวนทองถิ่น: 

กรณีศกึษาเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา เจาหนาท่ีท่ีมีความแตกตางในเรื่อง ความตองการในการรวมงานกับผูนําสตรีและการเลือกสตรี 

เขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น จะสงผลตอความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เกี่ยวกับบทบาทผูนําสตรีในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศกึษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ีและในสวนของ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 

การศกึษา ระยะเวลาในการทํางาน และความสัมพันธสวนตัวกับผูนําสตรีนัน้ ไมสงผลท่ีแตกตางกันของความคิดเห็นท่ี

มตีอบทบาทผูนําสตรใีนองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณศีกึษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
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 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะแนวทางการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ 

เกาะคา จังหวัดลําปาง 

ขอเสนอเชงินโยบาย  

1.องคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวนแตละหนวย ควรจัดโครงการหรอืสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทผูนําสตรท้ัีงของ

จังหวัดลําปางและจังหวัดอ่ืน ๆ ซึ่งจะทําใหกลุมสตรไีดรับการพัฒนาและเปนพลังการพัฒนาของชาตติอไป  

2.ควรศึกษาระดับยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบรบิทเดียวกัน 

หรือตางบริบทออกไปในพื้นท่ีอําเภอหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อสงเสรมิการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญิงใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากย่ิงข้ึนโดยนําตัวบงชี้ไปพัฒนาปรับปรุงใหเขากับบรบิทของพื้นท่ีนัน้ ๆ  

3.ผลการวิจัยระดับการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในครัง้นี้ 

เปนประโยชนและแนวทางในการศกึษาระดบัการยอมรับนักการเมอืงทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิใหผูท่ีสนใจไดนาํไปเปน

ตนแบบและตอยอดงานวิจัยและพัฒนาครัง้ตอไป 

4.ควรจะเนนหนักและไดรับการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในประเด็นการสรางเสรมิบทบาทผูนําท่ี

เปนเพศหญงิ และเพื่อสงเสรมิบุคลิกภาพใหเปนท่ีโดดเดนในการสั่งการและการปฏิบัตงิานกับผูใตบังคับบัญชาอยางมี

เหตุผล และเขาใจถึงคุณลักษณะของแตละบุคคลใหมีความคิดสรางสรรคการวิเคราะหตลอดจนการเรียนรูในการ

บริหารงานบุคคลภายในองคกร ควรมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจจะทําในวันประชุมประจําเดือน 

เพื่อจะไดทราบภาวะความเปนผูนําและนําผลจากการเรยีนรูในภาคทฤษฎไีปปฏบัิตใินพื้นท่ีรับผดิชอบของตนเองเพื่อให

เปนท่ียอมรับของประชาชนในการเปนผูท่ีดแีละมปีระสทิธิภาพตอไป  

 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศกึษาปญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาทหนาท่ีและการทํางานของผูหญงิ 

 2. ศกึษาระดับการยอมรับบทบาทผูนําสตรใีนองคกรปกครองสวน ทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีตางออกไป เพื่อเปนการ

ตอยอดงานวิจัย เชน จากการศกึษาในอําเภออาจเปนระดับจังหวัดหรอืหนึ่งประเทศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นท่ีเปนเพศหญงิของเทศบาลตําบลเกาะคา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิหลายทานท่ีไดอนุเคราะหให

ความชวยเหลือในการศกึษาวิจัยในครัง้นี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ  ชริะมณ ีท่ีไดกรุณาใหความ เอา

ใจใส ตดิตาม และใหคําปรกึษา คําแนะนําในการทําการศกึษาในครัง้นี้ 

 ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนํา ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชเพื่อใหความสมบูรณมากย่ิงข้ึน รวมถึงขอขอบคุณคณาจารย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสิทธ์ิประสาท

ความรู ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ขอขอบคุณเทศบาลตําบลเกาะคา ท่ีไดอนุเคราะหใหขอมูล และใหความชวยเหลือใน

การศึกษาครัง้นี้ ทําใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ และความ

หวงเสมอมา 
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ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรช่ันวาย 

ในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

Factors that Affect Job Performance Motivation of the Generation Y Group in 

Phayao Provincial Administration Organization, Mueang Phayao District, 

Phayao Province 

ณัฐธภา  เขื่อนวัง11

1* และ รักษศรี เกยีรติบุตร2 

Natthapa  Kuanwang1* and Raksi  Kiattibutra 2 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอ

เรชั่นวาย เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม

เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร

ตางๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก กลุมประชากรเจนเนอเรชั่นวายท้ังหมดใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เปนกลุมขาราชการ จํานวน 48 คน และพนักงานจาง จํานวน 104 คน รวมท้ังสิ้น 

152 คน  

 ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.77) จากการวิเคราะหรายดาน 5 ดาน โดยมีปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานรายดานพบวา ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.07) และดาน

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับนอยท่ีสุด ( X = 3.30) และปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน พบวาดานสภาพ

การทํางานและความเปนอยูสวนตัว อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.94) และดานคาตอบแทนและสวัสดกิารอยูในระดับ

นอยท่ีสุด ( X = 3.45) ท้ังนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีมีลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจและ

ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกัน  เนื่องจากคา Sig ของแตละดานมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทาง

สถิต ิ0.05 สําหรับปญหาและอุปสรรค ท่ีสงผลตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  กลุมเจน

เนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาพบวา มีปญหาดานผลการปฏิบัติงาน การสงบุคลากรเขารับการ

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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อบรมการจัดซื้อเครื่องมอืและอุปกรณในการปฏบัิตงิาน นอกจากนี้มขีอเสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

ปรับปรุง สงเสริมและพัฒนางาน ใหสอดคลองกับปญหาดังกลาวเพื่อเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก

บุคลากรใหดย่ิีงข้ึน 
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน  พนักงาน  ปจจัยจูงใจ  ปจจัยคํ้าจุน 
 

Abstract  

This study aimed to study 1) factors affecting job performance motivation of Generation Y group in Phayao 

provincial administration organization  2)  suggestion for creating motivation of Generation Y group in Phayao 

provincial administration organization 3) to study problems obstacles and suggestions affecting work motivation of 

Generation Y personnel in Phayao provincial administration organization. This study is a quantitative study that 

collects data from various documents. Both theoretical concepts, related research and factors that affect the 

motivation of personnel performance. A questionnaire was used as an instrument for data collection. Statistics used 

in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The purposive samplings were 48 

civil servants, and 104 Phayao provincial administrative organization personnel, totaling 152 persons. 

The results of this study revealed that factors affecting job performance motivation of Generation Y group 

in the Phayao provincial administration organization were rated at a high level ( X  = 3.77). When considering each 

factor in detail with motivation factors found that the personal succession in working was rated the highest level (

X  = 4.07). Job advancement was rated at the lowest level ( X  = 3.30). The supporting factors showed that the 

working environment and private living conditions were rated at the highest level  ( X = 3.94), and the 

compensation and welfare were rated at the lowest level ( X = 3.45) 

The hypothesis testing found that officers and employees hired Generation Y In Phayao provincial 

administration organization with personal characteristics in different status affecting the motivation factor and 

supporting factors in the operation which were not different because the Sig value of each side was greater than 

the statistically significant level at 0.05. The problems and obstacle affecting factors affecting working motivation 

of the Generation Y group in Phayao provincial administration organization were the performance problem, sending 

personnel to attend training, purchasing tools and equipment for operation. 
 

Keywords: Job Motivation, Employees, Motivation Factors, Supporting Factors  
 

บทนํา 

องคการจัดเปนระบบสังคมท่ีมีทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการดําเนนิงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

ดังนัน้ องคการจําเปนท่ีจะตองมท้ัีงผูนําและบุคลากรท่ีมปีระสทิธิภาพเพื่อดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

ผูซึ่งจัดสรรทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพท้ังในองคการภาครัฐและเอกชนตองปรับกลยุทธในการบรหิารบุคลากร

ตลอดเวลาเพื่อใหทันตอกระแสความเปนพลวัตรในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากบุคลากรในองคการยุคนี้มีความ

หลากหลาย(Workforce Diversity) อยูหลายมิต ิเชน การมชีวงอายุหรือรุนท่ีแตกตางกัน (Generation Gap) ซึ่งสงผลให

บุคลากรในองคการมีประสบการณ ความคิดและมุมมองแตกตางกันอยางชัดเจน รุจภิาส โพธ์ิทองแสงอรุณ (2559) 
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นอกจากนี้ เพศ การศกึษา ศาสนา ภูมภิาคนิยม ประไพศร ีธรรมวินยิะวงศ (2559) ยังมีสวนกอใหเกิดความขัดแยงใน

การทํางานและถือเปนความทาทายอีกอยางหนึ่งท่ีผูนําองคการตองลดชองวางเหลานี้ใหได เนื่องจากฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) มสีวนในการพัฒนาองคการ จึงพบวาคนในองคการมีหลาย ชวง

อายุ ศิวารัตน ณ ปทุม  ( 2552 ) ไดจําแนกชวงอายุ(Generation) ตามมุมมองเชงิการบรหิารทรัพยากรมนุษย โดยแบง

ทรัพยากรมนุษยออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 1. เบบ้ีบูมเมอร (Baby Boomers) หรอื Gen B คือกลุมคนท่ีเกิดระหวาง พ.ศ.2468-2488 คนกลุมนี้เริ่มเขา

สูวัยผูสูงอายุแลว ลักษณะนิสัยอุทิศชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพกฎระเบียบ มีความอดทนทุมเทใหกับการทํางานและ

องคกรสูงมาก มคีวามคิดเปนของตัวเอง และใหความสําคัญกบัผลงาน 

 2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) หรอื Gen X คือกลุมคนท่ีเกดิระหวาง พ.ศ.2508-2520 คนกลุมนี้เริ่ม

มคีวามเกี่ยวของกับเทคโนโลยีบางแลวเล็กนอย เชน คอมพวิเตอร วิดโีอเกม วอลคแมน  มลีักษณะมั่นใจในตัวเองสูง มี

จรยิธรรม รักความกาวหนาและมองโลกตามความเปนจรงิ 

3. เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุมคนท่ีเกิดระหวางพ.ศ.2521-2538 อายุประมาณปลาย 23-40 

ป คนรุนนี้ มีลักษณะพื้นฐานในการทํางานเพื่อหวังผล มีความคาดหวังโอกาสในการเติบโตและประสบความสําเร็จ

อยางรวดเร็ว แสวงหางานท่ีทาทายและมคีวามหมาย ภราดร จํานงเวช (2556) กลาววา คนเจนเนอเรชั่นวายตองการ

เหตุผลในทุกเรื่อง มีความคิดเปนของตนเองคอนขางสูง ไมชอบอยูในกรอบและเงื่อนไข กลาแสดงออก มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ไมใสใจตอคําวิจารณ มคีวามมั่นใจในตนเอง ปจจุบันคนเจนเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีมจีํานวนมากท่ีสุดในโลก

นับเปน 1 ใน 3 ของประชากรโลก อัจจิมา บําเพ็ญบุญ(2559) ดังนั้นองคกรตองหาวิธีท่ีจะรับมือกับปญหาความทา

ทายนี้เพื่อใหองคกรดําเนนิตอไปได และควรสรางบรรยากาศการทํางานท่ีสนุกสนาน คนเจนเนอเรชั่นวายไมชอบอะไร

ท่ีเครงเครียด บรรยากาศการทํางานจึงควรเปนไปอยางสบาย ๆ เชน ลดความเปนทางการระหวางหัวหนากับลูกนอง 

ปรับสถานท่ีทํางานใหทันสมัย เพราะเจนเนอเรชั่นวายจะมีแนวคิด Life-Work Integration กลาวคือ เขาจะผสมผสาน

การใชชวิีตกับการทํางานเปนเรื่องเดยีวกัน  ประสทิธ์ิ องอาจตระกูล (2556)   

องคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานภาครัฐท่ีใหการบริการประชาชน โดยมีภารกิจหลักคือการ

สรางและทํานุบํารุงงานท้ังทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกจิหนาท่ีอ่ืนตาม

ความจําเปนขององคการบรหิารสวนจังหวัด รวมถงึภารกจิรองเกี่ยวกับการพาณชิย การสงเสรมิการลงทุน การจัดหา

ประโยชนในทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง หรือภารกิจหนาท่ีอ่ืนตาม

ความจําเปน โดยมีผูอํานวยการกองชางเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งแบงโครงสรางออกเปน 5 ฝาย คือ ฝายสํารวจและ

ออกแบบ ฝายกอสรางและซอมบํารุง ฝายเครื่องจักรกล ฝายพัฒนาชนบทและสงเสริมการลงทุน และฝายสาธารณ

ภัยและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มบุีคลากรท้ังหมด จํานวน 294 คน ขาราชการ จํานวน 113 คน 

พนักงานจาง จํานวน 173 คน และลูกจาง จํานวน 8 คน เปนกลุมบุคลากรท่ีเกิดระหวาง พ.ศ. 2521-2538 หรือท่ี

เรยีกวา Generation Y ท้ังสิ้นจํานวน 152 คน 
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ปญหาท่ีองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยากําลังเผชญิอยูคือ กลุมเจนเนอเรชั่นวายเปนกลุมคนท่ีมอัีตราในการ

ลาออกงานมากท่ีสุด (ขอมูลสถิติการลาออกตั้งแตป 2557-2561 รวม 42 คน ขอมูลจากฝายบริหารงานบุคคล 

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา) ซึ่งมีการลาออกเพิ่มข้ึนทุกป ในป 2561 มีพนักงานจางลาออกมากท่ีสุดใน 5 ป 

สวนใหญเปนฝายกองชาง กองคลัง และสํานักปลัด ตามลําดับ ทําใหองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยากําลังเผชญิกับ

ปญหาการทํางานไมตอเนื่องเพราะการลาออกของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ

เฉพาะดานนัน้ ๆ ไป เปนเหตุใหองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยาตองจัดหาบุคลากรใหมมาทดแทน  ทําใหองคกรตอง

สูญเสยีงบประมาณในการจัดสอบโดยไมจําเปนและเปนวงจรตลอดไป นอกจากนี้ยังทําใหบุคลากรท่ีเหลืออยูมภีาระ

งานเพิ่มมากข้ึน บุคลากรท่ีเหลืออยูตองรับผิดชอบงานของบุคคลากรท่ีลาออก ซึ่งการทํางานในสาขาท่ีไมถนัด ทําให

งานไมถูกตองแมนยํา และท่ีสําคัญไมมีประสิทธิภาพ จากสภาพปญหาดังกลาวเปนผลใหการดําเนินงานภายใน

องคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยาดําเนนิไปอยางไมตอเนื่องและไมมปีระสทิธิภาพ ดังนัน้ผูศกึษาในฐานะท่ีเปนบุคลากร

ท่ีปฏิบัตงิานในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยาจึงสนใจท่ีจะศกึษา“ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา” เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขปญหาเรื่อง

การลาออกของบุคคลกรกลุมเจนเนอเรชั่นวายใหกับการบรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยาอยางมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธิผลท่ีดย่ิีงข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิาร

สวนจังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคท่ีนําไปสูแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ใน

องคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการ

บรหิารสวนจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

ในการศกึษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการ

บริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาไดนําเอาทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two-Factor Theory)  

ท่ีกลาวถงึปจจัยจูงใจหรอืปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factors or Motivators) และปจจัยคํ้าจุนหรือ

ปจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors) ท่ีสงผลตอการปฏบัิติงานมาเปนแนวทางประยุกตเปนกรอบแนวคิด

ท่ีใชในการศกึษาครั้งนี้ มรีายละเอียด ดังนี้  
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วธีิวทิยาการวจัิย 

การศกึษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการ

บริหารสวนจังหวัดพะเยา” อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผูศึกษาได

ออกแบบวิธีดําเนินการมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย  

ในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา และปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยมีขอบเขตดานระยะเวลาในการศกึษา คือชวง

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2562 และขอบเขตของประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกกลุม

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาจํานวน 48 คนและพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

จํานวน 104 คน รวมท้ังสิ้น 152 คน เครื่องมือท่ีใช ในการศกึษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน 

คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ขอ ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายจํานวน 50 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ซึ่งมีลักษณะแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ มีการวิเคราะหขอมูลดวย คาความถี่ และคารอยละ 

คะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t test ทดสอบการเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร

อิสระท่ีมกีารแบงกลุมเปน 2 กลุม คา F test ทดสอบความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรท่ีมี

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

1. ปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงาน 

 1.1 ดานการไดรับการยอมรับนับถอื 

 1.2 ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 1.3 ดานความรับผดิชอบ 

 1.4 ดานลักษณะของงานท่ีปฏบัิติ 

 1.5 ดานความสําเร็จในการปฏบัิตงิาน 

       

 

แรงจูงใจ 

 

2. ปจจัยคํ้าจุน 

 2.1 ดานนโยบายและการบรหิารงานขององคกร 

 2.2 ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร 

 2.3 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

      2.4 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ 

ผูใตบังคับบัญชา 

 2.5 ดานสภาพการทํางานและความเปนอยูสวนตัว 

ตัวแปรตน (Independent Variables) 

 สถานภาพสวนบุคคล

บุคคล 1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศกึษา 

4.ประเภทตําแหนงงาน 

5.ระยะเวลาในการทํางาน 

6.รายไดตอเดอืน 

7.การเขารับการฝกอบรม 



  145  

- Proceedings - 

 

การแบงกลุมมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหคํานวณดวยเครื่องคอมพวิเตอรโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยสถติท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการศกึษา 

 จากผลของการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย  

ในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา สามารถอภปิรายผลการศกึษาได ดังนี้  

 1.ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย  

อายุระหวาง 35-40 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีตําแหนงพนักงานจาง ระยะเวลาการทํางาน 1-5 ป 

รายไดตอเดอืนนอยกวา 10,000 บาท และไมเคยเขารับการฝกอบรม 

2.ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวของกับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย  

ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการศกึษาพบ ดังนี้ 

    2.1 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการ

บริหารสวนจังหวัดพะเยา 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรกลุมเจน

เนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 5 ดานพบวา ภาพรวมของแตละดานมคีาเฉลี่ย อยูใน

ระดับมากยกเวนดานท่ี 5 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ดังนี้ 1.ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ( X = 4.07) 

2.ดานการไดรับการยอมรับนับถอื( X = 3.87) 3.ดานลักษณะของงาน ( X = 3.77) 4.ดานความรับผดิชอบ ( X = 3.86) 

5.ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ( X = 3.30) 

    2.2 ปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุนท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ ( X = 3.68) เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน 5 ดานพบวา ภาพรวมของแตละดานมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดังนี้ 1.ดานนโยบายและการ

บริหารขององคกร( X = 3.59)  2.ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร( X = 3.45)  3.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  

( X = 3.58)  4.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา( X = 3.83)  5.ดานสภาพการทํางานความเปนอยูสวนตัวมคีาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.94) 

 การทดสอบสมมุติฐาน  

 ปจจัยจูงใจ 

 สมมุติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการ

บรหิารสวนจังหวัดพะเยาท่ีแตกตางกันมปีจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 1.1 ลักษณะสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการทางานที

แตกตางกัน 
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  สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะหจะใชทดสอบความแปรปรวนสําหรับทางเดียวกัน  (Independent-Sample 

T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้จะยอมรับสมมตฐิานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญ

ทางสถติมิคีานอย0.05 ผลการทดสอบดังตารางท่ี 12 
 

ตางราง 1 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก 

             ตามเพศ 

                                  Mean Diff            F             Sig.          

Equal variances assumed              .14916                     2.333                   .149    
 

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยา ท่ีมเีพศตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 1.2 ลักษณะสวนบุคคลดานอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอระดับ

ปจจัยจูงใจในการทางานที่แตกตางกัน 

 โดยแบงอายุดังนี้  23-28 ป  / 29-34 ป / 35-40 ป 

 สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้จะยอมรับสมมุตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถติิมี

คานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 13,14 
 

ตางราง 2 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก 

              ตามอายุ 

                          Sum of Squares         df         Mean Square         F         Sig.    

Between Groups                    .266                      3                 .089             .231       .874    

With in groups                     56.295                  148                .384    

Total                                57.030                 151    
 

 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยา ท่ีมีอายุตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  
 

ตางราง 3 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก 

             ตามระดับการศึกษา 

                          Sum of Squares         df         Mean Square         F         Sig.    

Between Groups                    .052                      3                .017                .520     .987    

With in groups                     57.295                   148              .387    

Total                               57.347                   151    
 

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยาท่ีมรีะดับการศกึษาตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  



  147  

- Proceedings - 

 

 สมมุติฐานขอที่ 1.3 ลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจใน

การทางานที่แตกตางกัน 

 สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้จะยอมรับสมมุตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถติิมี

คานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 15 

 

ตางราง 4 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจาํแนก 

             ตามตําแหนงงาน  

                                  Mean Diff             F             Sig.          

Equal variances assumed                  .00702                   .087                   .769    
 

 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยาท่ีมตีําแหนงงานตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 1.4 ลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลาในการทํางาน,รายไดตอเดอืนและการเขารับ

การฝกอบรมที่แตกตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจการปฏบัิติงานในที่แตกตางกัน 

 สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี

คานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 16,17,18 
 

ตางราง 5 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจาํแนก 

              ตามระยะเวลาในการทํางาน 

                    Sum of Squares         df         Mean Square         F         Sig.    

Between Groups                    1.201               3                 .400            1.055       .370    

With in groups                     56.145            148                 .379    

Total                                57.347           151    
 

 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยา ท่ีมรีะยะเวลาในการทํางานตางกันมผีลตอปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  
 

ตางราง 6 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจาํแนก 

              ตามรายไดตอเดอืน 

                    Sum of Squares         df         Mean Square             F           Sig.    

Between Groups                    2.270                  3                  .757             2.033      .112    

With in groups                     55.077                148                 .372    

Total                                57.347               151    
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 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวน จังหวัด

พะเยา ท่ีมรีายไดตอเดอืนตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  
 

ตาราง 7 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจาํแนก 

            ตามการเขารับการฝกอบรม 

                    Sum of Squares         df           Mean Square          F           Sig.    

Between Groups                    .369                  3                   .123             1.320       .811    

With in groups                     56.977                148                 .385    

Total                               57.347                151    
 

 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวน จังหวัด

พะเยา ท่ีมกีารเขารับการฝกอบรมตางกันมผีลตอปจจัยจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 ปจจัยคํ้าจุน 

 สมมุติฐานขอที่ 2. ขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยาท่ี

มสีถานภาพสวนบุคคลแตกตางกันมปีจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีแตกตางกัน 

 สมมุติฐานขอที่ 2.1 สถานภาพสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกันมผีลตอระดับปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน

ท่ีแตกตางกัน สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (Independent-Sample  

T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้จะยอมรับสมมตฐิานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญ

ทางสถติมิคีานอยกวา 0.05  
 

ตางราง 8 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

              จําแนกตามเพศ 

                                  Mean Diff            F             Sig.          

Equal variances assumed                  .18311                     .113                   .737    
 

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยา ท่ีมเีพศตางกันมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 2.2 สถานภาพสวนบุคคลดานอายุและระดับการศกึษาท่ีแตกตางกันมผีลตอระดับปจจัยคํ้า

จุนในการปฏบัิตงิานท่ีแตกตางกัน 

 สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี

คานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 20, 21 
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ตางราง 9 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

             จําแนกตามอายุ  

                    Sum of Squares         df         Mean Square          F           Sig.    

Between Groups                    .266                  3                   .089           .231       .874    

With in groups                     56.295               148                 .384    

Total                               57.030               151    
 

  จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบรหิารสวนจังหวัด

พะเยาท่ีมอีายุตางกันมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน 
 

ตางราง 10 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

               จําแนกตามระดับการศึกษา 

                     Sum of Squares          df         Mean Square           F           Sig.    

Between Groups                    .595                  3                 .198              .520        .669    

With in groups                        56.435            148               .381    

Total                                  57.030             151    
 

 จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยา ท่ีมรีะดับการศกึษาตางกนัมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 2.3 สถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยคํ้าจุนในการ

ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (Independent-

Sample T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้จะยอมรับสมมตฐิานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับ

นัยสําคัญทางสถติมิคีานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 22 
 

ตางราง 11 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

               จําแนกตามตําแหนงงาน 

                                  Mean Diff            F             Sig.          

Equal variances assumed                  .19085                   .783                   .378    
 

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน     

จังหวัดพะเยา ท่ีมตีําแหนงงานตางกันมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 สมมุติฐานขอที่ 2.4 สถานภาพสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน,ระยะเวลาในการทํางาน และการเขารับการ

ฝกอบรมท่ีแตกตางกันมผีลตอระดับปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ี แตกตางกัน 

 สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี

คานอยกวา 0.05 ดังตารางท่ี 23, 24,25 
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ตางราง 12 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

               จําแนกตามรายไดตอเดอืน 

                     Sum of Squares         df         Mean Square         F           Sig.    

Between Groups                    1.730                 3                 .577           1.543       .206    

With in groups                        55.300            148               .374    

Total                                   57.030            151    
 

 จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาท่ีมรีายไดตอเดอืนตางกันมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน 
 

ตางราง 13 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

               จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

                     Sum of Squares         df         Mean Square           F             Sig.    

Between Groups                    2.315                  3                .772               2.087       .104    

With in groups                        54.715             148               .370    

Total                                    57.030             151    
 

 จากตาราง 13 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยา ท่ีมรีะยะเวลาในการทํางานตางกันมผีลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน 
 

ตางราง 14 แสดงปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

                จําแนกตามการเขารับการฝกอบรม 

                    Sum of Squares         df         Mean Square           F            Sig.    

Between Groups                    .142                    3               .047                .123        .946    

With in groups                        56.887            148              .384    

Total                                    57.030             151    
 

จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาท่ีมีการเขารับการเขารับการฝกอบรมตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานท่ีไม

แตกตางกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหาร

สวนจังหวัดพะเยา ท่ีมลีักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมผีลตอระดับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนในการ

ปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig ของแตละดานมคีามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศกึษา ตําแหนงงาน รายได ประสบการณการทํางาน และสถานท่ีทํางาน 

 จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน และสถานท่ีทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แตรายดานพบวา ประเภทตําแหนงงาน รายได ตางกัน มีผลทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของจาง Jang. (1994) ไดศึกษาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับลักษณะสวนบุคคลของ

อาจารยในเมืองซุงนําประเทศเกาหลีได ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน โดยผลการศึกษาพบวา เพศมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยพบวา อาจารยหญงิมีความพงึพอใจในการทํางานมากกวาอาจารยชาย และพบวา 

อาจารยท่ีมอีายุนอยมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาอาจารยท่ีมีอายุมากและขาราชการและพนักงานจางกลุม

เจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีมีลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนในการปฏบัิตงิานท่ีไมแตกตางกัน  

 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน จากการศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของ

บุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวา 

บุคลากรสวนใหญมีปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานคอนขางดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากรกลุม เจนเนอ

เรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาสวนใหญมีประสบการณจากการทํางานในองคกรดังกลาว เปนเวลา

หลายป ทําใหเกดิความผูกพันในองคกร และทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ในการปฏิบัติงาน เมือ่พจิารณา

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานในรายดานพบวา 

 ดานความสําเร็จในการทํางานนของบุคคล พบวา บุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยามีสวนรวมในการปฏบัิตงิาน สามารถแกไขปญหาในการปฏบัิตงิานประสบความสําเร็จเปนท่ีพอใจ งานท่ี

ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา ผลงานเปนท่ียอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมคีวามภาคภูมใิจใน

งานท่ีปฏบัิตอิยูในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิตตยิา สมสบิ (2553)ไดศกึษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานขายทางโทรศัพทของบรษัิทประกันชวิีตในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา ปจจัยดานความสําเร็จในการ

ทํางานในระดับมากท่ีสุด 

 ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

บุคลากรกลุม Generation Yในองคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยามคีวามเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถอืเปนปจจัยท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตนเอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก

ผูบังคับบัญชาหรอืเพื่อนรวมงาน เชน การยกยองชมเชย การแสดงความยินด ีการใหกําลังใจ หรอืการแสดงออกอ่ืนใด

ท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ทิตติยา สมสิบ (2553) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัท

ประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการไดรับการยอมรับนับถือสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานขายทางโทรศัพทของบรษัิทประกันชวิีตในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 
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 ดานลักษณะของงาน พบวา งานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ งานมีความ

ทาทายทําใหมีความรูสึกอยากปฏิบัติงาน ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสม และมีอิสระในการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี เปนงานท่ีไมนาเบ่ือจะมีผลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม Generation Yใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีจะสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล รอยตระกูล (2556) ทํา

การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏบัิตงิานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏบัิตงิานอยูใน

ระดับมากทุกดาน รวมถงึดานลักษณะของงานดวย  

 ดานความรับผิดชอบ พบวา ในการปฏิบัติงาน ถาหนวยงานกําหนดความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

บุคลากรมคีวามตั้งใจท่ีจะปฏบัิติงานอยางเต็มความรูความสามารถและงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายมีการอุทิศ

เวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน จะมีผลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาท่ีจะสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล รอยตระกูล (2556) ทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน 

รวมถงึดานความรับผดิชอบดวย  

 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน พบวา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน

องคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา มคีวามเห็นวา ความกาวหนาในหนาท่ีการงานเปนปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานของตนเอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการปฏบัิติงานและมโีอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน การ

ไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน การไดรับการศึกษาตอไประดับท่ีสูง หรอืการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงตาม

ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระวีวรรณ ปญญาชวย (2546) ไดทําการศกึษาเรื่องความพงึพอใจในการทํางานของ

บุคลากรเทศบาลสามัญ ระดับ 1 - 4 ในเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ดานการพัฒนาและความกาวหนาในหนาท่ีการ

งาน มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง   

 ปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหาร

สวนจังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดานดังนี้ 

 ดานนโยบายและการบริหารขององคกร พบวา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงานในหนวยงานมรีะบบชัดเจน

เปนแบบแผนท่ีด ีก็จะมผีลตอแรงจูงใจของบุคลากร จะสูงตามดวยซึ่งสอดคลองกับทฤษฎสีององคประกอบของเฮอรซ

เบอรก (Herzberg. 1959) กลาววาปจจัยท่ีสรางแรงจูงใจในทางบวก จะสงผลใหบุคลากรเกิดความพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ไดแกดานนโยบายและการบริหารงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคันศร แสงศรีจันทร (2550) ได

ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมอืง จังหวัด

เชียงราย พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดู เห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยการบํารุงรักษา(คํ้าจุน)มีผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และปจจัยการบํารุงรักษา(คํ้าจุน) มีระดับท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ และเมื่อพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในราย

ดานอยูในระดับมากทุกดาน  

 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา เงินเดือนท่ีไดรับตองเพียงพอท่ีจะชวยใหมาตรฐานการดํารงชีวิตดี

ข้ึน เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษตองเหมาะสมกับความรูความสามารถและเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจและความ

เปนอยูในปจจุบัน ก็จะมีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน
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จังหวัดพะเยา ท่ีจะสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุรักษ ประดับมุข(2539) ไดศึกษาแรงจูงใจในงาน

ของเจาหนาท่ีตํารวจสายตรวจในสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติกองพิเศษ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

พบวา แรงจงูใจในงานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปจจัpสวนบุคคล ในดานสถานภาพสมรส และปจจัยบรรยากาศ

องคการ ในดานความอบอุนในองคการ และความรับรูโครงสรางองคการ โดยท่ีปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการ

สมรสมีความสัมพันธกับแรงจูงใจมากท่ีสุด มีแรงจูงใจในคาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง สรุปไดวาผูบังคับบัญชา

ควรใหความสนใจในเรื่องการจัดสวัสดิการใหแกครอบครัวขาราชการตํารวจสายตรวจ เพื่อใหเกิดความรูและความ

เขาใจในการปฏบัิตงิานย่ิงข้ึน พรอมกันนี้จะชวยเพิม่ระดับแรงจูงใจในงานของเจาหนาท่ีตํารวจดวย 

 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา พบวา ความสนทิสนม เปนกันเอง การมโีอกาส

รวมกิจกรรมสังสรรค การท่ีเพื่อนรวมงานทุกระดับใหความเคารพ นับถือ ใหเกยีรติซึ่งกนัและกันความสบายใจท่ีได

ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีจะสูงตามไปดวย และ

สอดคลองกับงานวิจัยของคันศร แสงศรีจันทร (2550)ไดทําการศกึษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย พบวา  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชา มผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานอยูในระดับสูง 

 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ในองคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาสามารถเขาใจนโยบายและชี้นําแนวทางใหแกผูใตบังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบใน

หนวยงานมีหลักเกณฑ มอบหมายงานตามความเหมาะสม บุคลากรทุกคนไดรับความยุติธรรมตามระดับ

ความสามารถของตนเอง และใหโอกาสปรึกษาหารืออยางเปนกันเองก็จะมีผลตอแรงจูงใจของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีจะสูงตามดวย ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีสององคประกอบ (Two-factor Theory) ของเฮอรซ

เบอรก (Herzberg. 1959)องคประกอบ ดานอนามัย (Hygiene Factors) กลาววา ปจจัยท่ีชวยใหเกิดความพึงพอใจใน

การปฏบัิตงิาน ซึ่งมลีักษณะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม หรือสวนประกอบของงาน ปจจัยดานนี้ ไดแกการนิเทศงาน 

(Supervison) และไมสอดคลองกับงานวิจัยของจอสนตัน และเบวิน (Johnston and Bavin. 1973) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในงานทดสอบกับทฤษฏแีรงจูงใจของเฮอรซเบอรก โดยศึกษากับประชากร จํานวน 130 คน ในโรงเรยีน

รัฐแหงหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจ ไดแกดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความ

รับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถอื ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัตงิานไมกอใหเกิด

ความพอใจในการทํางาน และสิง่ท่ีทําใหไมพงึพอใจในการทํางานมากท่ีสุดคือ สภาพการทํางานและการนเิทศงาน 

 ดานสภาพการทํางานและความเปนอยูสวนตัว พบวาบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหาร

สวนจังหวัดพะเยามีความรูสึกมัน่คงตอชีวิตเมื่อไดปฏิบัติงานความมั่นใจท่ีจะไดปฏบัิตงิาน ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานอยู 

ตําแหนงงานท่ีปฏบัิตงิานอยู มคุีณคาและมคีวามสําคัญตอตนเองมากเทาใด ก็จะมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ี

จะสูงตามดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของกรองจิต พรหมรักษ (2538) ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของ

บรรณารักษหองสมุดโรงเรยีนมัธยมศกึษาท่ีไดรับรางวัล และไมไดรับรางวัลจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวาบรรณารักษท่ีไดรับรางวัล มีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก บรรณารักษท่ีไมไดรับรางวัลมี

แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางและพบวาบรรณารักษท่ีไดรับรางวัล มแีรงจูงใจในการทํางานและปจจัย

คํ้าจุนมีแรงจูงใจในการทํางานดานความมั่นคงเปนอันดับแรก สําหรับบรรณารักษท่ีไมไดรับรางวัลอยูใน  ระดับปาน

กลาง  
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

 สําหรับขอเสนอแนะขางตนผูศกึษาไดสรุปขอเสนอแนะท่ีสอดคลองกับปญหาไว ดังนี้ 

 1.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ควรใหความสําคัญระหวางเจาหนาท่ี

ภายในองคกรกับประชาชนท่ัวไปเทา ๆ กัน  

 2.ควรมกีารปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหมคีวามรวดเร็วทันเวลาตอการใชงาน  

 3.ควรมีการจัดอบรมภายในเพื่อใหบุคลากร เขาใจและมีความรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพสวนบุคคล และ

ประสทิธิภาพขององคกร เพื่อใหการทํางานดข้ึีน ใชทรัพยากรในหนวยงานอยางคุมคามากท่ีสุด สรางขวัญและกําลังใจ 

ทําใหบุคลากรมีความสุข มีความพอใจในการทํางาน ซึ่งควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมีการพบปะสังสรรคกันภายใน

หนวยงานบางตามโอกาสเพื่อไมใหเกดิชองวางในการทํางานลดการเกดิความขัดแยงในองคกรของผูบรหิาร ทําใหการ

ทํางาน ราบรื่นข้ึน  

 4.ควรมีการพิจารณาจัดซื้อ หรือจัดหาอุปกรณและเครื่องใหมทันสมัยมาแทนเครื่องมือท่ีเกา จะทํางานได

เสร็จทันเวลาและตอบสนองวัตถุประสงค เชน รถบรรทุกเททาย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ในการทําวิจัยในครัง้ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเสรมิสรางความพึงพอใจของบุคลากร(ระดับ

ปฏิบัติงาน) โดยเฉพาะในเรื่องดานคาตอบแทนและสวัสดิการโดยการเจาะลกึถงึปจจัยสําคัญท่ีจะสามารถสงเสรมิให

บุคลากรในกลุมเจนเนอเรชั่นวายมคีวามพงึพอใจท่ีจะอยูกับองคกรตอไป  

2. ในการทําวิจัยในครัง้ตอไปควรศกึษาการจัดการความหลากหลายภายในองคกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการทํางานขององคการ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 งานศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหอยางดีจากผูใหการสนับสนุน 

หลายทานผูศึกษาขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษศรี เกยีรติบุตร อาจารยท่ีปรกึษา ทานผูเชี่ยวชาญ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วีระ เลศิสมพร, นางสาวสุภาวด ี จันตา และนางพนัชกร มงคลกุลชัย ท่ีไดกรุณาใหคําปรกึษาชี้แนะ

แนวทาง และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการวิจัยมา ตลอดจนคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ผู

ศกึษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ในดานขอมูลและขอคิดอันมีคุณคา ผูศึกษาขอขอบคุณ กลุมนักการเมืองทองถิ่นท่ีเขามาบริหารงานใน

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา, กลุมขาราชการประจํา

พนักงานจาง ท่ีใหความรวมมอืและชวยเหลอืในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางด ี  

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย ท่ีเปนเบ้ืองหลังความสําเร็จในงานทุกชิ้นและทายสุดนี้ขอบคุณ

บรรดากัลยาณมิตรหลายทานท่ีมิไดเอยนามท่ีใหกําลังใจและสนับสนุนงานศึกษาคนควาฉบับนี้ดวยความจริงใจ 

เสมอมา จนงานสําเร็จ 
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ตําบลบานถํ้า อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิและแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  โดยผูศึกษา

คนควาไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 23 คน ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานถ้ํา 

ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมสมาชกิสภาเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview) และการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) 

ประกอบดวย กลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน และ กลุมพนักงานผูปฏบัิตหินาท่ีในสํานักปลัดเทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาปญหา และอุปสรรค ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิในการ

ดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการ

สัมภาษณผูสูงอายุแตละราย ทําใหเกิดการลาชา จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินการของเทศบาลบานถ้ําเกี่ยวกับการจาย

เบ้ียยังชพีมไีมเพียงพอ 2) ดานการคัดเลือกและขออนุมัตผิูสูงอายุรับเบ้ียยังชพี ผลการดําเนนิงานพบวา การคัดเลอืก

และขออนุมัติผูสูงอายุรับเบ้ียยังชีพนั้น ทางเทศบาลบานถ้ําพยายามทําตามแนวทางของระเบียบทุกอยางทําใหการ

ดําเนินงานของเทศบาลลาชา มขีอจํากัดของเรื่องระยะเวลา ข้ันตอนและตามระเบียบกฎหมาย และจํานวนผูสูงอายุมี

จํานวนมาก เจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนินงาน

พบวา การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุนั้น ทางเทศบาลตําบลบานถ้ํามีการทํางานท่ีลาชา เจาหนาท่ีมภีาระงานมาก

เกินไป ทางผูนําหมูบานขาดการประสานงานและไมคอยใหความรวมมอือยางเต็มท่ี และดําเนินกานตามขอจํากัดของ

ระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ดานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ เบ้ียยังชีพ ผลการดําเนินงาน 

พบวา  มีข้ันตอนท่ียุงยาก มีขอจาํกัดของระเบียบกฎหมาย จํากัดดวยเรื่องของเวลา บางครั้งเจาหนาท่ีตองพิจารณา 

และเอกสารของผูสูงอายุไมครบ สงไมตามกําหนด ทําใหเกิดขอผิดพลาด 5) ดานการเบิกจายเงินเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ 

ผลการดําเนนิงาน พบวา มขีอจํากัดของระเบียบกฎหมาย ความตองการและความเหมาะสมของผูสูงอายุของแตละคน

                                                 
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 

*Corresponding author : catdy_dd@hotmail.com 
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แตกตางกัน โดยสวนมากเปนการจายดวยเงินสด ไมเกินวันท่ี 10 ของทุกเดอืน จําเปนตองใชเจาหนาท่ีในการจายเบ้ีย

หมูบานละ 2 คน ตอ 12 หมูบาน รวม 24 คน ทําใหเสยีเวลาของงานกองอ่ืน ๆ ดวย 6) ดานการตดิตามผลการจายเบ้ีย

ยังชีพ  ผลการดําเนินงาน พบวา การติดตามผลการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุวาผูสูงอายุของเจาหนาท่ีมี ทุกเดือนแต

ลาชา บางครั้งแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไมทันตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ ภาระงานในหนาท่ีมาก

เกนิไป เจาหนาท่ีและผูนํายังไมคอยใหความสําคัญกับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือ

ในปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ 7) การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทํารายงาน

รายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับเบ้ียยังชพีใหประชาชนรับทราบบางแตไมตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียน

รายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลอืกและผูสูงอายุสํารองติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกันแตไมมีการแจกใหกับหมูบาน 

หรอืบางครัง้มกีารแจกแตผูนําไมมกีารประชาสัมพันธตอในหมูบาน   

2. ผลการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานดานการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุของเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุพบวา ควรมีการ

จัดทําแบบสํารวจประวัตผิูสูงอายุท่ีมคุีณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชพีผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมกีารจัดทําแผน ข้ันตอนการทํางานอยางชัดเจน สรรหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหเพียงพอ

ตอการดําเนนิการ 2) ดานการคัดเลอืกและขออนุมัตผิูสูงอายุรับเบ้ียยังชพีพบวา ควรดําเนินตามแนวทางของระเบียบ

ทุกอยางทําใหการดําเนินงานของเทศบาล แตควรท่ีการคณะกรรมการคัดเลือกหลายคน ซึ่งเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย สรรหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหเพียงพอตอการดําเนินการ และแบงเขตการดําเนินการเพื่อสะดวกตอการ

ดําเนนิการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุพบวา ควรมกีารจัดทําแผน ข้ันตอนการทํางานอยางชัดเจน  แบง

หนาท่ีผูดําเนินการอยางชัดเจน ขอความรวมมือและทําความเขาใจกับผูนําหมูบานเพื่อไดรับความรวมมอือยางเต็มท่ี 

และดําเนนิกานตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ดานการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ

เบ้ียยังชีพพบวา ควรมีการจัดทําแผน ข้ันตอนการทํางานอยางชัดเจน  สรรหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหเพียงพอตอการ

ดําเนนิการ 5) ดานการเบิกจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  พบวา ควรดําเนนิการตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย แต

ควรมแีนวทางในกําหนดเวลา และข้ันตอนอยางชัดเจน กําหนดวันในการเบิกจายอยางเจน และมีตารางการเบิกจาย

ลวงหนาเปนป 6) ดานการติดตามผลการจาย พบวา ควรมกีารติดตามผลการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุวาผูสูงอายุของ

เจาหนาท่ีมีทุกเดอืนตามกําหนดเวลา  สรรหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหเพียงพอตอการดําเนนิการ เจาหนาท่ีและผูนํายัง

ควรใหความสําคัญกับการใหคําปรกึษาแนะนําและรวมกันพจิารณาใหความชวยเหลอืในปญหาอุปสรรคท่ีเกดิข้ึน และ 

7) การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ พบวา การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลอืกใหไดรับเบ้ียยังชพีให

ประชาชนรับทราบบางอยางตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลอืกและผูสูงอายุสํารอง

ตดิประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน มกีารแจกใหกับหมูบาน และการประชาสัมพันธในหมูบาน 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ  การดําเนนิการดานการแจกเบ้ียยังชพี 
 

Abstract  

 This qualitative study aimed to investigate problems and obstacles affecting the result in the elderly cash 

allowance of Bantam District  Municipality in Dok Khamtai District, Phayao Province and to seek for the guidelines 

to add up achievement in the elderly cash allowance. Data was collected from key informants consisted of 4 

administrators and 4 members of the Municipal Council by an in-depth interview and followed by a focus group 
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from 12 leaders of the elderly from 12 communities and 4 officials from Division of Permanent Bureau. The data 

was done by using content analysis. . The findings of problems and obstacles  were as follows: 1) The elder 

qualification surway; spent of the time and not enough personnel 2) selection and approval of the elder ; limited 

time, the number of elderly people is large and not enough personnel 3) preparing the list of elderly names; the 

officials too many workloads 4) requesting approval for change; complicated steps , restrictions of legal regulations 

and limitation of time 5) Disbursement of the elderly cash allowance; the number of elderly people is large and 

not enough personnel 6) The follow-up of the payment of the allowance; the number of elderly people is large 

and not enough personnel and Lack of advice to the elder and 7) Performance reporting; discontinuous reporting 

and less publicity 

The guidelines enhancing the achievement in the elderly cash allowance were as follows: 1) Follow the 

regulations and guidelines for the distribution of allowance  2) Reduce the workload of the responsible person  3) 

Always planning the work 4) Assigning tasks to suit their abilities 5) Publicize thoroughly 6) Give advice to the 

elder and 7) There should be a consistent follow up and report .There should be a consistent follow up and report 

4) There should be a center in each community and 5) A service unit for elderly care in each community. 
 

Keywords: The Result, the Elderly Cash Allowance  
 

บทนํา 

 จากจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุโลกไดมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่ององคการอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) ไดตระหนักถงึความสําคัญของผูสูงอายุจากการประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลกท่ีกรุงเวียนนา

ประเทศออสเตรเลยีในพุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของผูสูงอายุหมายถงึผูท่ีมีอายุตัง้แต 60 ปข้ึนไปประชากร

โลกท้ังหมดเกือบ 6,000 ลานคนหรือรอยละ 10 จะมผีูสูงอายุประมาณ 2 พันลานคน (เอนก นามวงษ, 2556 หนา 1) 

กลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย มแีนวโนมใหญโตข้ึนดวยเหตุในดานดหีลายประการ พบวาประเทศไทยมจีํานวน

และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วพุทธศักราช 2537 มีผูสูงอายุ  คิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรท้ัง

ประเทศปพุทธศักราช  2545 และปพุทธศักราช  2550 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 9.4 และ 10.7 ตามลําดับและในป

พุทธศักราช  2554 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 12.2 การเปนสังคมสูงวัยคือการท่ีมจีํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน (ประชากรอายุ 

60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด) 

ดังนั้นนโยบายสูงอายุจึงตองคํานึงถงึการดูแลท้ังการปองกันและแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับผูสงูอายุ ควรมี

การบูรณาการใหครอบคลุมปญหาและความตองการทุกดาน อันไดแกความตองการการดูแลดานรางกาย จิตใจ จิต

วิญญาณและสังคมท่ีสอดคลองกับปฏิญญาผูสูงอายุไทย เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับการ คุมครองและ

พทัิกษสทิธิและประโยชน โดยปฏญิญาดังกลาว ขอ 1 ระบุวา “ผูสูงอายุตองไดรับ ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยาง

มคุีณคาและศักดิ์ศรี ไดรับการพิทักษคุมครอง การสงเสรมิ และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุอยาง

เปนระบบและมีความย่ังยืนระยะยาว” (กองสวัสดิการสงเคราะหกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม 2542 หนา (3 – 4) โดยการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนภารกจิท่ีไดมีการถายโอนจาก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหกรมสงเสรมิการปกครองสวน

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ี
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หลักในการจัดทําทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสูงอายุ และจายเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุ ซึ่งเงนิเบ้ียยังชพีผูสูงอายุใน

ขณะนัน้ เปนเงนิชวยเหลือเพื่อการยังชีพ จํานวน  คนละ 500 บาท ตอ 1 เดือน โดยเปนผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน ถูก

ทอดท้ิง หรอืขาดผูดูแล และในป พ.ศ. 2552 เปนตนมา  

เทศบาลตําบลบานถ้ําหลังจากรับการถายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยใหกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนนิการตัง้แตป 

พ.ศ. 2545 ดังนัน้กลุมผูปฏบัิติงานจําเปนตองม ีหรือสรางแนวคิด, หลักการ หรอืการพัฒนาทักษะในดานตางๆ เพื่อใช

ในการปฏิบัตงิานเพราะเปนผูมีหนาท่ีสําคัญในฐานะผูจัดการ และผูสนับสนุนนโยบายใหผูสงูอายุไดรับเงินเบ้ียยังชีพ

อยางท่ัวถึง จากการสัมภาษณผูสูงอายุ ผูปฏบัิตหินาท่ี และผูเกี่ยวของ ไดใหขอมูลวาการดําเนินงานเกี่ยวกับการจาย

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุยังคงมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติของบุคลากรยังขาดการรับรู การทําความเขาใจและใหความ

รวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหบรรลุเปาหมายและการพัฒนาระบบการจาย

เบ้ียยังชพีผูสูงอายุใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผูศกึษาคนควา จงึมคีวามสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดาน

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางการเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานดานการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

และเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

 1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคท่ีสงตอผลสัมฤทธ์ิ ในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ ในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลฤทธ์ิในการดําเนนิงานดานการ    จาย

เบ้ียยังชพีผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดนําเอากรอบความคิดโดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

 การวิจัยครัง้นี้ไดวิจัย“ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุของเทศบาล ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา” ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูท่ีใหขอมูลสําคัญโดยใชคุณสมบัติของความเปนบุคคลท่ี

เกี่ยวของในสวนของผูกําหนดนโยบาย ผูตรวจสอบนโยบายผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และประธานผูสูงอายุแตละ

ชุมชนในฐานะผูมีสวนรวมในกระบวนการและผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบายเปนเกณฑในการเลือกประชากรและ

กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive sampling) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

สําคัญในการตอบโจทยการวิจัยมีจํานวนผูใหขอมูลสําคัญท้ังสิ้น 23 คน จําแนก ออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุม

ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานถ้ํา 

ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ จํานวน 4 คน โดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview) (2) กลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน จํานวน 12 คน ผูศึกษาคนควาขอ

สัมภาษณโดยใชสัมภาษณแบบกลุม (Focus Groups Interviews) (3) กลุมพนักงานผูปฏิบัตหินาท่ีในสํานักปลัดเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา จํานวน 3 คน (4) กลุมสมาชกิสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา จํานวน 4 คน 

โดยการสัมภาษณเชงิลกึ (In Depth interview) 

 เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 งานศึกษาคนควานี้ ผูศึกษาคนควาใชเครื่องมือท่ีใชในการศกึษาคนควา ประกอบดวยแนวทางการวิเคราะห

เชงิเอกสาร การสัมภาษณเชงิลกึ (In Depth interview) และการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) โดยใชแบบ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-Structured Interview) เปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1.แบบสัมภาษณเชงิลึก (In Depth interview) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ  ไดแก 

กลุมผูบริหาร ควบคุม กํากับการดําเนนิงานดูแลการแจกเบ้ียยังชีพของผูสูงอายุ ไดแก นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบล

บานถ้ํา ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ และกลุมกลุม

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา 

ปญหา อุปสรรค ที่สงตอผลสัมฤทธ์ิใน การ

ดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ         

ของเทศบาลตําบลบานถํ้า อําเภอดอกคําใต          

จังหวัดพะเยา 

1) การสํารวจคุณสมบัตผิูสูงอายุ 

2) การคัดเลอืกและขออนุมัตผิูสูงอายุรับเบ้ียยังชพี 

3) การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ 

4) การขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับเบ้ียยังชพี 

5) การเบิกจายเงนิเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ 

6) การตดิตามผลการจายเบ้ียยังชพี 

7) การรายงานผลการดําเนนิงาน 

แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการ

ดําเนนิงานดานการจายเบ้ียยังชพี

ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา  

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 

ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานดาน

การจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา         

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
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 2.แบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

ไดแก กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีดําเนินการแจกเบ้ียยังชีพของผูสูงอายุ และกลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน

ของเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview)และแบบสัมภาษณกลุม 

(Focus Groups Interviews) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน  โดยใชคุณวุฒิ

ดานการศกึษาในระดับปรญิญาเอก ประสบการณ และความเชีย่วชาญ เปนเกณฑในการคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้

(1.1)จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากกลุมผูบริหาร ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย 

ควบคุม กํากับการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานถ้ํา ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ และกลุมผูตรวจสอบนโยบาย ไดแก กลุมสมาชกิสภา

เทศบาลตําบลบานถ้ํา (1.2) จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) ผูใหขอมูลสําคัญคือ 

กลุมผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย ไดแกกลุมกลุมพนักงานผูปฏิบัตหินาท่ีดําเนนิการแจกเบ้ียยังชีพของผูสูงอายุ 

และกลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน ของเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 2.ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสาร การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก สิ่งพมิพ ขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้(2.1)การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนังสือ สิ่งพิมพ 

ขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต (2.2)การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) เปนการสัมภาษณตัวตอตัวแบบ

เผชญิหนา ผูสัมภาษณจะเริ่มตนจากการแนะนําตัวเอง วัตถุประสงคของการมาสัมภาษณ และสรางความเปนกันเอง

กับผูถูกสัมภาษณมากท่ีสุด ผูสัมภาษณจะจดบันทึกคําตอบท้ังหมดลงในแบบสัมภาษณ จากนัน้เปนการสัมภาษณแบบ

คําถามปลายเปด โดยนําเขาสูประเด็นการวิจัย และปลอยใหผูถูกสัมภาษณมอิีสระในการตอบใหมากท่ีสุด (2.3) การ

สัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เปนการรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพสัมภาษณพรอมกันในเวลาเดยีวกันเปน

กลุม ทุกคนตอบคําถามเดียวกัน  เพื่อตองการเปดโอกาสผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น  

การวเิคราะหขอมูล   

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาในครัง้นี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

โดยนําขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมแิละทุตยิภูมมิาทําการวิเคราะหภายใตวิธีการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1. การจําแนก และการจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนกและจัด

หมวดหมูใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

 2. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหาสาระใน

ประเด็นหรอืเรื่องนัน้ๆ 
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ผลการศกึษา 

 ผลจากการศึกษาขอมูลในงานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา” แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ผลการศกึษาปญหา และอุปสรรค ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรค ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานดานการจายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ

ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุ  ผล

การดําเนินงานพบวา การจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการสัมภาษณผูสูงอายุแตละราย ทําใหเกิดการลาชา 

จํานวนบุคลากรท่ีดําเนินการของเทศบาลบานถ้ําเกี่ยวกับการจายเบ้ียยังชพีมไีมเพยีงพอ  2)  ดานการคัดเลอืกและขอ

อนุมัตผิูสูงอายุรับเบ้ียยังชพี  ผลการดาํเนนิงานพบวา การคัดเลอืกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบ้ียยังชพีนั้น ทางเทศบาล

บานถ้ําพยายามทําตามแนวทางของระเบียบทุกอยางทําใหการดําเนินงานของเทศบาลลาชา มีขอจํากัดของเรื่อง

ระยะเวลา ข้ันตอนและตามระเบียบกฎหมาย และจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมาก เจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการ

ดําเนินการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนนิงานพบวา การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุนั้น 

ทางเทศบาลตําบลบานถ้ํามกีารทํางานท่ีลาชา เจาหนาท่ีมีภาระงานมากเกนิไป ทางผูนําหมูบานขาดการประสานงาน

และไมคอยใหความรวมมืออยางเต็มท่ี และดําเนินกานตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) 

ดานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ เบ้ียยังชีพ ผลการดําเนินงานพบวา  มีข้ันตอนท่ียุงยาก มีขอจํากัดของ

ระเบียบกฎหมาย จํากัดดวยเรื่องของเวลา บางครัง้เจาหนาท่ีตองพจิารณา และเอกสารของผูสูงอายุไมครบ สงไมตาม

กําหนด ทําใหเกิดขอผิดพลาด 5)  ดานการเบิกจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผลการดําเนินงาน พบวา มีขอจํากัดของ

ระเบียบกฎหมาย ความตองการและความเหมาะสมของผูสูงอายุของแตละคนแตกตางกัน โดยสวนมากเปนการจาย

ดวยเงินสด ไมเกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน จําเปนตองใชเจาหนาท่ีในการจายเบ้ียหมูบานละ 2 คน ตอ 12 หมูบาน รวม 

24 คน ทําใหเสียเวลาของงานกองอ่ืนๆดวย  6) ดานการตดิตามผลการจายเบ้ียยังชีพ  ผลการดําเนินงาน พบวา การ

ติดตามผลการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุวาผูสูงอายุของเจาหนาท่ีมีทุกเดือนแตลาชา บางครั้งแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไมทัน

ตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ ภาระงานในหนาท่ีมากเกินไป เจาหนาท่ีและผูนํายังไมคอยให

ความสําคัญกับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือในปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ 7) 

การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนนิงานพบวา การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลอืกให

ไดรับเบ้ียยังชีพใหประชาชนรับทราบบางแตไมตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก

และผูสูงอายุสํารองติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกันแตไมมกีารแจกใหกับหมูบาน หรือบางครั้งมีการแจกแตผูนําไมมี

การประชาสัมพันธตอในหมูบาน 

 2. ผลการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานดานการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุพบวา ควร

มกีารจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดทําแผน ข้ันตอนการทํางานอยางชัดเจน  สรรหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีให
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เพียงพอต่อการด าเนินการ 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพพบวา่ ควรด าเนินตามแนวทางของ

ระเบียบทุกอย่างท าให้การด าเนินงานของเทศบาล แต่ควรท่ีการคณะกรรมการคัดเลือกหลายคน ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมาย สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการด าเนินการ  และแบ่งเขตการด าเนินการเพื่อ  สะดวก
ต่อการด าเนินการ 3) ด้านการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุพบว่า ควรมีการจัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่าง

ชัดเจน  แบ่งหนา้ท่ีผู้ด าเนินการอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือและท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมือ

อย่างเต็มท่ี และด าเนินกานตามข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

ผู้สูงอายุรับ เบ้ียยังชีพพบว่า ควรมีการจัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้

เพียงพอต่อการด าเนินการ 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พบวา่ ควรด าเนินการตามข้อจ ากัดของระเบียบ

กฎหมาย แต่ควรมีแนวทางในก าหนดเวลา และข้ันตอนอย่างชัดเจน ก าหนดวันในการเบิกจ่ายอย่างเจน และมีตาราง

การเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็นปี 6) ด้านการติดตามผลการจ่ายพบว่า ควรมีการติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุว่า

ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าท่ีมีทุกเดือนตามก าหนดเวลาสรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีใหเ้พียงพอต่อการด าเนินการ  เจ้าหน้าท่ี

และผู้น ายังควรใหค้วามส าคัญกับการใหค้ าปรึกษาแนะน าและร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน  และ 7) การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุ พบว่า การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดเลือกให้

ได้รับเบ้ียยังชีพให้ประชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวิธกีารจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดเลือก

และผู้สูงอายุส ารองติดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน มีการแจกใหก้ับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธใ์นหมู่บ้าน 

นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วจิัยมีแนวทางเพิ่มเติม 

คือจากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีวิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนและส่งเสริมงานดูแล

ผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม ด าเนินไปในลักษณะแยกส่วนหากแต่ความเป็นจริงยังมีปัญหาเชิงระบบอ่ืน  ๆ 

เกี่ยวกับผู้สูงอายุท่ีก าลังรอคอยการแก้ไขอย่างจริงจังควรใหม้ีการบูรณาการจากท้องท่ี ท้องถิ่น องค์กรของรัฐ อย่าง

เป็นระบบและมีการบูรณาการเพื่อใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมท่ีดไีปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ชุมชนเป็น

ฐาน จากปัญหา จากความต้องการ เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากท่ีสุดและสามารถด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ดังน้ี 

1. สรุปผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  ท้ัง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการส ารวจคุณสมบัติ

ผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานพบว่า การจัดท าแบบส ารวจประวัติผู้สูงอายุ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุแต่ละราย ท าให้

เกิดการล่าช้า จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการของเทศบาลบ้านถ้ าเกี่ยวกับการจ่ายเบ้ียยังชีพมีไม่เพียงพอ  2) ด้านการ

คัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ  ผลการด าเนินงานพบวา่ การคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ

นั้น ทางเทศบาลบ้านถ้ าพยายามท าตามแนวทางของระเบียบทุกอย่างท าให้การด าเนินงานของเทศบาลล่าช้า มี

ข้อจ ากัดของเรื่องระยะเวลา ข้ันตอนและตามระเบียบกฎหมาย และจ านวนผู้สูงอายุมีจ านวนมาก เจ้าหนา้ท่ีไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินการ 3) ด้านการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานพบว่า การจัดท าทะเบียนรายชื่อ

ผู้สูงอายุนั้น ทางเทศบาลต าบลบ้านถ้ ามีการท างานท่ีลา่ช้า เจ้าหนา้ท่ีมีภาระงานมากเกินไป  ทางผู้น าหมู่บ้านขาดการ

ประสานงานและไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี และด าเนินกานตามข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายและตาม
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แนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุรับ เบ้ียยังชีพ ผลการด าเนินงาน พบวา่  มีข้ันตอนท่ียุ่งยาก มี

ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย จ ากัดด้วยเรื่องของเวลา บางครั้งเจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณา  และเอกสารของผู้สูงอายุไม่

ครบ ส่งไม่ตามก าหนด ท าให้เกิดข้อผิดพลาด 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานพบว่า มี

ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย ความต้องการและความเหมาะสมของผู้สูงอายุของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยส่วนมาก

เป็นการจ่ายด้วยเงินสด ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเบ้ียหมู่บ้านละ 2 คน ต่อ 12 

หมู่บ้าน รวม 24 คน ท าให้เสียเวลาของงานกองอ่ืน ๆ ด้วย 6) ด้านการติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพ  ผลการ

ด าเนินงานพบว่า การติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุของเจ้าหน้าท่ีมีทุกเดือนแต่ล่าช้า บางครั้ง

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ ภาระงานในหน้าท่ีมากเกินไป  เจ้าหน้าท่ี

และผู้น ายังไม่ค่อยใหค้วามส าคัญกับการให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมกันพิจารณาใหค้วามช่วยเหลอืในปัญหาอุปสรรค

ท่ีเกิดขึน้ และ 7) การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานพบวา่  การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับ

การคัดเลือกให้ได้รับเบ้ียยังชีพให้ประชาชนรับทราบบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง  โดยวิธีการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุท่ี

ได้รับการคัดเลือกและผู้สูงอายุส ารองติดประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกันแต่ไม่มีการแจกใหก้ับหมู่บ้าน หรือบางครั้งมีการ

แจกแต่ผู้น าไม่มีการประชาสัมพันธต์่อในหมู่บ้าน 

 2. ผลการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยาท้ัง 7 ด้าน ดังนี ้1) ด้านการส ารวจคุณสมบัติผู้สูงอายุพบวา่ ควร

มีการจัดท าแบบส ารวจประวัติผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านถ้ า 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้

เพียงพอต่อการด าเนินการ 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพพบวา่ ควรด าเนินตามแนวทางของ

ระเบียบทุกอย่างท าใหก้ารด าเนินงานของเทศบาล แต่ควรมีการคณะกรรมการคัดเลือกเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการด าเนินการ และแบ่งเขตการด าเนินการเพื่อ  สะดวกต่อการ

ด าเนินการ 3) ด้านการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุพบว่า ควรมีการจัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่างชัดเจน  

แบ่งหน้าท่ีผู้ด าเนินการอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือและท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมืออย่าง

เต็มท่ี และด าเนินกานตามข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

ผู้สูงอายุรับ เบ้ียยังชีพพบว่า ควรมีการจัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้

เพียงพอต่อการด าเนินการ 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุพบว่า ควรด าเนินการตามข้อจ ากัดของระเบียบ

กฎหมาย แต่ควรมีแนวทางในก าหนดเวลา และข้ันตอนอย่างชัดเจน ก าหนดวัน เวลาในการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน และมี

ตารางการเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็นปี 6) ด้านการติดตามผลการจ่าย พบว่า ควรมีการติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุวา่ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าท่ีมีทุกเดือนตามก าหนดเวลา สรรหาบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีให้เพียงพอต่อการด าเนินการ  

เจ้าหน้าท่ีและผู้น ายังควรใหค้วามส าคัญกับการให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมกันพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือในปัญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ 7) การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุ พบว่า การจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการ

คัดเลือกใหไ้ด้รับเบ้ียยังชีพใหป้ระชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวธิกีารจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการ

คัดเลือกและผู้สูงอายุส ารองติดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน มีการแจกใหก้ับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธใ์นหมู่บ้าน 

 การอภิปรายแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล

ต าบลบ้านถ้ า  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบวา่ แนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยาท้ัง 7 ด้าน โดยภาพรวมพบว่า ควรมีการ

จัดท าแผน ข้ันตอนการท างานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการด าเนินการ โดยด าเนินตาม
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แนวทางของระเบียบทุกอย่างท าใหก้ารด าเนินงานของเทศบาล แต่ควรมีการคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจ านวน 

มากข้ึน มีการแบ่งหน้าท่ี และแบ่งเขตของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการเพื่อสะดวกต่อการด าเนินการ มีการขอความ

ร่วมมือและท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ควรมีแนวทางในก าหนดวัน เวลา และ

ข้ันตอนการจ่ายเบ้ียอย่างชัดเจน ก าหนดวันในการเบิกจ่ายอย่างเจน และมีตารางการเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็นปี  และที

ส าคัญจ าเป็นอย่างย่ิงควรมีการติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุของเจ้าหน้าท่ีมีทุกเดือนตาม

ก าหนดเวลา  เจ้าหน้าท่ีและผู้น ายังควรให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมกันพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และมีการจัดท ารายงานรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดเลือกใหไ้ด้รับเบ้ียยังชีพให้

ประชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวธิีการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดเลือกและผู้สูงอายุส ารอง

ติดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน มีการแจกให้กับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธใ์นหมู่บ้าน  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปราย

ผลกับแนวคิดในบทท่ี 2 ซึ่งได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้าน

ถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ดังนี ้(1) ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล 

เป็นประเด็นท่ีผู้วจิัยกล่าวถึงและมีความเห็นว่าเป็นประเด็นหัวใจส าคัญเนื่องด้วยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

องค์กรจะประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเช่น การศึกษาระเบียบกฎหมาย มีการ

วางแผน ท างนเป็นระบบ เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม (2) ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุของเทศบาล ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นหัวใจส าคัญอีกเช่นกัน เนื่องด้วยการ

ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีต้องการพึ่งพาเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีชีวิตมีการ

เปลี่ยนแปลงไม่คงท่ีตลอดเวลาต้องการดูแลการช่วยเหลือการประคับประคองการสนับสนุนจึงมุ่งหวังให้เกิดการดูแล

ผู้สูงอายุใหเ้ห็นถึงทิศทางการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างความตระหนักใหก้ับผู้สูงอายุ ใหค้วามรู้และ

ความเข้าใจต่อผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 โดยสอดคล้องกับ ธมนวรรณ ชุ่มเย็น (2556) ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ มี

ผลการวิจัยจ านวนหนึ่งท่ีผู้วิจัยเห็นว่าเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยได้แก่ ควรเพิ่มบุคคลากรท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องเพราะการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ต้องมีจ านวนบุคลากรมากและมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านในการใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ธนัตถ์วนันท์ เอียดพวง (2554) ได้ศกึษา

การประเมินโครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ศกึษาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก พบว่าต้องมีการ

ปรับเพิ่มเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ และเบ้ียยังชีพท่ีได้รับหากมีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ ายจริงก็จะท าให้ผู้สูงอายุ มี

สภาพความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบันท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ท่ีรับจริง  อภิชัย 

บวรปราโมทย์ (2553) ได้ศึกษาการจัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินการจัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ปัญหาการจัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะในการจัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด ผลการศกึษาพบว่า  1. การจัดบริการสวัสดกิารเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วธิีการใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับสวัสดกิาร โดยรวม พบว่า คณะกรรมการจะพิจารณาผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติอายุ 

60 ปีข้ึนไป รองลงมา เป็นผู้สูงอายุท่ียากจนไม่มีรายได้ แต่พักอาศัยอยู่กับบุตรหลานสาหรับวธิีการคัดเลือกผู้สูงอายุ 

พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และข้ันตอนในการคัดเลือก พบว่ า 
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โดยส่วนใหญ่  คณะกรรมการไม่มีการส ารวจข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเลย 2. ปัญหาในการดาเนินการ

จัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ พบว่ากระบวนการในการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ ท่ัวถึง 

งบประมาณกับสัดส่วนของผู้สูงอายุไม่สมดุลกัน ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และประชาชนในการร่วม

ด าเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการมอบหมายให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ด าเนินการและในการประชุมประชาคม

เพื่อคัดเลือกผู้รับสวัสดกิาร บางครั้งไม่เคยมีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุในการรับสวัสดกิาร ผู้สูงอายุท่ี

ได้รับสวัสดิการส่วนใหญ่ถูกคัดเลือก  โดยคณะกรรมการเท่า นั้น ปัญหาในการเข้าถึงบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ และปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3. ข้อเสนอแนะในการ

จัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า รัฐควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในการพิจารณา

คัดเลือกผู้สูงอายุ เพื่อรับสวัสดิการเบ้ียยังชีพ และกระบวนการแจกเบ้ียยังชีพผู้สูง ควรแจกเบ้ียยังชีพทุกเดือนไม่ควร

เพิ่มจานวนเบ้ียยังชีพ แต่ควรเพิ่มจานวนผู้ท่ีได้รับสวัสดิการส่วนการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุท่ีได้รับ ควรจ่ายใหโ้ดยตรง

กับผู้สูงอายุเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุป ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล

บ้านถ้ าอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ฐานความคิดเบ้ืองต้นสอดคล้องกับผลการวจิัยท่ีกล่าวมานะดับหนึ่ง โดยมีนัย

วา่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุหน่วยงานต้องมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมภายในชุมชน ในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าท่ีจะต้องใหค้วามสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น  การน า

เบ้ียยังชีพไปมอบใหผู้้สูงอายุถึงบ้าน การดูแลเอาใจใส่ การพูดคุยสนทนา การสร้างความไวว้างใจ อีกท้ังหน่วยงานยัง

ถือเป็นแกนน าส าคัญในการเสริมสร้างความรักและความเข้าใจให้แก่คนในครอบครับได้ดูแลผู้สูงอายุไปตราบจนวาระ

สุดท้ายของชีวิต การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุได้ครอบคลุมและครบถ้วน ด้านการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพก็ตรงตามก าหนดเวลา 

และครบถ้วนตามจ านวน และการเจ้าหน้าท่ีก็ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และ ให้ค าปรึกษา และแนะน าเป็น

อย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

 ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในการจ่ายเบ้ียยังชีพของ

ผู้สูงอายุ ท้ัง 7 ด้าน ประกอบด้วย การส ารวจคุณสมบัติผู้สูงอายุ การคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ การ

จัดท าทะเบียนรายชื่อสูงอายุ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ การเบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การ

ติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพ และการรายงานผลการด าเนินงานด้านการจ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงานการแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมากยิ่งข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาประเมินผลการด าเนินงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา  

2. การศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 

จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศกึษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน

พื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ตําบลแม

กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชศึกษาคือประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมกาท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป จาก

จํานวน 14,103 คน (ขอมูล ณ เดอืนมนีาคม 2562) โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 374 คน โดยไดเก็บขอมูลท้ังสิ้น 390 คน 

โดยการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  คือ แบบสอบถามแบบปลายปด 

และปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คาความถี่ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ(SPSS) เพื่อใชในการวิเคราะห 

 ผลการศกึษาพบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก ดานการนํากลับมาใชใหม รองลงมา

ไดแกดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ปจจัยสูความสําเร็จของกระบวนการจัดการ 

ขยะมูลฝอย หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานกระบวนการมีสวนรวม 

รองลงมา ดานการจัดองคกรและการบริหารงานท่ีดี ดานภาวะความเปนผูนํา ดานการสื่อสารและดานการสนับสนุน

จากภาคีเครอืขาย ขอเสนอแนะจากการศกึษาคือควรมกีารอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกประชาชน เพื่อนําขยะกลับมาใช

ใหมและลดการเกดิขยะเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีและสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมมากข้ึนในการวางแผนการดําเนิน

โครงการเนื่องดวยสภาพปญหาของการเกิดปญหาขยะนั้น ตางพื้นท่ีตางชุมชน ยอมมีการเกิดปญหาและปจจัยท่ี

ตางกัน 
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คําสําคัญ: พฤตกิรรม  ขยะมูลฝอย 
 

Abstract  

 The study titled "Solid-waste management behaviors of people in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, 

Phayao Province" has two objectives comprising: (1) to study the results of the solid waste management project of 

people in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province; and (2 )  to study the behaviors of waste 

management in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province. The population used in this study was 

14,103 people in Mae Ka Subdistrict, aged 18 years and over (data as of March 2019). The sampling procedure 

included using the prefabricated grid of Krejcie and Morgan and the confidence level set was at 95%, and the 

target samples received were 374 people with a total of 390 data sets collected by accidental sampling. The tools 

used in the study were closed- and open-ended questionnaires. The analysis process was done through the SPSS 

computer software and the statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. 

Results of the study indicated that, overall, the solid-waste management behaviours of people in Mae 

Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province (after the implementation of the "Phayao Clean and Livable" 

Project to drive the solid waste management in Phayao Province in 2019) is at a high level. This is especially in 

terms of reuse, followed by the reduction of solid waste and the separation of solid waste. Regarding the factors 

influencing the success of the solid waste management process, the overall picture was also at a high level, in 

particular to the factor in terms of the people's participation, followed by the practical organization management 

and administration, leadership, communication and support from network partners. From the results received, it 

may be suggested that there should be training to educate people about waste management in order to promote 

the recycling behaviours and to reduce waste in the area. Furthermore, the people should be encouraged to 

participate in planning the project related to waste management, given that the waste problems and factors 

influencing are different in each in community. 
 

Keywords: Behavior, Garbage 
 

บทนํา 

ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560 และตามมาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง

ปฏกิูลและขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีของราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนัน้ แต

ไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหแก

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้การมอบใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวม

ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกลาวตองคํานึงถงึหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของ
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รัฐประกอบดวย มาตรา 34/4 วรรคหนึ่ง กําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ีจะเสนอแนะ 

แนะนําและชวยเหลือราชการสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัด การ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและในกรณีท่ีมีความจําเปนตองไดรับการอุดหนุนจาก

งบประมาณแผนดินใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น เสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการ

พจิารณาของคณะรัฐมนตร ี(กรมควบคุมมลพษิ ,2559) 

ในการดําเนินงานในสวนของจังหวัดพะเยานัน้ ไดมีการวางแผนดําเนนิงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี

มปีระสิทธิภาพนั้น แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนทาง คือ การลดปรมิาณขยะและมีการคัดแยกขยะท่ีครัวเรอืน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือการเก็บและขนท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ระยะปลายทาง คือ การจัดการขยะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพและเทศบาลตําบลแมกา ไดมีการ

กําหนด ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานมลภาวะ เกี่ยวกับการกําจัดขยะ น้ําเสยี หมอกควัน เพื่อใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของจังหวัดพะเยาโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตชื่อโครงการโครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ใน

ชุมชนตําบลแมกา(สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา ,2561) 

ดังนั้นผูวิจัยไดตระหนักถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เปนประเด็นท่ีไมควรเพิกเฉย จึงไดทําการ

วิเคราะหพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังการดําเนิน

โครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมกา  อําเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

ไดมีการกําหนดสมุติฐาน 2 ประการ 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 2. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับ

พฤตกิรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ภายใตกรอบแนวคิด 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

หลัก 3Rs 

R: Reduce คือ ลดการใช มิไดหมายความวา “หามใช” แตใหคิดกอนใชใหใชตามความจําเปนหลีกเลี่ยง

การใชอยางฟุมเฟอย ทําใหปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง 

R: Reuse คือ การใชซ้ํา เปนแนวคิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยการ นําสนิคาหรอืผลติภัณฑท่ีใชงาน

แลว กลับมาใชอีกใหคุมคา เชน การใชกระดาษสองหนา การประดษิฐสิ่งของจากเศษวัสด ุ

R: Recycle คือ การนําหรอืเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหม เปนการ

ลดการใชทรัพยากรในธรรมชาตจิําพวกตนไม แรธาตุตาง ๆ เชน ทราย เหล็ก อลูมเินยีม ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ สามารถ

นํามารีไซเคิลไดยกตัวอยางเชน เศษกระดาษสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาใชเปนกลองหรือถุงกระดาษ การนําแกว

หรอืพลาสตกิมาหลอมใชใหมเปนขวด ภาชนะใสของ หรอืเครื่องใชอ่ืน ๆ ฝากระปองน้ําอัดลมก็สามารถนํามาหลอมใช

ใหมหรอืนํามาบรจิาคเพื่อทําขาเทียมให กับคนพกิารได 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การศึกษาเรื่อง “พฤตกิรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา” 

เปนการวิจัยเชงิปรมิาณ มวิีธีการดําเนนิการวิจัยดังนี้ ดังนี้   

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชศึกษาคือประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมกาท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

จํานวน 14,103 คน (ขอมูล ณ เดอืนมนีาคม 2562) โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 374  คน โดยไดเก็บขอมูลท้ังสิ้น 390 คน  เครื่องมอื

ท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปด และปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมลู โดยการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling) 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถติ ิ(SPSS) เพื่อใชในการ

วิเคราะห สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คาความถี่ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) 
 

 

 

 

 

การรับรูขอมูลขาวสารและความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ              

ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตามหลักการกําจัดขยะภายใตหลัก 3 

Rs คือ  

1.REDUCE(การใชนอย)  

2.REUSE(การใชซ้ํา) 

3.RECYCLE(นํากลับมาใชใหม)  
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ผลการศกึษา 

จากการศึกษาพบวา ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมกาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 65.6 จําแนกตามอายุอยูในชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 34.1 

จําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.5 จําแนกตาม

อาชพี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 61.3 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 95.1 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน 

จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 80.8 จําแนกตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนท่ีตองกําจัดตอวัน จํานวน 1 

กโิลกรัมตอวัน จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 66.2 จําแนกตามความถี่ในการคัดแยกขยะ นาน ๆ ครั้ง จํานวน  207 

คน คิดเปนรอยละ 53.1 จําแนกตามจํานวนประเภทขยะในแตละวัน เปนขยะท่ัวไป จํานวน 326 คน  คิดเปนรอยละ 

83.6 จําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” ไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 348 

คน คิดเปนรอยละ 89.2  

1. พฤตกิรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยาหลังการดําเนิน

โครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เรยีงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการนํากลับมาใชใหม (x̄ = 4.15) รองลงมาไดแกดานการลดการเกดิขยะมูลฝอย 

(x̄ = 4.12) และดานการคัดแยกขยะมูลฝอย (x̄ = 4.08) ตามลําดับ 

   1.1 ดานการนํากลับมาใชใหม โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด ในพฤติกรรมการเก็บขยะท่ีเปนวัสดุประเภทโลหะไวขาย ( x̄ = 4.21) รองมาพฤตกิรรมการเก็บถุงพลาสติก 

ท่ียังใชงานไดกลับนํามาใชใหม (x̄ = 4.21) และระดับการปฏิบัติมาก ในพฤติกรรมการนําขยะประเภทขวดพลาสติก

หรอืขวดแกวกลับมาใชประโยชนใหมได (x̄ = 4.16) พฤติกรรมการเก็บขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสอืพมิพไว

ขายหรือนํากลับมาใชงานไดอีก (x̄ = 4.14) พฤติกรรมการใชวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก (x̄ = 4.10) และ

พฤตกิรรมการนําวัสดุประเภทไมกลับมาใชงานไดอีก (x̄ = 4.07) ตามลําดับ 

   1.2 ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.12) เมื่อพิจารณา

ตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามรีะดับการปฏบัิตมิากท่ีสุด ในพฤตกิรรมดานการใหคําแนะนําแกเพื่อนบานเพื่อใหชวยกัน 

ลดขยะมลูฝอย (x̄ = 4.23) และระดับการปฏิบัติมาก ในพฤติกรรมดานการใหความรวมมือกันเปนอยางดีในการชวย 

ลดขยะมูลฝอย (x̄ = 4.15) พฤติกรรมดานการเลือกใชถุงผาใสสิ่งของใบเดียวมากกวาถุงพลาสติกใบเล็กหลาย ๆ ใบ  

(x̄ = 4.13) พฤตกิรรมดานการเลือกซื้อสินคาท่ีไมตองใชถุงพลาสติกเกินความจําเปน (x̄ = 4.11) พฤตกิรรมดานการ

เลือกซื้อสนิคาท่ีไมกอใหเกิดขยะมากเกินความจําเปน (x̄ = 4.10) และพฤตกิรรมดานการบอกกลาวใหสมาชิกภายใน

บานใหใชสนิคาท่ีเกดิขยะนอยท่ีสุด (x̄ = 4.09) ตามลําดับ 

   1.3 ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.08) เมื่อพิจารณาตาม

หัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามรีะดับการปฏิบัตมิากท่ีสุด ในพฤตกิรรมการการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกกอนท้ิงลง

ในถังขยะ (x̄ = 4.21) และระดับการปฏิบัตมิาก ในพฤติกรรมครอบครัวมีการคัดแยกขยะเปยก  ขยะแหงออกจากกัน 

(x̄ = 4.11) และพฤตกิรรมการท้ิงขยะเปยกจะตองมภีาชนะรองรับเสมอ (x̄ = 3.92) ตามลําดับ 

 



  173  

- Proceedings - 

 

2.ปจจัยสูความสําเร็จของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู”

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติ

อยูในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก เรยีงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดาน

กระบวนการมีสวนรวม ( x̄ = 4.15) รองลงมาดานการจัดองคกรและการบริหารงานท่ีดี (x̄ = 4.15) ดานภาวะความ

เปนผูนํา (x̄ = 4.12) ดานการสื่อสาร (x̄ = 4.09) และดานการสนับสนุนจากภาคีเครอืขาย (x̄ = 4.06) ตามลําดับ 

   2.1 ดานกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยดานกระบวนการมสีวนรวม ในภาพรวมอยูในระดับ มีการปฏบัิติ

มาก (x̄ = 4.15) เมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ปจจัยในดานการมีสวนรวมใน

การประชุม/วางแผนการจัดการขยะครัวเรือนในชุมชน (x̄ = 4.23) และระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีสวน

รวมในการคัดแยกขยะครัวเรอืนแลวนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได (x̄ = 4.15) ปจจัยในดานการมสีวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท่ีเกี่ยวของ (x̄ = 4.13)  และการมีสวนรวมในการรับรูขอมูล

ขาวสาร และเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะครัวเรอืนประชาสัมพันธ (x̄ = 4.09) ตามลําดับ 

   2.2 ดานการจัดองคกรและการบริหารงานท่ีดี ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.15) เมื่อ

พจิารณาตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามรีะดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีขอตกลงรวมการจัดการขยะครัวเรอืน

ของชุมชน (x̄ = 4.20) ปจจัยในดานการมีคณะกรรมการชุมชนในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.16)  ปจจัยในดาน

การมแีผนดําเนนิงานท่ีชัดเจน (x̄ = 4.15) และการมศูีนยประสานงานการจัดการขยะครัวเรอืน (x̄ = 4.10) ตามลําดับ 

   2.3 ดานภาวะความเปนผูนํา ในภาพรวมอยูในระดับมกีารปฏบัิตมิาก (x̄ = 4.12) เมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ี

เกี่ยวของพบวามรีะดับการปฏบัิตมิากท่ีสุด ปจจัยในดานผูนําชุมชนเปนผูท่ีทํางานโดยยึดหลักประชาธิปไตย (x̄ = 4.21) 

และระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานผูนําชุมชนเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ (x̄ = 4.17) ปจจัในดาน

ผูนําชุมชนเปนผูท่ีทํางานโดยไมหวังผลตอบแทน (x̄ = 4.16) และปจจัยในดานผูนําชุมชน เปนนักประชาสัมพันธ 

(x̄ = 4.08) ตามลําดับ 

   2.4 ดานการสื่อสาร ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.09) เมื่อพิจารณาตามหัวขอท่ี

เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีเสียงตามสาย/รถขยายเสียง ทําใหเกิดความสําเร็จในการ

จัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.11) ปจจัยในดานการมีปายประชาสัมพันธทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการขยะ

ครัวเรือน (x̄ = 4.10) และปจจัยในดานการประชุมทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.06) 

ตามลําดับ 

   2.5 ดานการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย ในภาพรวมอยูในระดับมกีารปฏบัิตมิาก (x̄ = 4.06) เมื่อพจิารณา

ตามหัวขอท่ีเกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานหนวยงานในจังหวัดพะเยามีโครงการจัดการขยะใน

ครัวเรอืน (x̄ = 4.14) ปจจัยในดานสถานบันการศึกษามกีารใหความรูอยางตอเนื่อง (x̄ = 4.11) ปจจัยในดาน  เทศบาล

ตําบลแมกามีสิ่งสนับสนุนในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.07) และปจจัยในดานภาคเอกชน/องคกรอ่ืน ๆ  มี

โครงการสนับสนุนการจัดการขยะครัวเรอืน (x̄ = 3.92) ตามลําดับ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา”

สามารถอภปิรายผลการวิจัยตาม วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผล

การศึกษาครั้งนี้ พบวาพฤติกรรมภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตําบลแมกา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก เรยีงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการนํากลับมาใช

ใหม รองลงมาไดแกดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามลําดับ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ พรรณา แลสันกลาง (2555) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจดัการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มากท่ีสุด คือ ดานการนํากลับมาใชใหม 

รองลงมาคือ ดานการลดการเกดิขยะมูลฝอย และดานการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยในการนํากลับมาใชใหม ประชาชน

เลือกขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสือพิมพเก็บไวขาย หรือนํากลับมาใชไดอีก ในดานการลดการเกิดขยะมูล

ฝอยประชาชนเลอืกใชถุงพลาสติกใสสิ่งของใบใหญเพียงใบเดียวมากกวาใบเล็กหลาย ๆ ใบ และในดานการคัดแยก

ขยะมูลฝอย ประชาชนสวนใหญมพีฤตกิรรม การคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสตกิกอนท้ิงในถังขยะ  

2.เพื่อศึกษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวาหลังการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี  

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานกระบวนการมีสวน

รวม รองลงมาดานการจัดองคกรและการบริหารงานท่ีดี ดานภาวะความเปนผูนํา ดานการสื่อสารและดานการ

สนับสนุนจากภาคีเครือขาย ตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรชาติ  หลอเตา (2556) ไดศึกษาเรื่อง การมี

สวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมใส อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา พบวาประชาชนมีสวนรวมใน

การจัด  การขยะตางกัน และประชชาชนท่ีรับรูขาวสารมากจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมากกวาประชาชนท่ีไดรับ

ขาวสารนอยสภาพปญหาของขยะชุมชน ไดแก ชุมชนไมมท่ีีท้ิงขยะ ไมมรีถจัดเก็บขยะ ขาดความรูในการกําจัดขยะท่ีถูก

วิธี ขาดจติสํานกึในการจัดการขยะและขาดการรับทราบขอมูลขาวสารดานการจัดการขยะ  

ขอเสนอแนะ 

ควรมกีารอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกประชาชนใหมากข้ึน และการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวม

มากข้ึนในการวางแผนการดําเนนิโครงการ เนื่องดวยสภาพปญหาของการเกดิปญหาขยะนัน้ ตางพื้นท่ีตางชุมชน ยอม

มกีารเกดิปญหาและปจจัยท่ีตางกัน 
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 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการตรวจเครื่องมือวิจัยใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือ ท่ีใช

เพื่อใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน ตลอดจนคณาจารยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ ท่ีไดประสทิธ์ิประสาทความรู และประสบการณตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ขอบคุณประชาชนในพื้นท่ี ตําบล

แมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ท่ีกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศกึษาในครัง้นี้ 
 

เอกสารอางอิง 

กฤตธัช  อนุสสรราชกจิ. (2554).การมสีวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมใส  อําเภอ

เมอืง จังหวดัพะเยา. การศกึษาคนควาดวยตนเอง รป.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก 

ณัฐชา  สมประสงค. (2554).ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา. การศกึษาคนควาดวยตนเอง รป.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก. 

พรรณนา  แลสันกลาง. (2555).พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมปม 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา.การศกึษาคนควาดวยตนเอง รป.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 

วรชาต ิ หลอเตา. (2556).การมสีวนรวมในการกําจดัขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมใส อําเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา. การศกึษาคนควาดวยตนเอง รป.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม. (12 กันยายน 2560).3Rs วธีิการลดขยะดวยเทคนิค 3R อยางงาย ๆ.

สบืคนเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2562 ,จาก http://samutsongkhram.mol.go.th/node/790 

สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา. (2561). แผนปฏบัิติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. สบืคนเมื่อ 15 มกราคม 2562 , จาก

http://www.phayaolocal.go.th/download/2561.pdf 

สุพัตรา  จันทรศริโิพธา. (2561).รูปแบบการพัฒนาการจัดการขยะครัวเรือนอยางมปีระสิทธิภาพ. ดุษฎนีพินธ  

 ปร.ด., มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี เพชรบุรี  

  



  176  

- Proceedings - 

 

การใชการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือเปรยีบเทียบสวนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและการใชบรกิารของผูบรโิภคของหางสรรพสินคา

ทองถ่ินและศูนยการคาแหงใหม ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

The Use of Factor Analysis to Compare Service Marketing Mix Affecting the 

Purchase Decision of Products and Services Between the Consumers of Local 

Department Store and Those of the New Shopping Center in Mueang District, 

Phayao Province 

เปมกิา  ธาราทพิยกุล14

1* และ วรีะพงษ  กติิวงค2 

Pemika  Tharatipayakul1* and Weerapong  Kitiwong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการ

เลือกซื้อสินคาและใชบริการของผูบรโิภคของหางสรรพสินคาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ภายหลังจากการเปด

ของศูนยการคาแหงใหมโดยการใชการวิเคราะหองคประกอบ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

ผูบริโภคท่ีมาใชบริการหางสรรพสินคาทองถิ่น และ ศูนยการคาแหงใหม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และมี

แบบสอบถามท่ีใชได จํานวน 380 ชุด จากท้ังหมด  385 ชุด (98.7%) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชงิพรรณนาไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหองคประกอบ และ T-test 

 ผลการศกึษาพบวา กลุมผูบรโิภคศูนยการคาแหงใหม และหางสรรพสนิคาทองถิ่นเปนกลุมเดยีวกันกลาวคือ

ผูบรโิภคท่ีใชบริการท้ังสองหาง สวนใหญเปนกลุมนักเรยีน นักศกึษา และพนักงานบรษัิทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป 

มรีายไดตอเดอืนไมเกนิ 14,999 บาท โดยจะไปใชบรกิารอยางนอย 2 ครัง้ตอเดือน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวง

เวลาตัง้แต 10.00 น. ไปจนถงึ 20.00 น. โดยชวงเวลาท่ีคนสวนใหญไปใชบรกิารคือ 16.00 น. – 20.00 น. โดยเดนิทาง

มาใชบริการกับเพื่อน เพื่อมาเลือกซื้อสินคาอุปโภค สินคาบริโภค ซึ่งจะซื้อสนิคาไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง โดยจาย

เปนเงนิสด จากการสกัดปจจัย พบวาสามารถจัดกลุมปจจัยออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) การสงเสริมการขายและความ

หลากหลายของสนิคา (2)  ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกและ(3) สถานท่ี โดยการสงเสรมิการขายมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคมากท่ีสุด นอกจากนี้ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกหางสรรพสินคาท่ี

ตางกัน ไดแก ท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ระยะทางระหวางบานและสถานท่ีซื้อสินคา บัตรสมาชกิและสถานท่ี

เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากจิกรรมครอบครัว และการโฆษณาผานสื่อ 
 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศนศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศนศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบ  สวนผสมการตลาด  หางสรรพสนิคาทองถิ่น  ศูนยการคา  พะเยา 
 

Abstract  

The objective of this independent study is to study and to compare factors affecting consumer behavior 

of consumers of the department stores in Muang District, Phayao Province after the opening of the new shopping 

center. The population and the sample of this study are the consumers of the shopping center and the consumers 

of the local department store. The data were collected by using  questionnaires and the usable questionnaires 

were 380 of 385 (98.7%). The data analyses were done by using descriptive statistics, e.g., frequency, percent, 

and mean, factor analysis and T-test. 

 The results of the study found that the consumers of the shopping center and those of the local department 

store are the same group. The consumers of each department are mostly students and private company employees 

whose ages are between 18-24 years and their monthly incomes are not more than 14,999 baht. They go to the 

department store at least two times a month and usually during 16.00 – 20.00. Their accompanies are friends. 

Their purpose is to buy consumer goods and the purchase amount is not more than 1,000 baht per time and pay 

by cash.  From factor analysis, it is found that factors are grouped into 3 factors which include (1) Sales promotion 

and product variety, (2) traffic systems and facilities, and (3) place. The factor which has the most influence on 

buying decision is the first factor. In addition, factors which lead to the different decision to choose different 

department stores are the sufficiency and convenience of parking, the distance between a consumer’s home and 

the department stores, membership cards,  space for recreation and family activities, and advertising through 

media. 
 

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

บทนํา 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องในป พ.ศ. 2561 - 2563 ซึ่งเปนผลจาก

กําลังซื้อท่ีปรับตัวข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย การเติบโตของภาคทองเท่ียว และการขยายตัวของชุมชนเมือง 

ในป 2560 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงคาปลีก มีมูลคาสูงถึง 2.55 ลานลานบาท 

คิดเปนสัดสวน 15% ของ GDP เปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสัดสวน 27.4% (พูลสุข นิลกิจศรา

นนท, 2561) 
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ท่ีมา: พูลสุข นลิกจิศรานนท (2561) 

 

ธุรกจิคาปลกีสมัยใหม ในประเทศไทยมีการเติบโตอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และเมอืงหลัก

ตาง ๆ ท่ีมีความเปนสังคมเมืองสูง ซึ่งเปนผลจากนโยบายรัฐท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติท่ีมีเทคโนโลยีการ

บริหารจัดการทันสมัยเขามาลงทุนธุรกิจคาปลีกในไทยได และเปนผลจากความสามารถในการสรางลักษณะของ

รานคาใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ซึ่งผูบริโภคมีการใชจายซื้อสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

อุปกรณตกแตงบานและของใชสวนบุคคลมากข้ึน มผีลใหรานคาปลกีสมัยใหมมบีทบาทเพิ่มข้ึนแทนรานคาปลกีดัง้เดิม 

(พูลสุข นลิกจิศรานนท, 2561) 

จากการเตบิโตของธุรกจิคาปลีกสมัยใหม ทําใหผูประกอบการมกีารลงทุนเพิ่มสาขาอยางตอเนื่อง เพื่อขยาย

กลุมผูบริโภคท้ังในกรุงเทพฯ และเมืองหลักตาง ๆ รองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองท่ี

ขยายตัวออกสูรอบนอก นอกจากนี้ ผูประกอบการเริ่มใหความสําคัญกับการคาออนไลน เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจาก

กจิการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ท่ีมแีนวโนมเติบโตข้ึน สงผลทําใหการแขงขันในธุรกิจนี้รุนแรงมากข้ึน 

สภาวะแวดลอมการดําเนินกิจการของภาคธุรกิจมีแนวโนมตองเผชิญกับโจทยท่ีทาทายมากข้ึน ผูประกอบการท่ีมี

โอกาสอยูรอด จะตองมีการปรับตัวและไมหยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาจุดแข็งเพื่อตอบโจทยผูบริโภค ภายใตบริบทการ

เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบรโิภค ซึ่งธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนมเติบโตไดดีกวา

เศรษฐกจิ (ศูนยวิจัยกสกิรไทย, 2561) 

สาํหรับจังหวัดพะเยา มีธุรกิจคาปลีกของทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจัก ไดแก หางสรรพสินคาทองถิ่น เริ่มตนดําเนิน

ธุรกิจแบบครอบครัว ผูบริโภคเกือบท้ังหมดอยูบริเวณใกลเคียง รูปแบบการบริหารไมทันสมัย ในชวงป 2537 ธุรกิจ

ประเภทหางสรรพสินคาไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทางหางรวมกับรานคาท่ีอยูในละแวกเดียวกัน เชน รานคาสง 

รานคาปลกีท่ัวไป รานขายของชํา รวมกันตัง้เปนหางดพีารทเมนทสโตร ในป 2538 และตอมาในป 2549 กลุมของหาง

คาปลีกขนาดใหญ ไดขยายสาขาในจังหวัดพะเยา เปนประเภทหางคาปลีกคุมคา(ขนาดเล็ก) โดยกําหนดวัตถุประสงค

หลัก คือ “การใหบริการท่ีไมมีใครทุมเทสําหรับลูกคาเหนือไปกวาเรา” นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจคาสงขนาดใหญ ไดเปด

สาขาท่ีจังหวัดพะเยา ซึ่งเปดบริการในป 2558 เปนศูนยคาสงท่ีรวบรวมสินคาไวมากมาย หลายประเภท เชน สินคา

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณตกแตงบาน ของใชสวนบุคคล ฯลฯ  
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เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในป 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.2 จากดานอุปทานท่ีขยายตัว 

รอยละ 4.7 ตามการขยายตัวของทุกภาคการผลิต ประกอบกับดานอุปสงคขยายตัวรอยละ 1.4 จากการใชจายของ

ภาครัฐ การบรโิภคและการฟนตัวของการลงทุนภาคเอกชน (สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา, 2561) 

การขยายตัวของเศรษฐกจิของจังหวัดพะเยาจึงนําไปสูการขยายตัวของธุรกจิคาปลกี ธุรกิจคาสงขนาดใหญ 

และหางสรรพสินคา ซึ่งจะเห็นไดวา ผูประกอบการรายเดิม ไดแก หางทองถิ่น และหางคาปลกีขนาดใหญ ไดปรับปรุง

สถานท่ีและรูปแบบใหเปนหางสรรพสินคาท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีผูประกอบการคาสงสาขาพะเยา ยังคงเนนการเปนศูนยคาสงท่ีรวบรวมสนิคาไวมากมาย และในภาวะท่ีมกีาร

แขงขันของรานคาปลีกคาสงสมัยใหมในจังหวัดพะเยา ในป 2561 บรษัิทขนาดใหญแหงหนึ่ง ไดเปดศูนยการคา สาขา

พะเยา ภายใตแนวคิดท่ีตองการใหเปนศูนยการคาท่ีรวมทุกความตองการของคนในพื้นท่ี ออกแบบศูนยการคาใหมี

บรรยากาศของลานนารวมสมัย มีพื้นท่ีบริการพักผอนหยอนใจใหทุกครอบครัวไดเขามาใชเวลารวมกัน ซึ่งเปน

ทางเลอืกใหกับผูบรโิภคไดเขามาใชบรกิารมากข้ึน  

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลอืกซื้อสินคาและ

การใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม โดยเลือกศึกษาผูบริโภคท่ีใชบริการ

หางสรรพสนิคาทองถิ่นแหงหนึ่ง และศูนยการคาแหงใหม ซึง่ผลการศกึษานี้จะนําไปสูแนวทางในการวางแผนกลยุทธ

ของผูประกอบการ เพื่อสรางแนวทางการตอบสนองความตองการของผูบรโิภคอยางสูงสุด 

งานวจิัยที่เก่ียวของ 

 ผูศึกษา ไดเลอืกศกึษางานวิจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อสนิคาและใชบรกิาร

ของผูบริโภค ดังนี้ 

 ณัชชา ณวัีง (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบรโิภคตอการใหบรกิารของหางเทสโก โลตัส คุมคา 

สาขาพะเยา ซึ่งมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบรโิภคตอการใหบรกิาร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้ง

นี้ไดแกผูท่ีไปใชบริการของหางเทสโก โลตัส คุมคา สาขาพะเยา ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการศกึษาไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และ

สถติเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยาง

เปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนรอยละ 50 เทากัน มีอายุ ระหวาง 41 – 50 ป สวนมากรับราชการ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 10,001 – 15,000 บาท การศึกษา ระดับปริญญาตร ีโดยในภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

ดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของสินคาและชั้นวาง การจัดวางสินคาแยกเปนหมวดหมู รูปแบบของบรรจุภัณฑ 

ทันสมัย สินคามีคุณภาพดีไมหมดอายุการใชงานหรือเกาเก็บ มีสินคาหลากหลายประเภท หลากหลายขนาด 

หลากหลายตราย่ีหอ ดานการจัดจําหนาย เวลาเปดปดและทําเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม สะดวกตอการมาใชบริการ 

รูปแบบการจัดวางสินคาสวยงามเหมาะสม สามารถหาสินคาไดงาย ดานบุคคลหรือพนักงาน มีความสุภาพออนนอม 

มมีนุษยสัมพันธและความเปนกันเอง ในดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูบริโภคเห็นดวยในความมี

ชื่อเสียงของหางฯ บรรยากาศ ความสวาง ความสะอาดมีความเหมาะสม รวมท้ังเห็นดวยในดานกระบวนการ การ

ใหบรกิารเปนไปดวยความถูกตอง ดานราคาสินคาและอาหารพบวาผูบรโิภคไมแนใจวาจะมรีาคาถูกกวารานคาท่ัวไป 

รวมถึงไมแนใจดานการสงเสริมการตลาดวามีการลดราคาสินคาในเทศกาลตาง ๆ หรือไม ดานปญหาจากการใช

บรกิารของหางฯ คือ สถานท่ีจอดรถคับแคบไมมท่ีีบังแดดและความลาชาในการชําระเงนิ 
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 สมคิด แสงศรี (2550) ไดศึกษาเรื่อง การศกึษาเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญ

ภัณฑ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญภัณฑ และเพื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเลอืกซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญภัณฑ กับปจจัยสวนบุคคล ดําเนินการศึกษาโดยการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling Technique) ใชตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมดจํานวน 398 ตัวอยาง 

ทําการวิเคราะหดวย สถติ ิ(Pearson Chi-Square) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางเลอืกซื้อสนิคาท่ีหางเจริญ

ภณัฑ คือ สินคามีใหเลือกครบถวนและ สินคามคุีณภาพ การเดินทางสะดวก ท่ีจอดรถสะดวกสบาย การจัดแบงเปน

สัดสวนสามารถหาสินคาไดงาย สนิคาแปลกใหมทันสมัย และปจจัยดานเพศ อาชพี รายไดตอเดอืน ท่ีแตกตางกันมผีล

ทําใหมพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิคาหางเจรญิภัณฑ อําเภอเมอืง แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 จุฑารัตน สายโรจนพันธ (2558) ไดศกึษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจใชบรกิารซุปเปอรมารเก็ตของ

ผูบรโิภคเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมวัีตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติของผูบรโิภค ปจจัยสวนประสมการตลาด บรกิาร 

และคุณภาพการบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางไดแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชใน

การศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับ

ความสําคัญมาก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด คุณภาพการบริการโดย

รวมอยูในระดับสําคัญมาก และการตัดสนิใจใชบริการโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา 

ทัศนคตขิองผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร และคุณภาพการบริการ สงผลตอการตัดสนิใจใชบรกิาร

ซุปเปอรมารเก็ตของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จิตรกมล สังขเพชร และ สุพิศ ฤทธ์ิแกว (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ผูบริโภคในการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาสุราษฎรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภค และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขา

สุราษฎรธานี เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไคสแควร (Chi- Square) วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมผูบรโิภคในการใชบรกิาร พบวา ผูบรโิภคสวนใหญมเีหตุผลในการใชบรกิารเพราะ

ใกลท่ีพักอาศัย บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการมาใชบริการคือ ตนเอง ใชบริการวันเสาร-อาทิตย เวลา 16.01-18.00 น. 

ใชบรกิารเฉลี่ยครัง้ละ 1-2 ชั่วโมง มคีวามถี่ในการใชบริการ 2-3 ครัง้/เดอืน สวนใหญซื้อสนิคาประเภทเสื้อผา/เครื่อง

หนัง/รองเทาแฟชั่น ใชบรกิารประเภทรานอาหาร/ฟาสตฟูด และมคีาใชจายท่ีใชบริการตอครั้งโดยเฉลี่ย 500-1,000 

บาท ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยสวนบุคคล (แหลงท่ีพักอาศัย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการ สวนปจจัยทางดานจิตวิทยาดานแรงจูงใจท่ีใชบริการ และการรับรูขอมูลขาวสาร ไมมี

ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชบรกิาร 

 กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ไดศกึษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการใชศูนยการคา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยการคารวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีตัดสินใจในการไปใชบริการ

ศูนยการคา โดยกลุมตัวอยางคือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยซึ่งเคยใชบรกิารศูนยการคา เก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจกิายน พ.ศ.2560 จํานวนกลุมตัวยาง 402 คน โดย
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ใชแบบสอบถามออนไลน วิเคราะหขอมูล โดยใช Independent-Sample T-test ในกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันดานเพศ 

และระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ศูนยการคามีเพียง 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลเชิงบวก และปจจัยดานรูปแบบของศูนยการคาและ

เว็บไซต สงผลเชงิลบ สวนปจจัยดานประชากรศาสตรมเีพยีงเพศเทานัน้ท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของกลุมตัวอยางเยา 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

ศกึษาเปรยีบเทียบสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีผลตอการเลอืกซื้อสนิคาและการใชบรกิารของ

ผูบรโิภคของหางสรรพสนิคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากร  กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา คือ ผูบริโภคท่ีมาใชบรกิารหางสรรพสนิคาทองถิ่นแหงหนึ่ง และ

ศูนยการคาแหงหนึ่ง ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนัน้ ผูศกึษาจึงใชสูตรการ

ขนาดกลุมตัวอยาง ของ W.G. Cochran (กัลยา วาณชิยบัญชา อางถงึใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย, 2556, หนา 43) ท่ี

ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางได 385 ตัวอยาง 

สําหรับการสุมตัวอยางนั้น ผูศกึษาใชวิธีการสุมโดยไมคํานงึถงึความนาจะเปน (Non-Probability Sampling)  แบบงาย 

(Simple random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีใชบรกิารหางสรรพสินคาทองถิ่นจํานวน 192 ชุด 

และแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีใชบรกิารศูนยการคาจํานวน 193 ชุด รวมเปน 385 ชุด 

เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษาและการเก็บขอมูล 

 เครื่องมอืท่ีใชในการศกึษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เชน อายุ เพศ อาชพี การศกึษา รายได เปนตน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสินคาและบรกิาร เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

เชน วันท่ีไปใชบรกิาร เวลาท่ีใชบรกิาร ความถี่ในการใชบรกิาร เปนตน 

 สวนผสมการตลาด 7P’s 

• ผลติภัณฑ (Product) 

• ราคา (Price) 

• ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

• การสงเสรมิการขาย (Promotion) 

• บุคลากร (People) 

• ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 

• กระบวนการ (Process) 

 

 

การเลอืกซื้อสนิคาและการใชบรกิาร

ของผูบรโิภค 
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ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

โดยใหเลอืกไดเพยีงคําตอบเดยีว กําหนดใหแตละขอคําถามแสดงถงึระดับท่ีมผีลตอการตัดสนิใจม ี5 ระดับ เรยีงลําดับ

จาก 1-5 โดย 1 หมายถงึมผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด และ 5 หมายถงึมผีลตอการตัดสนิใจมากท่ีสุด 

แบบสอบถามปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและถูกนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกัน จากนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ในชวงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วันท่ี 20  

พฤษภาคม 2562 

สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

การตีความหมายคาเฉล่ีย 

ขอมูลท่ีไดจะถูกนํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ตาม

การศึกษาของกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ (2552) โดย 1.00-1.80 หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

1.81-2.0 หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจนอย 2.61-3.40 มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 3.41-4.20 มีผลตอการ

ตัดสนิใจมาก และ 4.21-5.00 มผีลตอการตัดสนิใจมากท่ีสุด 

ในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอย

ละ คาเฉลี่ย และกระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ผูศกึษา

ไดใชขอมูลจากชุดแบบสอบถามมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชวิธี EFA (Exploratory Factor 

Analysis) ดวยวิธี Principle Component with VARIMAX Rotation  เลอืกคา Eigen value มีคาเกิน 1.0 และตัดหัวขอท่ีมี 

Loading นอยกวา 0.40 ออกไป สวนการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคา

และการใชบรกิารของผูบรโิภคของหางสรรพสนิคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหมใช T-test 
 

ผลการศกึษา 

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมีท้ังหมด 380 ชุด แบบสอบถามคิดเปนรอยละ 96.2 จากการใหผูตอบ

แบบสอบถามเรียงลําดับความชื่นชอบในการเลือกซื้อสินคาและบริการ จากหางสรรพสินคาศูนยการคาตาง ๆ ใน  

อ.เมอืง จ.พะเยา พบวา ศูนยการคาแหงใหม มผีูชื่นชอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.21 รองลงมาคือหางสรรพสินคา

อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 37.11 และหางสรรพสินคาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 18.68 ตามลําดับ ดังนั้น อาจกลาวไดวา การ

เขามาของศูนยการคาและรานคาปลกีขนาดใหญ สงผลตอพฤตกิรรมของผูบรโิภคของหางสรรพสนิคาทองถิ่น 

กลุมผูบริโภค 

ตารางที่ 1: การเปรียบเทยีบขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูบริโภคระหวางหางสรรพสินคาทองถ่ินและ

ศูนยการคาแหงใหม 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ผูบริโภค

ศูนยการคาแหง

ใหม 

(N=168) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

ทองถ่ิน 

(N=71) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

อื่น 

(N=141) 

เพศ 

ชาย 

หญงิ 

 

64 

104 

 

38.10 

61.90 

 

22 

49 

 

30.99 

69.01 

 

49 

92 

 

34.75 

65.25 
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ตารางที่ 1: (ตอ) 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ผูบริโภค

ศูนยการคาแหง

ใหม 

(N=168) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

ทองถ่ิน 

(N=71) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

อืน่ 

(N=141) 

อายุ 

15-17 ป 

18-24 ป 

25-34 ป 

35-44 ป 

45-54 ป 

55-64 ป 

65 ปข้ึนไป 

 

16 

100 

27 

14 

10 

1 

0 

 

9.52 

59.52 

16.07 

8.33 

5.95 

0.60 

0.00 

 

2 

33 

17 

14 

3 

2 

0 

 

2.82 

46.48 

23.94 

19.72 

4.23 

2.82 

0.00 

 

10 

62 

33 

19 

12 

5 

0 

 

7.09 

43.97 

23.40 

13.48 

8.51 

3.55 

0.00 

สถานภาพ 

โสด 

สมรสมบุีตร 

สมรสไมมบุีตร 

หมาย/ แยกกันอยู/ หยารางและมบุีตร 

หมาย/ แยกกันอยู/ หยารางและไมมบุีตร 

 

142 

16 

6 

3 

1 

 

84.52 

9.52 

3.57 

1.79 

0.60 

 

52 

12 

4 

3 

0 

 

73.24 

16.90 

5.63 

4.23 

0.00 

 

94 

32 

10 

4 

1 

 

66.67 

22.70 

7.09 

2.84 

0.71 

ระดับการศึกษา 

ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา 

มัธยมศกึษาตอนตน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 

อนุปรญิญา/ ปวส. 

ปรญิญาตรี 

สูงกวาปรญิญาตรี 

 

0 

7 

42 

20 

98 

1 

 

0.00 

4.17 

25.00 

11.90 

58.33 

0.60 

 

0 

1 

16 

7 

43 

4 

 

0.00 

1.41 

22.54 

9.86 

60.56 

5.63 

 

6 

4 

37 

12 

79 

3 

 

4.26 

2.84 

26.24 

8.51 

56.03 

2.13 
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ตารางที่ 1: (ตอ) 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ผูบริโภค

ศูนยการคาแหง

ใหม 

(N=168) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

ทองถ่ิน 

(N=71) 

ผูบริโภค

หางสรรพสินคา

อื่น 

(N=141) 

อาชพี 

ผูบรหิารองคกร 

พนักงานบรษัิทเอกชน 

เจาของกจิการ 

พอคา แมคา คาขาย 

วิชาชพี 

ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ พนักงานใน 

     กํากับของรัฐ 

ชางฝมอื 

ผูใชแรงงาน 

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร 

แมบาน 

นักเรยีน นักศกึษา 

เกษียณรับบํานาญ 

คนวางงาน 

อ่ืน ๆ 

 

0 

32 

5 

8 

2 

9 

 

0 

2 

5 

3 

87 

1 

13 

1 

 

0.00 

19.05 

2.98 

4.76 

1.19 

5.36 

 

0.00 

1.19 

2.98 

1.79 

51.79 

0.60 

7.74 

0.60 

 

0 

18 

4 

2 

1 

6 

 

1 

1 

1 

1 

28 

0 

6 

2 

 

0.00 

25.35 

5.63 

2.82 

1.41 

8.45 

 

1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

39.44 

0.00 

8.45 

2.82 

 

2 

36 

7 

10 

2 

14 

1 

4 

2 

5 

48 

1 

7 

2 

0 

 

1.42 

25.53 

4.96 

7.09 

1.42 

9.93 

0.71 

2.84 

1.42 

3.55 

34.04 

0.71 

4.96 

1.42 

รายได 

นอยกวา 6,000 บาท 

6,000-14,999 บาท 

15,000-24,999 บาท 

25,000-39,999 บาท 

40,000-59,999 บาท 

60,000 บาทข้ึนไป 

 

69 

64 

16 

6 

6 

2 

 

42.33 

39.26 

9.82 

3.68 

3.68 

1.23 

 

19 

32 

9 

3 

0 

3 

 

28.79 

48.48 

13.64 

4.55 

0.00 

4.55 

 

46 

49 

28 

11 

5 

2 

 

32.62 

34.75 

19.86 

7.80 

3.55 

1.42 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมผูบริโภคท่ีใชบรกิารศูนยการคาแหงใหมสวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา และ

พนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 14,999 บาท โดยจะไปใชบริการอยางนอย 2 

ครัง้ตอเดอืน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวงเวลาตั้งแต 10.00 น. ไปจนถงึ 20.00 น. โดยชวงเวลาท่ีคนสวนใหญ

ไปใชบริการคือ 16.00 น. – 20.00 น. และกลุมผูบรโิภคท่ีใชบริการหางสรรพสินคาทองถิน่สวนใหญเปนกลุมนักเรยีน 

นักศกึษา และพนักงานบรษัิทเอกชน อายุระหวาง 18-44 ป มรีายไดตอเดอืนระหวาง 6,000 - 14,999 บาท โดยจะไป
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ใชบริการอยางนอย 2 ครัง้ตอเดือน ในวันเสาร และวันอาทิตย ในชวง 16.00 น. – 20.00 น. จะเห็นไดวาเปนผูบรโิภค

กลุมเดยีวกันจงึกลาวไดวาศูนยการคาแหงใหมและหางสรรพสนิคาทองถิ่นคือคูแขงทางการคา 
 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของผูบริโภค 

จากผลการจัดกลุมปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค สามารถแบงออกเปน 3 

ปจจัย โดยใชการกําหนดชื่อตามตัวแปรท่ีมคีา Loading มากสุดเปนหลัก  
 

ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

ปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ Factor Loading 

การสงเสริมการขายและความหลากหลายของสินคา 

     มบัีตรสมาชกิ (สะสมแตม) 

     สวนลดในการซื้อสนิคา 

     สนิคาและบรกิารมคีวามหลากหลาย 

     ประเภทของสนิคา 

     ราคาสนิคา 

     การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 

     วิธีการชําระเงนิ 

 

0.7522 

0.6587 

0.5775 

0.5697 

0.5618 

0.5582 

0.5134 

ระบบสัญจรและส่ิงอํานวยความสะดวก 

     ระบบสัญจรในบรเิวณหางสรรพสนิคาไมตดิขัด 

     มรีะบบการรักษาความปลอดภัย 

     ท่ีจอดรถเพยีงพอและสะดวกสบาย 

     ความเพยีงพอของแสงสวาง 

     การจดัเรยีงสนิคามคีวามเปนระเบียบงายตอการหยิบจับ 

 

0.8324 

0.7102 

0.6377 

0.4709 

0.4335 

สถานที่ 

     สถานท่ีมคีวามเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน 

     สถานท่ีเหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากจิกรรม 

     ระยะทางระหวางบานและสถานท่ีซื้อสนิคา 

 

0.8040 

0.5559 

0.4883 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.8841, Bartlett’s test of Sphericity. X2 = 2226.56, p < 0.0000 
 

จากแบบสอบถามท่ีพัฒนาจากกรอบทฤษฎี 7P’s เมื่อวิเคราะหดวยการวิเคราะหองคประกอบ สามารถสกัด

กลุมปจจัยออกเปน 3 กลุม ไดแก การสงเสริมการขายและความหลากหลายของสินคา ประกอบดวยบัตรสมาชิก 

สวนลดในการซื้อสินคา ประเภทของสนิคาท่ีหลากหลาย ราคาของสินคา การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ วิธีการชําระเงิน

เปนตน ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกไดแก ระบบการสัญจรภายในหางสรรพสนิคา มรีะบบรักษาความปลด

ภัย มท่ีีจอดรถเพยีงพอ เปนตน และสถานท่ี เชน สถานท่ีมีความเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน สถานท่ีเหมาะสมกับการ

พักผอนหยอนใจและทํากจิกรรม  

 



  186  

- Proceedings - 

 

การเปรยีบเทียบสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อสนิคาและการใชบรกิารของ

หางสรรพสนิคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม 
 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคของ

หางสรรพสินคาทองถ่ินและศูนยการคาแหงใหม 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและ

บรกิาร 

หางสรรพสนิคา

ทองถิ่น (a) 

ศูนยการคาแหงใหม 

(b) 

T-test 

mean แปรผล mean แปรผล P-Value  

การสงเสรมิการขายและความหลากหลาย

ของสนิคา 

3.60 มาก 3.60 มาก 
  

มีบัตรสมาชกิ (สะสมแตม) 3.38 ปานกลาง 3.43 มาก 0.164 a=b 

สวนลดในการซ้ือสนิคา 3.58 มาก 3.48 มาก 0.180 a=b 

สนิคาและบริการมีความหลากหลาย 3.73 มาก 3.81 มาก 0.454 a=b 

ประเภทของสนิคา 3.66 มาก 3.74 มาก 0.762 a=b 

ราคาสนิคา 3.69 มาก 3.73 มาก 0.490 a=b 

การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 3.45 มาก 3.33 มาก 0.424 a=b 

วธีิการชําระเงิน 3.72 มาก 3.67 มาก 0.567 a=b 

ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.69 มาก 3.60 มาก   

ระบบสัญจรในบริเวณหางสรรพสินคาไม

ตดิขัด 

3.55 มาก 3.57 มาก 
0.837 a=b 

มีระบบการรักษาความปลอดภัย 3.89 มาก 3.70 มาก 0.653 a=b 

ที่จอดรถเพยีงพอและสะดวกสบาย 3.54 มาก 3.39 ปานกลาง 0.309 a=b 

ความเพยีงพอของแสงสวาง 3.89 มาก 3.76 มาก 0.365 a=b 

การจัดเรียงสินคามีความเปนระเบียบงายตอ

การหยิบจับ 

3.59 มาก 3.58 มาก 
0.034** a > b 

สถานที่ 3.59 มาก 3.54 มาก   

สถานที่มีความเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน 3.65 มาก 3.66 มาก 0.853 a=b 

สถานที่เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํา

กจิกรรมครอบครัว 

3.39 ปานกลาง 3.65 มาก 
0.811 a=b 

ระยะทางระหวางบานและสถานที่ซ้ือสนิคา 3.72 มาก 3.30 ปานกลาง 0.000*** a > b 

*** มนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01   ** มนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 * มนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 

0.1 โดยใชการทดสอบแบบขางเดยีว 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ปจจัยยอยสวนใหญของแตละปจจัยหลักมีผลตอการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อ

สินคาหรือบริการในระดับมาก อยูในชวงคาเฉลี่ย 3.33-3.81 แตอยางไรก็ตาม มีปจจัยยอยบางรายการท่ีมีผลปาน

กลาง ซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางพฤติกรรมผูบริโภคสินคาและบริการของกลุมผูบริโภคเมื่อแยกตาม

หางสรรพสินคา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ กลุมผูบรโิภคสินคาและบรกิารท่ีศูนยการคาแหงใหม พอใจท่ีทางศูนยการคา

แหงใหมมีสินคาและบรกิารมคีวามหลากหลาย รวมท้ังบริเวณศูนยการคามีแสงสวางเพยีงพอ แตปจจัยการสงเสริม

การขายท่ีมีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตอศูนยการคาแหงใหม คือท่ีจอดรถเพียงพอและ
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สะดวกสบาย (mean=3.39)  ซึ่งอาจหมายความวาสถานท่ีจอดรถไกลจากตัวอาคารและไมมีหลังคาสําหรับบังแดด 

และระยะทางระหวางบานและสถานท่ีซื้อสินคา (mean=3.30) ซึ่งอาจหมายความวาสถานท่ีตั้งของศูนยการคาแหง

ใหมอยูไกลจากบานของผูบรโิภค 

สวนกลุมผูบริโภคสินคาและบริการท่ีหางสรรพสินคาทองถิ่น พอใจท่ีหางสรรพสินคาทองถิ่นมีการรักษา

ความปลอดภัยและแสงสวางท่ีเพยีงพอ ปจจัยการสงเสรมิการขายท่ีมผีลปานกลางตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสินคาตอ 

คือปจจัยเกี่ยวบัตรสมาชิก (mean=3.38) ซึ่งอาจหมายความวา ผูบริโภคท่ีไปใชบริการหางสรรพสินคาทองถิ่นอาจไม

ทราบวาทางหางมีบัตรสมาชิกและมีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิก  และสถานท่ีเหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํา

กจิกรรมครอบครัว (mean=3.39)  

สวนการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาและการใชบริการของ

ผูบรโิภคของหางสรรพสนิคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม โดยการใช T-test พบวา เมื่อเทียบกับผูบรโิภคสนิคาและ

บรกิารท่ีศูนยการคาแหงใหม ผูบรโิภคสนิคาและบริการท่ีหางสรรพสนิคาทองถิ่นมคีวามพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเรยีง

สินคามีความเปนระเบียบงายตอการหยิบจับ (P-value=0.034 และ มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.1) และระยะทาง

ระหวางบานและสถานท่ีซื้อสนิคามากกวา (P-value=0.000 และ มนัียสําคัญทางสถติท่ีระดับ 0.01) มากกวา 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

การศกึษานี้ เปนการศึกษาเชงิสํารวจ ศกึษาเปรยีบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมผีลตอการเลอืก

ซื้อสินคาและการใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามท่ีพัฒนาขอคําถามจากแนวคิด 7P’s จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุมผูบริโภค

ศูนยการคาแหงใหม และหางสรรพสินคาทองถิ่นเปนกลุมเดียวกัน อาจกลาวไดวาเปนคูแขงทางการคากัน ผูบริโภค

กลุมนี้สวนใหญเปนกลุมนักเรยีน นักศกึษา และพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 

14,999 บาท โดยจะไปใชบรกิารอยางนอย 2 ครัง้ตอเดอืน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวงเวลาตัง้แต 10.00 น. ไป

จนถึง 20.00 น. โดยชวงเวลาท่ีคนสวนใหญไปใชบริการคือ 16.00 น. – 20.00 น. โดยเดินทางมาใชบริการกับเพื่อน 

เพื่อมาเลอืกซื้อสนิคาอุปโภค สนิคาบรโิภค ซึ่งจะซื้อสนิคาไมเกนิ 1,000 บาทตอครัง้ โดยจายเปนเงนิสด 

 จากการสกัดปจจัย พบวาสามารถจัดกลุมปจจัยออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) การสงเสริมการขายและความ

หลากหลายของสินคา (2)  ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกและ(3) สถานท่ี โดยการสงเสริมการขายมผีลตอ

การตัดสนิใจเลอืกซื้อสนิคาของผูบรโิภคมากท่ีสุด นอกจากนี้ จากการพจิารณาความแตกตางของปจจัยยอยท่ีมผีลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการแยกตามกลุมผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและกลุมผูบริโภคของ

ศูนยการคา สวนใหญแลวปจจัยยอยในแตละปจจัยหลักจะมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากไมแตกตางกัน แต

อยางไรก็ตามมีปจจัยยอยบางปจจัยท่ีแตกตางกัน กลาวคือท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย และระยะทางระหวาง

บานและสถานท่ีซื้อสนิคาเปนปจจัยการสงเสรมิการขายท่ีมผีลปานกลางตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสนิคาและบรกิารตอ

ศูนยการคาแหงใหม ปจจัยเกี่ยวบัตรสมาชกิและสถานท่ีเหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากจิกรรมครอบครัว เปน

ปจจัยการสงเสรมิการขายท่ีมีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาตอหางสรรพสินคาทองถิ่น เมื่อเปรยีบเทียบ

กับผูบริโภคสินคาและบริการท่ีศูนยการคาแหงใหม ผูบริโภคสินคาและบริการท่ีหางสรรพสินคาทองถิ่นมีความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัดเรยีงสนิคามคีวามเปนระเบียบงายตอการหยิบจับและระยะทางระหวางบานและสถานท่ีซื้อสนิคา 

มากกวา 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  จากการก่อตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดพะเยา ท าให้เกิดการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และศูนย์การค้าแห่งใหม่ ท้ังสองกลุ่มเป็นกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา จากสถิติในปี 2553 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีท่ี 1 - 4 ภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาท่ี 2/2553 จ านวน 9,680 คน( พรพรรณ  จันทร์แดง,2555)และในปี 2561 จ านวนนิสิตของมหาวิทยาลัยมี

จ านวนเพิ่มข้ึนมากถึง 18,470 (ส านักทะเบียนและประมวลผล, 2562) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

พะเยาเพิ่มข้ึนจาก 39,485 ในปี 2548 เป็น 78,974 ในปี 2557(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนก

ตามสาขาการผลิต จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2548 - 2557,2557) ดังนั้นหา้งสรรพสินค้าท้องถิ่นและศูนย์การค้าแหง่ใหม่จึง

เป็นแข่งขันทางการค้า การเข้ามาเปิดของศูนย์การค้าแห่งใหม่นับได้ว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่ม

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ส่วนห้างสรรพสินค้าอ่ืนกลับมีกลุ่มผู้บริโภค เป็นพ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน และ พนักงานเอกชนเป็นส่วน

ใหญ ่

2.  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมาก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซือ้สินค้า เทส

โก้ โลตัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่แตกต่างกับงานวิจัยของกมลวรรณ สุขสมัย (2560) ท่ี

สรุปว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกเพราะการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าของผู้บริโภคจะค านึงถึง การท่ีศูนย์การค้านั้น ๆ มี

ชื่อเสียง โดยจะต้องมีร้านค้าท่ีหลากหลาย ซึ่งร้านค้าเหล่านั้นจะต้องมีสินค้าท่ีน าเทรนด์และทันสมัย ให้เลือก

หลากหลายด้วย และปัจจัยด้านรูปแบบของศูนย์การค้าและเว็บไซต์ ส่งผลเชิงลบ เพราะหากศูนย์การค้ามีการ

ออกแบบท่ีสวยงามทันสมัยเกินความจ าเป็น อาจจะท าให้เดินยาก ไม่สะดวกสบาย ผู้บริโภคต้องเรียนรู้การใช้บริการ

ใหม่ ๆ รวมถึงอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการท่ีสูงข้ึนสาเหตุของความแตกต่างนี้อาจเนื่องกลุ่มตัวอย่างของ 

กมลวรรณ สุขสมัย (2560) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจัยด้านสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจท่ีแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ

เพียงพอและสะดวกสบาย และระยะทางระหว่างบ้านและสถานท่ีซื้อสินค้า  การพักผ่อนหย่อนใจและท ากิจกรรม

ครอบครัว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนย์ี ประธาน (2558) ท่ีพบว่า ระยะทางระหว่างท่ีพัก/ท่ีท างานกับท่ีตั้งของ

หา้งสรรพสินค้ามีอิทธิพลต่อจ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการหา้งสรรพสินค้า ต่อการใช้บริการจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัด

สงขลา วรุต สัมมา และ ศิรดล ศิริธร (2559) ท่ีพบว่าท่ีจอดรถมีผลระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานท่ีจอด 

ปริมาณจราจรสะสมภายในอาคารจอด มีผลต่อการใช้ห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาหา้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัด

นครราชสีมา และอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) พบว่า สถานท่ีพักผ่อนในห้างสรรพสินค้ามีผลต่อการเลือกใช้

หา้งสรรพสินค้า 

4.  การส่งเสริมการขาย (Promotion) การโฆษณาผ่านสื่อ ปัจจัยเกี่ยวบัตรสมาชิก มีผลต่อการตัดสินใจใน

ระดับปานกลางต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรวริน ประไกรวัน (2552) ซึ่งพบว่า 

การส่งเสริมการขาย การจัดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับและทางสื่อต่าง ๆ การลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ ช่วงจัดกิจกรรมการมีของ แลก แจก แถม ชิงรางวัล ไม่สัมพันธก์ับพฤติกรรมการท าใช้บริการของผู้บริโภค แต่

แตกต่างจาก สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ (2552) พบว่า บัตรสมาชิกและสะสมแต้ม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
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เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า ท้ังนี้ อาจเนื่องจาก สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์  (2552) ศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ท่ี

หา้งสรรพสินค้ามีการแข่งขันกันสูง 

5.  ปัจจัยด้านการจัดเรียงสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับ 

อธิคม  ฉันทเจริญโชค (2559) ท่ีพบวา่ปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพและการสนับสนุน มีผลต่อความ

พึงพอใจในการซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วย มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ การปรับอากาศและอุณหภูมิภายใน

มีความเหมาะสม การจัดแต่งร้านสวยงามและเข้ากับเทศกาล การจัดบรรยากาศภายในมีความสะอาดสวยงาม แสง

สวา่งพอเหมาะ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกมีสภาพดี การจัดวางและจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มองหาสินค้า

ได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาและการอภิปรายผลการศกึษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศกึษาในครั้งนี้ดังนี้ 

1.  เพื่อเพิ่มปริมาณกลุ่มผู้บริโภค ศูนย์การค้าแหง่ใหม่ ควรปรับปรุงคือท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย 

เนื่องจากในปัจจุบันสถานท่ีจอดรถไกลจากตัวอาคารและไม่มีหลังคาส าหรับบังแดด ศู นย์การค้าควรสร้างหลังคา

บริเวณท่ีจอดรถ และบริการรถรับส่งจากตัวอาคารถึงสถานท่ีจอดรถ นอกจากนี้ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ควรมีช่องทาง

การประชาสัมพันธก์ารซือ้ของออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ห่างไกล 

2.  เพื่อเพิ่มปริมาณกลุ่มผู้บริโภค หา้งสรรพสินค้าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรสมาชิกของ

หา้ง ท้ังนีผู้้บริโภคท่ีไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นอาจไม่ทราบว่าทางหา้งมีบัตรสมาชิกและมีโปรโมชั่นส าหรับ

สมาชิก หา้งควรปรับปรุงสถานท่ีให้บริการ โดยเพิ่มสถานท่ีส าหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับทุกคนในครอบครัว 

3.  ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นมีจุดเด่นเรื่องการจัดเรียงสินค้า ท่ีเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  สามารถมองหาสินค้าได้

ง่าย ไม่มีการย้ายจุดวางสินค้าบ่อยครั้ง ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าสับสน  นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอสินค้าโปรโมชั่นตาม

เทศกาล ดังนั้นจึงควรรักษาจุดเด่นนี้ไว้และพัฒนาโดยติดป้ายชื่อหมวดหมู่สินค้า โปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน ให้สามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจนต่างกัน 

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณท็อปส์พลาซ่า หา้งเจริญภัณฑ์ ท่ีอนุญาติให้เขา้ไปท าแบบสอบถาม ผู้ท าแบบสอบถามทุกคน  

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วรีะพงษ์  กิติวงค์ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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สามี ท่ีคอยช่วยเหลอื ผลักดัน ใหง้านชิน้นี ้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
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การศกึษาเปรยีบเทียบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใหบรกิารสงพัสดุของ

บรษิัท ไปรษณยีไทย จํากัด และ บรษิัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด 

A Comparative Study of Critical Factors of Customer Satisfaction in Parcel 

Delivery Service Rendered by Thailand Post Company Limited and Kerry 

Express (Thailand) Company Limited  

ธรียุทธ  อนิปญญา15

1* และ วรีะพงษ  กติิวงค2 

Teerayutt  Inpanya1* and Weerapong  Kitiwong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มวัีตถปุระสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสําคัญท่ีมผีลตอความพงึพอใจ

การใหบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพลส จํากัด เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใชไดมีจํานวน 344  ชุดจากท้ังหมด 385 ชุด (89.35%) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัย

และ T-test 

 ผลการศึกษาพบวากลุมผูรับบริการบริษัทไปรษณียไทยสวนใหญเปนนักเรยีน นักศึกษา และพนักงานเอกชน 

อายุระหวาง 18-54 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 24,999 บาท กลุมผูใชบริการบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด 

สวนมากจะเปนเจาของกจิการ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ อายุระหวาง 18-44 ป รายไดตอเดอืนไมเกนิ 39,999 

บาท จากการสกัดปจจัยใหม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใหบริการสงพัสดุ ประกอบดวย 4 ปจจัยใหม

ไดแก 1) ปจจัยดานพนักงานมีความใสใจในการใหบริการตอผูรับบริการ 2) ปจจัยดานความรวดเร็วในการใหบริการ

และชวยเหลือการจัดสงพัสดุ 3) ปจจัยดานความใสใจในการจัดการพัสดุของผูใหบริการ และ 4) ปจจัยดานการให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูรับบรกิาร 
 

คําสําคัญ: ความพงึพอใจ  การใหบรกิารขนสงพัสด ุ ไปรษณยีไทย  เคอรี่ เอ็กซเพรส 
 

Abstract  

This independent study aims to compare the important factors which affect the satisfaction of the parcel 

delivery service of Thailand Post Company Limited and Kerry Express Company Limited. Data are collected by 

using questionnaires. The usable questionnaires are 344 of 385 (89.35%). Data analysis is performed using 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, factors analysis and T-test. 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศนศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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 The results of the study found that customers of Thailand Post company are mostly students and private 

employees whose ages are between 18 - 54 years old and the average monthly income is not more than 24,999 

baht. On the other hand, the customers of Kerry Express Company Limited are mostly government officials and 

state enterprise employees whose ages are between 18 - 44 years old and the average monthly income is not 

more than 39,999 baht. From factor analysis, it was found that the factors wh i c h  affect the satisfaction of the 

parcel delivery service consist of 4 new factors: 1 )  the staff’s attention to customers, 2) the speed of service 

delivery and delivery assistance, 3) taking care of the parcel, and 4) useful information provided to the clients. 
 

Keywords: Satification, Parcel delivery service, Thailand Post, Kerry Express 
 

บทนํา 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในระยะ 2–3 ปท่ีผานมาคือ “ธุรกิจโลจิสติกส” และ 

“การขนสงสินคา” ซึ่งเปนผลจากพาณชิยอิเล็กทรอนกิส หรือ อีคอมเมิรซ (E-Commerce) ไดเขามาสูวิถีชวิีตของผูคน 

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบคาปลีกไปสูการซื้อขายและชําระเงินผานเทคโนโลยีบนโลกออนไลน พฤติกรรมการซื้อสินคา

ออนไลนนั้น กลายเปนพฤติกรรมใหมของคนไทย ผูคนสวนใหญเริ่มเปลี่ยนพฤตกิรรมการจับจายใชสอยไปใชวิธีการ

สั่งซื้อสินคาทางออนไลนมากข้ึน เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และประหยัดเวลา เปนปจจัยสําคัญ ทําให

สอดคลองกับวิถชีีวิตท่ีเรงรีบ รานคาออนไลนจึงสามารถสนองความตองการผูบริโภคไดและเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากข้ึน จึงเปนตัวชี้วัดท่ีจะชวยสนับสนุนตลาดพาณิชย

อิเลก็ทรอนกิส หรอื อีคอมเมริซ (E-Commerce) ไดเปนอยางด ี

บริการขนสงท่ีสนับสนุนดาน E-Commerce โดยตรง ไดแก กลุมผูบริการสงพัสดุในกรุงเทพและตางจังหวัด 

(ใชเวลา 1-15 วันทําการ) ซึ่งเหมาะสําหรบัรานคา E-Commerce ท่ีมลีูกคาอยูท่ัวประเทศ หรอืในกรุงเทพท่ีไมไดรีบใช

สนิคาดวน ผูบริการสงพัสดุท่ีใหบริการดานนี้ คือ ไปรษณียไทย, Kerry Express, SCG Express, Alpha Fast และ Ninja 

Van (Issaree, 2560: ออนไลน) จะเห็นไดวา ในการใชบริการขนสงสําหรับกลุมผูบริการสงพัสดุในตางจังหวัดนั้น 

ผูใชบริการสวนใหญจะเลือกใชบริการขนสง 2 อันดับแรก คือ ไปรษณียไทย และ Kerry Express และจากพฤติกรรม

การซื้อสินคาท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจบริการขนสงท่ีสนับสนุนดาน E-Commerce ทําใหเกิดการ

แขงขันในธุรกจิขนสง ผูบริโภคมีทางเลอืกในการตัดสนิใจเลอืกใชบรกิารมากข้ึน ปจจัยของการใหบริการจัดสงพัสดุท่ี

ผูบริโภคใหความสําคัญ มีหลายประการ เชน ความพรอมในการใหบริการ การตอบสนองของการใหบริการ ความ

นาเชื่อถอืของการใหบรกิาร ความสมบูรณในการใหบรกิาร ความเปนมอือาชพีในการใหบรกิาร  

ดวยเหตุดังท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความพึง

พอใจการใหบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ซึ่งผลการศึกษานี้จะ

เปนประโยชนโดยตรงตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในการวางแผนกลยุทธ 

รวมถงึหาแนวทางตอบสนองความตองการของผูบรโิภคอยางสูงสุด ตอไป 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  

ขอมูลทั่วไปของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

บรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด (ปณท.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกจิภายในสังกัดของกระทรวงดจิทัิลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมโดยแปลงสภาพมาจากหนวยงานบริการดานไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) (รายงาน
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ประจําป บริษัทไปรษณียไทย จํากัด,2560: ออนไลน)  เริ่มดําเนินกิจการตั้งแตปพุทธศักราช 2423 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 จนถึงปจจุบัน โดยใหบริการดานการขนสงพัสดุตาง ๆ ไดแก 

ไปรษณียภายในประเทศ ไปรษณยีระหวางประเทศ โอน/จาย/ชําระเงนิ ฝากขายและรานคาออนไลน บริการสํารองตั๋ว

ไทยทิกเก็ตเมเจอร สินคาไปรษณีย แสตมปและสิ่งสะสม เปนตน ในปพุทธศักราช 2560 มรีายไดอยูท่ี 4,212.42 ลาน

บาท (ไปรษณยีไทย, 2562: ออนไลน)  

ขอมูลทั่วไปของบริษัท เคอร่ี เอ็กซเพรส จํากัด 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งเมื่อปพุทธศักราช 2549 (เคอรี่ เอ็กซเพรส, 2562: 

ออนไลน) เปนบรษัิทสัญชาตฮิองกง ภายใตการดําเนินงานของบริษัท Kerry Logistics Network Ltd. ดําเนินธุรกจิดาน

การขนสงพัสดุโดยมสีาขามากกวา 5,500 แหงในประเทศไทย ถอืครองสวนแบงในตลาดธุรกจิขนสงเอกชนมากถงึรอย

ละ 80 (Tangsiri, 2561: ออนไลน) ในปพุทธศักราช 2560 บริษัทมีรายไดถึง 6,577 ลานบาท (Lupang, 2561: 

ออนไลน) ซึ่งเพิ่มมากข้ึนจากปพุทธศักราช 2559 ถงึ 105 เปอรเซ็นต บริษัทท่ีใหบรกิารขนสงอ่ืน ๆ ก็ยังมอียูในตลาด

การขนสงพัสดุเอกชน เชน SCG Express. TP Logistic. Ninja Van. และอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อรวมกันท้ังหมดแลวมีสวนแบงทาง

การตลาดเพียงแค 20 เปอรเซ็นต และยังมีผูใหบริการประเภทอ่ืนอีก ท่ีผูบริโภคยังมทีางเลือกใชบรกิารสงพัสดุ เชน 

รถทัวร สายการบิน รถตูระยะสัน้ ท่ียังเปนคูแขงขันทางของธุรกจิขนสงพัสดุเอกชน 

ความพงึพอใจ 

Li (2002) ไดทบทวนวรรณกรรมในอดีต และสรุปวา ความพึงพอใจของลูกคาเปนสภาวะทางจิตใจท่ี

ผูบรโิภคมีตอบริษัท เกดิข้ึนเมื่อสนิคาหรือบริการท่ีตนเองไดรับเปนไปตามหรอืสูงกวาความคาดหวัง ความพึงพอใจจะ

นําไปสูความภักดีตอบริษัท และการซื้อสินคาซ้ํา สวน Perreault, Cannon and McCarthy (2008, หนา 5) อธิบายวา 

ความพึงพอใจวัดจากระดับความสามารถของกิจการท่ีสามารถเติมเต็มความตองการ ความปรารถนา และความ

คาดหวังของลูกคาได  ในขณะท่ี Kerin, Hartley, and Rudelius (2009, หนา 100) กลาววาผูบรโิภคหลังจากท่ีผูบรโิภค

ไดใชสินคาหรอืบรกิารแลว ผูบริโภคจะเปรยีบเทียบสินคาหรือบรกิารความคาดหวังของตนเอง สินคาหรือบรกิารจะมี

ความไวตอประสบการณของผูบริโภค ท่ีมตีอสินคาหรอืบริการ ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ จะมีผลตอการสื่อสาร

ในตัวสนิคาหรอืผูใหบรกิารไปยังผูอ่ืน หรอืพฤตกิรรมการบรโิภคซ้ํา 

ดังนัน้อาจสรุปไดวา ความพงึพอใจของผูบรโิภคจะวัดจากประสบการณท่ีผูบรโิภคไดรับจากสนิคาหรือการ

บรกิารท่ีสามารถตอบสนองความคาดหวัง ความตองการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งสงผลตอโอกาสในการซื้อสนิคาหรือ

บรกิารซ้ําในอนาคต 

ปจจัยที่มผีลตอความพงึพอใจของผูบริโภค  

การศึกษานี้ใชปจจัยท่ีมผีลตอความพงึพอใจตามการศกึษาของ Li (2002) ท่ีไดศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสําคัญ

ตอความพงึพอใจของลูกคาในการใชบรกิารขนสงพัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน บรษัิท US Postal Service บรษัิท 

UPS และบรษัิท FedEx เปนตน) ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ออกไดเปน 5 ปจจัยดังตอไปนี้ 

ความพรอมในการใหบรกิาร หมายถงึระดับความสามารถของผูใชบรกิารในเขาถงึการใหบริการจัดสงพัสดุ

และการใหบรกิารลูกคาของผูใหบรกิาร 

การตอบสนองของการใหบริการ หมายถึงระดับการตอบสนองไดทันทวงทีและเหมาะสมของพนักงานผู

ใหบรกิารจัดสงพัสด ุ

ความนาเชื่อถือของการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของผูใหบริการในการจัดสงพัสดุไปยัง

สถานท่ีท่ีถูกตอง พัสดุไมไดรับความเสยีหาย และตรงตอเวลา 
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ความสมบูรณในการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของผูใหบรกิารจัดสงพัสดุ ท่ีใหบริการตั้งแต

ตนจนจบอยางสมบูรณแบบ 

ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ หมายถงึระดับความสามารถของพนักงานของผูใหบริการจัดสงพัสดุ 

ในการปฏบัิตงิานดวยความเปนมอือาชพี เชน ความสุภาพออนนอม ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย และความเปน

มติร 

การศึกษาปจจัยที่มผีลตอความพงึพอใจสําหรับผูใหบริการขนสงพัสดุ 

อภญิญา  จันทรสังข (2559) ไดทําการศกึษา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบรกิารสงพัสดุภัณฑ

ของบรษัิท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในเขตสมุทรปราการ โดยมวัีตถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจ

ในการใชบริการสงพัสดุภัณฑ และปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบรกิารสงพัสดุภัณฑของบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จํากัด 

ในเขตสมุทรปราการ ซึ่งเปนการวิจัยเชงิปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดกลุม

ตัวอยาง 400 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชงิปรมิาณโดยใชสถติแิบบ T – test และ F – test ทดสอบความสัมพันธจากคา Chi 

– Square test และวัดความสัมพันธโดยสถิติ Contingency Coefficient ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญ 

เลือกใชบริการเพราะความรวดเร็วในการบริการ โดยมีความพึงพอใจดานการใหบริการ ในดานความไววางใจมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดานการตอบสนองลูกคา ดานความเอาใจใส ดานความมั่นใจ และดานสภาพแวดลอมภายใน

ศูนยบรกิาร ตามลําดับ 

ชญานิษฐ โสรส (2559) ไดทําการศึกษา คุณภาพการใหบริการไปรษณียจังหวัดจันทบุรีท่ีสงผลตอ

ภาพลักษณไปรษณียไทย: กรณีศึกษาไปรษณียจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการ

ไปรษณียจังหวัดจันทบุรท่ีีสงผลตอภาพลักษณไปรษณียไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ 

มูลจากผูใชริการไปรษณียจังหวัดจันทบุร ีจํานวนท้ังสิ้น 400 ชุด และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถติิเชงิพรรณนา

ไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ังสถิตเิชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

ไดแก คา T-test, F-test, ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุคูณ อีกท้ังยังไดทํากี่วิจัยเชงิคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณลูกคารายใหญและลูกคาท่ีมาใชบรกิารเปนประจํา จํานวน 20 ชุด ผลการศึกษาเชงิปรมิาณผลการวิเคราะห

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก การวิเคราะหขอมูลเชิง

อนุมานตามสมมติฐานการวิจัย พบวา ดานความไววางใจ ดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได มี

อิทธิพลตอความพงึพอใจของผูรับบรกิาร มเีพยีงการเอาใจใสท่ีไมมีอิทธิพล ขอมลูเชงิคุณภาพ พบวา มรีะบบบรกิารท่ี

ดรีวดเร็วสะดวกและปลอดภยั สถานท่ีใหบรกิารมคีวามเหมาะสมภาพ เจาหนาท่ีผูใหบรกิารมจีํานวนท่ีเหมาะสม  

จุไรพร พินิจชอบ (2560) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการผูประกอบการ

ขนสงของกลุมผูคาอีคอมเมิรซในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาเปรยีบเทียบระหวาง บรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด และ 

ผูประกอบการขนสงสมัยใหม ไดแก ผูใหบรกิารดานการขนสงไปรษณยีภัณฑและสินคา ซึ่งใชเทคโนโลยีและระบบการ

ใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ท่ีทันสมัย เชน Kerry Express, Line man, Lalamove โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปจจัย

ทางดานพฤติกรรม ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) กับความพงึพอใจในการใชบรกิารผูประกอบการขนสง ใชวิธีวิจัยเชงิปรมิาณ กลุมตัวอยางเปนผูคาอีคอมเมริซท่ี

มท่ีีตัง้อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบงเปนผูคาอีคอมเมริซท่ีเลือกใชบรกิารบรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด 

จํานวน 213 คน และ ผูใชบริการผูประกอบการขนสงสมัยใหม จํานวน 187 คน โดยพิจารณาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท้ังหมด 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
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การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ/การน าเสนอ และปัจจัยด้านกระบวนการ จากผล

การศกึษาพบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ มีท้ังสิน้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ/การน าเสนอ และ

ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยท้ังหมดมีความพึงพอใจต่อ

ผู้ประกอบการสมัยใหม่มากกวา่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

กันยากาญจน ์จันทร์เหลี่ยม และ พัฒน์ พิสษิฐเกษม (2561) ได้ท าการศกึษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

การใช้บริการไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัย

ประชากรศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(convenience sampling) จากอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต และบุคคลท่ัวไปท่ีใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต จากการศกึษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบวา่มีปัจจัยประชากรศาสตร์เพียง 

3 ด้านเท่านั้นท่ีมีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กล่าวคือ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน นอกจากนียั้งพบวา่คุณภาพ

การบริการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้ใช้บริการ ด้านการใหค้วามเชื่อมั่น และด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์

ไทย สาขามหาวทิยาลัยรังสิต 
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
กรอบแนวคิดในการศกึษาประยุกต์จาก Li (2002) ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 

 

 

 

- ความพร้อมในการให้บริการ 

- การตอบสนองของการใหบ้ริการ 

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 

- ความสมบูรณ์ในการใหบ้ริการ 

- ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
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วธีิวทิยาการวจัิย 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ลูกคาท่ีมาใชบริการขนสงพัสดุ บริษัท 

ไปรษณยีไทย จํากัด และ บรษัิท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครัง้นี้ คือ ลูกคาท่ีใชบริการขนสงพัสดุ บรษัิท ไปรษณียไทย จํากัด และ บรษัิท 

เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จงึคํานวณจากสูตรการขนาดกลุมตัวอยาง ของ 

W.G. Cochran (อางใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย, 2556, หนา 43) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับคาความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางได 385 ตัวอยาง  

วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมคํานงึถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) และใช

การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีเขารวมในงาน

พระราชทานปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2562 โดยสอบถามผู

ท่ีมารวมงานซึ่งเปนผูปกครองบัณฑิตท่ีมาจากจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน แบบสอบถามประยุกตจาก Li (2002) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน 

คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลแบบเลือกรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเปอรเซ็นตการใชบริการขนสงพัสดุจากบริษัทผูใหบริการตาง ๆ ตอนท่ี 2 

สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 38 ขอ โดย

แบงออกเปน 7 ระดับ ตัง้แตระดับ 1 คือไมเห็นดวยอยางย่ิง ไปจนถงึระดับ 7 คือเห็นดวยอยางย่ิง 

การวเิคราะหขอมูลและการแปรผล 

ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามไดจะถูกนํามา คํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย

ของระดับคะแนนเฉลี่ย ตามการศกึษาของกติติพันธ คงสวัสดิ์เกยีรตแิละคณะ (2552) ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-

1.86 หมายถงึ ไมเห็นดวยอยางย่ิง ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.87-2.71 หมายถึง ไมเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.72-3.57 

หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.58-4.43 หมายถึง รูสึกเฉย ๆ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44-5.28 

หมายถงึ คอนขางเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.29-6.14 หมายถงึ เห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.15-7.00 หมายถึง 

เห็นดวยอยางย่ิง 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ

กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยท่ีมีผลตอความพงึพอใจของผูใชบรกิารขนสงพัสดุ ผูศึกษาไดใชขอมูลจากชุด

แบบสอบถามมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชวิธี EFA (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธี 

Principle Component with VARIMAX Rotation  เลอืกคา Eigen value มคีาเกิน 1.0 และตัดหัวขอท่ีม ีLoading นอยกวา 

0.40 ออกไป และใช T-test ในการเปรยีบเทียบปจจัยความพงึพอใจ 
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ผลการศกึษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยการเก็บขอมูล มแีบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 344 ชุด 
 

ตารางที่ 1 ผูใหบริการขนสงพัสดุ ที่ผูตอบแบบสอบถามใชบริการเปนสัดสวนมากที่สุด 

ผูใหบรกิารขนสงพัสด ุ จํานวน รอยละ 

บรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด 151 46.90 

บรษัิท เคอรี่ เอ็ดซเพรส จํากัด 113 32.85 

บรษัิท นิ่ม เอ็กซเพรส จํากัด 1 0.29 

บรษัิท พัสดุภัณฑไทย จํากัด 3 0.87 

รถทัวร 8 2.33 

อ่ืน ๆ ......... 5 1.54 

ใชบรกิารท้ังไปรษณยีไทย และ เคอรี่ เอ็กซเพรสในสดัสวนท่ีเทากัน 63 18.31 

รวม 344 100 

อ่ืน ๆ ไดแก แกร็บไบค 3 รายและไลนแมน 2 ราย 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงถงึสัดสวนของผูท่ีใชบรกิารขนสงพัสดุสวนใหญ 43.90 เปอรเซ็นต เลอืกใชบรกิารขนสง

พัสดุกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนสัดสวนจํานวนมาก รองลงมาคือเลือกใชบริการขนสงพัสดุของบริษัท เคอรี่ 

เอ็กซเพรส จํากัด อยูท่ี 32.85 เปอรเซ็นต และยังมผีูท่ีเลอืกใชบริการท้ังบรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด และบรษัิท เคอรี่ 

เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน 18.31 เปอรเซ็นต 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบขอมูลสวนบุคคลของกลุมลูกคาทีใ่ชบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

และ บริษัท เคอร่ี เอก็ซเพรส จํากัด 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม บริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัด 

(N=151) 

บริษัท เคอร่ี 

เอ็กซเพรส 

จํากัด (N=113) 

ใชไปรษณียไทย 

และ เคอร่ี เอ็กซ

เพรสในสัดสวนที่

เทากัน (N=63) 

อื่น ๆ 

(N=17) 

จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญงิ 

 

59 

91 

 

39.33 

60.67 

 

36 

77 

 

31.86 

68.14 

 

23 

40 

 

36.50 

63.50 

 

5 

12 

 

29.41 

70.59 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม บริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัด 

(N=151) 

บริษัท เคอร่ี 

เอ็กซเพรส 

จํากัด (N=113) 

ใชไปรษณียไทย 

และ เคอร่ี เอ็กซ

เพรสในสัดสวนที่

เทากัน (N=63) 

อื่น ๆ 

(N=17) 

จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

อายุ 

15-17 ป 

18-24 ป 

25-34 ป 

35-44 ป 

45-54 ป 

55-64 ป 

65 ปข้ึนไป 

 

2 

50 

38 

25 

21 

10 

5 

 

1.32 

33.11 

25.17 

16.56 

13.91 

6.62 

3.31 

 

0 

46 

39 

14 

11 

3 

0 

 

0.00 

40.71 

34.51 

12.39 

9.73 

2.65 

0.00 

 

1 

25 

17 

10 

4 

4 

2 

 

1.59 

39.68 

26.98 

15.87 

6.35 

6.35 

3.17 

 

0 

1 

7 

5 

2 

2 

0 

 

0.00 

5.88 

41.18 

29.41 

11.76 

11.76 

0.00 

สถานภาพ 

โสด 

สมรสมบุีตร 

สมรสไมมบุีตร 

หมาย/ แยกกันอยู/ หยาราง

และมบุีตร 

หมาย/ แยกกันอยู/ หยาราง

และไมมบุีตร 

 

74 

61 

6 

8 

 

2 

 

 

49.01 

40.40 

3.97 

5.30 

 

1.32 

 

73 

28 

12 

0 

 

0 

 

64.60 

24.78 

10.62 

0.00 

 

0.00 

 

40 

18 

4 

1 

 

0 

 

63.49 

28.57 

6.35 

1.59 

 

0.00 

 

7 

7 

3 

0 

 

0 

 

41.18 

41.18 

17.65 

0.00 

 

0.00 

ระดับการศึกษา 

ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา 

มัธยมศกึษาตอนตน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 

อนุปรญิญา/ ปวส. 

ปรญิญาตรี 

สูงกวาปรญิญาตรี 

 

17 

15 

22 

8 

84 

5 

 

11.26 

9.93 

14.57 

5.30 

55.63 

3.31 

 

0 

6 

13 

13 

74 

7 

 

0.00 

5.31 

11.50 

11.50 

65.49 

6.19 

 

5 

0 

7 

8 

37 

5 

 

8.06 

0.00 

11.29 

12.90 

59.68 

8.06 

 

3 

4 

2 

1 

5 

2 

 

17.65 

23.53 

11.76 

5.88 

29.41 

11.76 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม บริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัด 

(N=151) 

บริษัท เคอร่ี 

เอ็กซเพรส 

จํากัด (N=113) 

ใชไปรษณียไทย 

และ เคอร่ี เอ็กซ

เพรสในสัดสวนที่

เทากัน (N=63) 

อื่น ๆ 

(N=17) 

จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

อาชพี 

ผูบรหิารองคกร 

พนักงานบรษัิทเอกชน 

เจาของกจิการ 

พอคา แมคา คาขาย 

วิชาชพี สถาปนกิ หมอ 

ทนายความ วิศวกร 

ขรก. จนท.รัฐวิสาหกจิ พนง.

ในกํากับของรัฐ 

ชางฝมอื 

ผูใชแรงงาน 

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร 

แมบาน 

นักเรยีน นักศกึษา 

เกษียณรับบํานาญ 

คนวางงาน 

พอคา/ แมคา/ คาขาย

ออนไลน 

อ่ืน ๆ 

 

1 

21 

11 

29 

0 

 

18 

 

0 

4 

19 

0 

31 

3 

7 

3 

 

4 

 

0.66 

13.91 

7.28 

19.21 

0.00 

 

11.92 

 

0.00 

2.65 

12.58 

0.00 

20.53 

1.99 

4.64 

1.99 

 

2.65 

 

1 

11 

21 

9 

1 

 

19 

 

1 

3 

3 

0 

30 

0 

9 

3 

 

2 

 

0.88 

0.73 

18.53 

7.96 

0.88 

 

16.81 

 

0.88 

2.65 

2.65 

0.00 

26.55 

0.00 

7.96 

2.65 

 

1.77 

 

0 

9 

7 

4 

1 

 

9 

 

2 

1 

7 

0 

12 

0 

3 

7 

 

1 

 

0.00 

14.29 

11.11 

6.35 

1.59 

 

14.29 

 

3.17 

1.59 

11.11 

0.00 

19.05 

0.00 

4.76 

11.11 

 

1.59 

 

0 

2 

3 

3 

0 

 

2 

 

0 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

 

0 

 

0.00 

11.76 

17.65 

17.65 

0.00 

 

11.76 

 

0.00 

5.88 

29.41 

0.00 

5.88 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

รายได 

นอยกวา 6,000 บาท 

6,000-14,999 บาท 

15,000-24,999 บาท 

25,000-39,999 บาท 

40,000-59,999 บาท 

60,000 บาทข้ึนไป 

 

37 

57 

39 

10 

7 

1 

 

24.50 

37.75 

25.83 

6.62 

4.64 

0.66 

 

27 

31 

28 

20 

3 

4 

 

23.89 

27.43 

24.78 

17.70 

2.65 

3.54 

 

13 

21 

12 

11 

5 

1 

 

20.63 

33.33 

19.05 

17.46 

7.94 

1.59 

 

1 

5 

9 

2 

0 

0 

 

5.88 

29.41 

52.94 

11.76 

0.00 

0.00 
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จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมลูกคาท่ีใชบรกิารบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในสัดสวนท่ีมากกวา สวนใหญเปน

กลุมนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน พอคา แมคา คาขาย ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ พนักงานใน

กํากับของรัฐ และเกษตรกรอายุระหวาง 18-54 ป มรีายไดตอเดือนไมเกิน 24,999 บาท กลุมลูกคาท่ีใชบริการบรษัิท 

เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนท่ีมากกวา  สวนใหญเปนเจาของกจิการ ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกจิ พนักงาน

ในกํากับของรัฐ และกลุมนักเรยีน นักศึกษา อายุระหวาง 18-44 ป มรีายไดตอเดอืนไมเกิน 39,999 บาท กลุมลูกคาท่ี

ใชบริการท้ังบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบรษัิท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนท่ีเทากัน สวนใหญเปนเจาของ

กจิการ ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกจิ พนักงานในกํากับของรัฐ เกษตรกร กลุมนักเรยีน นักศึกษา และกลุมพอคา 

แมคาออนไลน อายุระหวาง 18-44 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 39,999 บาท กลุมลูกคาท่ีใชบรกิารบริษัทอ่ืน ๆ สวน

ใหญเปนเจาของกจิการ พอคา แมคา คาขาย และเกษตรกร อายุระหวาง 25-44 ป มรีายไดตอเดอืนระหวาง 6,000 – 

24,999 บาท  

การจัดกลุมความคิดเห็นของผูใชบริการที่มตีอการใหบริการสงพัสดุของผูใหบริการ 

กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใหบรกิารสงพัสดุของบริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ผูศึกษาไดใชขอมูลจากชุดแบบสอบถามของ Li (2002) จํานวน 38 ขอ

คําถาม เพื่อจัดกลุมของปจจัยโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชวิธี EFA (Exploratory Factor 

Analysis) ดวยวิธี Principle Component with VARIMAX Rotation  เลอืกคา Eigen value มีคาเกิน 1.0 และตัดหัวขอท่ีมี 

คา Loading นอยกวา 0.40 ออกไป เหลือชุดตัวแปรตามกลุมท่ีผานการคัดเลือกมีจํานวน 34 ขอ จัดกลุมปจจัยไดเปน  

4 กลุม ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มตีอการใหบริการสงพัสดุ Factor Loading 

1.พนักงานมีความใสใจในการใหบรกิารตอผูรับบรกิาร 

การใหบริการตอหนาของพนักงานมีความใสใจ และรับฟงความตองการของลูกคาอยางด ี

พนักงานของบริษทัใหบริการดวยความใสใจ คํานงึถงึผูรับบริการเสมอ 

พนักงานของบริษัทปฏิบตังิานอยางมืออาชพี 

ผูใชบริการมีความพงึพอใจของการใหบริการขนสงพัสดุโดยรวม 

พนักงานของบริษทัสามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับการขนสงสนิคาตาง ๆ และราคาคาบริการได 

พนักงานของบริษัทมีความสุภาพออนนอม 

การใหบริการทางโทรศัพทของพนักงานมีความใสใจ และรับฟงความตองการของลูกคาเปนอยางดี 

การใหบริการขนสงพัสดุตรงตามความคาดหวังของผูใชบริการ 

คุณภาพในการบริการขนสงพัสดุมีอยูในระดับสูง 

พนักงานของบริษัทสามารถใหบริการตัง้แตตนจนจบการใหบริการรับ-สงพัสดุ 

พนักงานของบริษทัใหบริการขนสงพัสดุมีความใสใจตอการขนสงในทุกขัน้ตอน 

 

0.8675 

0.8230 

0.8188 

0.7805 

0.7422 

0.7362 

0.7065 

0.7055 

0.6529 

0.5132 

0.4357 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มตีอการใหบริการสงพัสดุ Factor Loading 

2. ความรวดเร็วในการใหบรกิารและชวยเหลอืการจัดสงพัสดุ  

เม่ือตดิตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ปญหาของทานดานการขนสงถูกแกไข "อยางรวดเร็ว" 

เม่ือตดิตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ทานไดรับขอมูลจากผูใหบริการ "อยางรวดเร็ว" 

เม่ือตดิตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางอินเทอรเน็ต ปญหาดานการขนสงถกูแกไข "อยางรวดเร็ว" 

เม่ือตดิตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางอินเทอรเน็ต ปญหาดานการขนสงถูกแกไข "อยางเหมาะสม" 

เม่ือติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ปญหาของทานดานการขนสงไดรับการแกไข "อยาง

เหมาะสม" 

ระยะเวลาที่พนักงานตอบสนองการใหบริการจัดสงพัสดุอยูในระดับที่ยอมรับได 

ระยะเวลารอสายเม่ือตดิตอใชบริการทางโทรศัพทอยูในระดับที่ยอมรับได 

เม่ือตดิตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศพัท ทานไดรับขอมูลจากผูใหบริการ "อยางเหมาะสม" 

 

0.7657 

0.7530 

0.7452 

0.7392 

0.6970 

 

0.5491 

0.5373 

0.5072 

3. ความใสใจในการจัดการพัสดุของผูใชบรกิาร 

พัสดุ ถูกจัดสงโดยไมมีการสูญหาย 

      ผูใหบริการขนสงพัสดุ สามารถสงพัสดุ ไดตรงตามเวลาที่กําหนด 

ผูใหบริการขนสงพัสดุ มารับพสัดุ ตรงตามเวลาที่ 

เม่ือใชบริการขนสงพัสดุ ที่เคานเตอรบริการ พนักงานมีการใหบริการ "อยางรวดเร็ว" 

หบีหอพัสดุถูกสงดวยความระมัดระวังไมมีความเสยีหาย 

เม่ือใชบริการขนสงพัสดุ ที่เคานเตอรบริการ พนักงานมีการใหบริการ "อยางเหมาะสม" 

เม่ือสอบถามจากผูใหบริการจัดสงพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนสงพัสดุ พนักงานสามารถใหขอมูล "อยาง

เหมาะสม" 

มีพนักงานใหบริการจัดสงพัสดุอยูประจําเคานเตอรตลอดเวลา 

 

0.5908 

0.5026 

0.4853 

0.4707 

0.4641 

0.4619 

0.4303 

 

0.4091 

4. การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูรับบรกิาร 

มีการใหความชวยเหลือหากทานมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสงพัสดุ ทานสามารถสอบถามเกี่ยวกับ

ปญหาตาง ๆ ไดทางโทรศัพท 

มีบริการใหขอมูลทางโทรศัพท เกี่ยวกับบริการขนสงพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การติดตาม

สนิคา หรือขอมูลอ่ืน ๆ 

มีบริการนัดหมายการใหบริการรับพัสดเุพือ่นําสง ทางโทรศัพท 

มีการใหความชวยเหลือหากทานมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสงพัสดุ ทานสามารถสอบถามเกี่ยวกับ

ปญหาตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ต 

มีบริการใหขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับบริการพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การติดตามสินคา 

หรือขอมูลอ่ืน ๆ 

มีพนักงานใหขอมูลเกี่ยวกับบริการสงพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การตดิตามสินคา หรือขอมูล

อ่ืน ๆ 

มีพนักงานคอยใหความชวยเหลอืหากทานมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสงพัสดุ 

 

0.8038 

 

0.7885 

 

0.6718 

0.6557 

 

0.6235 

 

0.6090 

 

0.5994 
 

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

จากตารางท่ี 3 จากผลการจัดกลุมความคิดเห็นของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการสงพัสดุของผูใหบริการ 

สามารถแบงออกเปน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานพนักงานมีความใสใจในการใหบริการตอผูรับบริการประกอบดวย 

การใหบริการตอหนาของพนักงานมีความใสใจ และรับฟงความตองการของลูกคาอยางดี พนักงานของบริษัท
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ใหบ้ริการด้วยความใส่ใจ ค านึงถึงผู้รับบริการเสมอ เป็นต้น ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการใหบ้ริการและช่วยเหลอืการ

จัดส่งพัสดุประกอบด้วย เมื่อติดต่อผู้ใหบ้ริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการขนส่งถูกแก้ไข "อย่าง

รวดเร็ว" เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว" เป็นต้น ปัจจัย

ด้านความใสใจในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการประกอบด้วย พัสดุถูกจัดส่งโดยไม่มีการสูญหาย ผู้ให้บริการขนส่ง

พัสดุสามารถส่งพัสดุได้ตรงตามเวลาก าหนด เป็นต้น และปัจจัยด้านการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

ประกอบด้วย มีการให้ความช่วยเหลือหากทา่นมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

ต่าง ๆ ได้ทางโทรศัพท์ มีบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับบริการขนส่งพัสดุ เช่น  ราคา เวลาเปิดท าการ การ

ติดตามสินค้า หรือข้อมูลอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความเห็นตอ่ปัจจัยท่ีท าใหผู้้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ  

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

(A) 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด (B) 

T-test 

mean แปรผล mean แปรผล  P -Value 

1.พนักงานมีความใส่ใจในการ

ให้บริการต่อผู้รับบริการ 

5.27 ค่อนข้างเห็นด้วย 5.25 ค่อนข้างเห็นด้วย   

การให้บรกิารต่อหน้าของพนักงานมี

ความใส่ใจ และรับฟังความต้องการ

ของลูกคา้อย่างดี 

5.31 เห็นดว้ย 5.17 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.352 A=B 

พนักงานของบรษิัทให้บรกิารดว้ย

ความใส่ใจ ค านึงถึงผู้รับบริการเสมอ 

5.16 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.26 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.564 A=B 

พนักงานของบรษิัทปฏบิัติงานอย่าง

มืออาชีพ 

5.34 เห็นดว้ย 5.16 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.228 A=B 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของการ

ให้บรกิารขนส่งพัสดุโดยรวม 

5.20 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.27 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.882 A=B 

พนักงานของบรษิัทสามารถตอบข้อ

ซักถามเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 

ต่าง ๆ และราคาคา่บรกิารได้ 

5.31 เห็นดว้ย 5.23 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.567 A=B 

พนักงานของบรษิัทมีความสุภาพ

อ่อนน้อม 

5.39 เห็นดว้ย 5.20 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.219 A=B 

การให้บรกิารทางโทรศัพท์ของ

พนักงานมีความใส่ใจ และรับฟัง

ความต้องการของลูกคา้เป็นอย่างด ี

5.22 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.21 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.968 A=B 

การให้บรกิารขนส่งพัสดุตรงตาม

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

5.19 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.25 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.717 A=B 

คุณภาพในการบรกิารขนส่งพัสดุมี

อยู่ในระดับสูง 

5.18 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.21 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.816 

 

A=B 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

(A) 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด (B) 

T-test 

mean แปรผล mean แปรผล  P -Value 

พนักงานของบรษิัทสามารถ

ให้บรกิารตั้งแต่ต้นจนจบการ

ให้บรกิารรับ-ส่งพัสด ุ

5.404 เห็นดว้ย 5.45 เห็นดว้ย 0.721 A=B 

พนักงานของบรษิัทให้บรกิารขนส่ง

พัสดุมีความใส่ใจต่อการขนส่งในทุก

ขั้นตอน 

5.212 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.327 เห็นดว้ย 0.486 A=B 

2.ความรวดเร็วในการให้บริการ

และช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ 

5.036 ค่อนข้างเห็นด้วย 5.120 ค่อนข้างเห็นด้วย   

เม่ือติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง

โทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการ

ขนส่งถูกแก้ไข "อย่างรวดเร็ว" 

5.007 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.080 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.639 A=B 

เม่ือติดต่อผู้ให้บรกิารจัดส่งพัสดุ ทาง

โทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจากผู้

ให้บรกิาร "อย่างรวดเร็ว" 

5.053 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.301 เห็นดว้ย 0.060* A<B 

เม่ือติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง

อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านการขนส่งถกู

แก้ไข "อย่างรวดเร็ว" 

4.987 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.168 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.274 A=B 

เม่ือติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง

อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านการขนส่งถกู

แก้ไข "อย่างเหมาะสม" 

5.053 คอ่นข้างเห็นดว้ย 4.973 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.623 A=B 

เม่ือติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง

โทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการ

ขนส่งได้รับการแก้ไข "อย่าง

เหมาะสม" 

5.020 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.088 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.649 A=B 

ระยะเวลาที่พนกังานตอบสนองการ

ให้บรกิารจัดส่งพัสดุอยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

5.166 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.159 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.965 

 

A=B 

ระยะเวลารอสายเม่ือติดต่อใช้บรกิาร

ทางโทรศัพท์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.967 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.071 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.488 A=B 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

(A) 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด (B) 

T-test 

mean แปรผล mean แปรผล  P -Value 

3.ความใส่ใจในการจัดการพัสดุ

ของผู้ให้บริการ 

5.320 เห็นด้วย 5.247 ค่อนข้างเห็นด้วย   

พัสดุ ถกูจัดส่งโดยไม่มีการสูญหาย 5.338 เห็นดว้ย 5.398 เห็นดว้ย 0.726 A=B 

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สามารถส่ง

พัสดุ ได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

5.371 เห็นดว้ย 5.310 เห็นดว้ย 0.693 A=B 

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ มารับพัสดุ 

ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

5.364 เห็นดว้ย 5.230 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.349 A=B 

เม่ือใช้บรกิารขนส่งพัสดุ ที่เคานเ์ตอร์

บรกิาร พนักงานมีการให้บรกิาร 

"อย่างรวดเร็ว" 

5.384 เห็นดว้ย 5.292 เห็นดว้ย 0.521 A=B 

หีบห่อพัสดถุูกส่งด้วยความ

ระมัดระวังไม่มีความเสียหาย 

5.119 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.159 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.832 A=B 

เม่ือใช้บรกิารขนส่งพัสดุ ที่เคานเ์ตอร์

บรกิาร พนักงานมีการให้บรกิาร 

"อย่างเหมาะสม" 

5.298 เห็นดว้ย 5.053 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.051* A>B 

เม่ือสอบถามจากผู้ใชบ้รกิารจัดส่ง

พัสด ุเกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ 

พนักงานสามารถใหข้้อมูล "อย่าง

เหมาะสม" 

5.238 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.035 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.083* A>B 

มีพนักงานให้บรกิารจัดส่งพัสดุอยู่

ประจ าเคาน์เตอร์ตลอดเวลา 

5.444 เห็นดว้ย 5.496 เห็นดว้ย 0.697 A=B 

4.การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการ 

5.143 ค่อนข้างเห็นด้วย 5.262 ค่อนข้างเห็นด้วย   

มีการให้ความช่วยเหลือหากทา่นมี

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสด ุท่าน

สามารถสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาต่าง 

ๆ ได้ทางโทรศัพท์ 

4.987 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.080 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.565 A=B 

มีบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 

เกี่ยวกับบริการขนส่งพัสดุ เช่น ราคา 

เวลาเปิดท าการ การติดตามสินคา้ 

หรือข้อมูลอ่ืน ๆ 

4.954 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.106 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.345 A=B 

มีบริการนัดหมายการให้บรกิารรับ

พัสดุเพื่อน าส่ง ทางโทรศัพท์ 

5.079 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.398 เห็นดว้ย 0.038* A<B 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

(A) 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด (B) 

T-test 

mean แปรผล mean แปรผล  P -Value 

มีการให้ความช่วยเหลือหากทา่นมี

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสด ุท่าน

สามารถสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาต่าง 

ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

5.119 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.283 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.318 A=B 

มีบริการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับบริการพัสดุ เช่น ราคา เวลา

เปิดท าการ การติดตามสนิคา้ หรอื

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

5.265 คอ่นข้างเห็นดว้ย 5.398 เห็นดว้ย 0.420 A=B 

มีพนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกบับริการส่ง

พัสดุ เชน่ ราคา เวลาเปิดท าการ การ

ติดตามสินคา้ หรอืข้อมูลอ่ืน ๆ 

5.285 เห็นดว้ย 5.230 คอ่นข้างเห็นดว้ย 0.714 A=B 

มีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือ

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง

พัสด ุ

5.311 เห็นดว้ย 5.336 เห็นดว้ย 0.867 A=B 

 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยใช้การ

ทดสอบแบบข้างเดียว 
 

จากตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด การตอบแบบสอบถามการเห็นด้วยในแต่ละข้อค าถาม

หมายถึงผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ  โดยการใช้ T-test พบว่า ผู้ ท่ีใช้บริการบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัดในสัดส่วนท่ีมากกวา่ มีความเห็นว่าได้รับการบริการท่ีดีกวา่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการบริษัท 

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ในประเด็น เมื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ ท่ีเคาน์เตอร์บริการ  พนักงานมีการให้บริการ "อย่าง

เหมาะสม" และประเด็นเมื่อสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ พนักงานสามารถให้

ข้อมูล "อย่างเหมาะสม"  (P-value=0.051 และ 0.083 ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1) และผู้ท่ีใช้

บริการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัดในสัดส่วนท่ีมากกว่า มีความเห็นว่าได้รับบริการท่ีดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในประเด็น เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจาก

ผู้ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว" และประเด็น มีบริการนัดหมายการให้บริการรับพัสดุเพื่อน าส่ง ทางโทรศัพท์  (P-

value=0.051 และ 0.038 ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.1) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

การศกึษานี ้เป็นการศกึษาเชิงส ารวจ เปรียบเทียบปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใหบ้ริการส่งพัสดุ

ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้อค าถาม 
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จาก Li (2002) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่งพัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด ในสัดส่วนท่ีมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศกึษา พนักงานบริษัทเอกชน พ่อค้า แม่ค้า ค้าขาย ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ พนักงานในก ากับของรัฐ และเกษตรกรอายุระหว่าง 18-54 ปี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 24,999 

บาท กลุ่มผู้ใช้บริการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัดในสัดส่วนท่ีมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ พนักงานในก ากับของรัฐ และกลุ่มนักเรียน นักศกึษา อายุระหว่าง 18-44 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนไม่เกิน 39,999 บาท และกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการส่งพัสดุท้ังบริษัท ไปรษณีย์ไทยจ ากัดและบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

จ ากัดในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ พนักงานในก ากับของรัฐ 

เกษตรกร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ อายุระหว่าง 18-44 ปี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

39,999 บาท 

 จากการสกัดปัจจัย พบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจ

ในการให้บริการต่อผู้รับบริการ (2) ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการให้บริการและช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ (3) ปัจจัย

ดา้นความใส่ใจในการจัดการพัสดุของผู้ใหบ้ริการ และ (4) ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการ โดย

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจในการใหบ้ริการต่อผู้รับบริการ จากการพิจารณา

ปัจจัยย่อยในด้านต่าง ๆ ผู้ใช้บริการขนส่งเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีได้สอบถามหมายถึงผู้ใช้บริการพึงพอใจกับปัจจัยข้อ

ค าถาม โดยปัจจัยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการท้ังสองบริษัท อยู่ในระดับพึงพอใจและค่อนข้างพึงพอใจ แต่ยังมีบางปัจจัยเมื่อ

ท าการเปรียบเทียบกันทางค่าสถิติ (T-test) จะแตกต่างกันคือ ปัจจัยเมื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ ท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

พนักงานมีการให้บริการ "อย่างเหมาะสม", ปัจจัยเมื่อสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ 

พนักงานสามารถใหข้้อมูล "อย่างเหมาะสม", ปัจจัยเมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว", และปัจจัยมีบริการนัดหมายการใหบ้ริการรับพัสดุเพื่อน าส่งทางโทรศัพท์  

 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลดังน้ี 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุ ตามท่ี Li 

(2002) ได้สรุปวา่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสภาวะท่ีผู้บริโภคมีตอ่บริษัท เกิดข้ึนเมื่อสินค้าหรือบริการท่ีตนเองได้รับ

เป็นไปตามหรือมากกว่าท่ีตนเองคาดหวัง ซึ่งจะน าไปสู่ความภักดีต่อบริษัท และเกิดการซื้อสินค้าซ้ า จากการสกัด

ปัจจัยจนได้ปัจจัยใหม่ 4 ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการเป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของกันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม และพัฒน์ พิสิษฐเกษม (2561) ท่ี

ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย สาขามหาวทิยาลัยรังสิต โดยการศกึษาพบว่าคุณภาพ

การบริการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้ใช้บริการ ด้านการใหค้วามเชื่อมั่น ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธก์ับความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ไทย 

สาขามหาวทิยาลัยรังสิต  

2. ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการใหบ้ริการและช่วยเหลอืการจัดส่งพัสดุ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา จันทร์สังข์ (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ในเขตสมุทรปราการ ท่ีผล

การศกึษาพบวา่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเพราะความรวดเร็วในการให้บริการ และสอดคล้องกับเบญจพร 

สุวรรณแสนทวี (2557) ท่ีท าการศกึษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ใหบ้ริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็ว



  208  

- Proceedings - 

 

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

3. ปัจจัยด้านความใส่ใจในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้

บริการขนส่งพัสดุเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของภัทรดา จันทะเนตร (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่องคุณภาพการ

ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของบริษัท ผดุงฤทธิ์ ขนส่ง จ ากัด มีผลการศึกษาพบวา่ระดับคุณภาพโดยรวมการ

ใหบ้ริการขนส่งของบริษัท ผดุงฤทธ์ิขนส่ง จ ากัด ด้านความมั่นใจมีระดับมาก หากพิจารณาระดับคุณภาพจากค่าเฉลี่ย

ขององค์ประกอบพบว่า การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด สินค้าส่งถึงปลายทางครบถ้วน

ตามจ านวนไม่มีการสูญหาย มีการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายให้กับสินค้า มีการประกันภัยท้ังรถ

ขนส่งสินค้าและป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการช ารุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีระดับ

ความส าคัญมากน้อย ตามล าดับ 

4. ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ มีผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้

บริการขนส่งพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับกิตติภัทธ์ พลทัศน์โยธิน และคณะ (2560) ท่ีท าการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าในจังหวัด เลย ดร บัว ไปยังกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากขอ้เสนอแนะและแนว

ทางแก้ไขปัญหาปรากฏวา่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องความสนใจและการเอาใจใส่ของลูกค้า ใน

การรับรู้และแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า 

5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดควรมีการปรับปรุงในด้านเมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์ได้รับ

ด้านบริการนัดหมายการใหบ้ริการรับพัสดุเพื่อน าส่งทางโทรศัพท์ ส่วนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ควรปรับปรุงใน

ด้านบริการขนส่งพัสดุ ท่ีเคาน์เตอร์บริการพนักงานมีการให้บริการ "อย่างเหมาะสม" และด้านการให้บริการสอบถาม

จากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ พนักงานสามารถใหข้้อมูล "อย่างเหมาะสม" 

ข้อเสนอแนะ  

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดควรมีการปรับปรุงในการติดต่อกับผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์เพื่อรับ

การนัดหมายการให้บริการรับพัสดุเพื่อน าส่งทางโทรศัพท์ โดยเพิ่มการให้บริการโทรนัดกับผู้รับพัสดุก่อนน าส่ง เพื่อ

ความถูกต้อง 

2. บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ควรปรับปรุงในด้านบริการขนส่งพัสดุ ท่ีเคาน์เตอร์บริการพนักงานมีการ

ให้บริการ "อย่างเหมาะสม" และด้านการให้บริการสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ 

พนักงานสามารถใหข้้อมูล "อย่างเหมาะสม" โดยการปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม

เกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า การฝึกอบรมการปฏิบัติตนต่อลูกค้า เป็นต้น 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ดร.วรีะพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ท่ีปรึกษาในการท าวจิัยฉบับนีเ้ป็นอย่างสูง  

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามท่ีให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการท าวจิัย 

ขอขอบคุณ คุณพิชญนนท์ วงค์หาญ พี่ท่ีปรึกษาในการท าวจิัยและช่วยเหลอืท้ังแรงกายในการท าวจิัย 
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Agriculturists’ Satisfaction on Purchasing Animal Maize Products of Nilubon 

Agriculture, Khunkuan Sub-District, Pong District, Phayao Province  

นิลุบล  อนิยม16

1* และ สิริเกยีรติ  รัชชุศานติ2 

Nilubon  inyom1* and Sirikiat  Ratchusanti2 

บทคัดยอ 

การศกึษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศกึษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลติขาวโพด 

เลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาของเกษตรกรตอการรับ

ซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชการศึกษา

ครัง้นี้ คือ เกษตรกรท่ีมาขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับนลิุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

ท้ังหมด จํานวน 107 คน เปนวิจัยเชิงพรรณนา  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติท่ีใชในการ

วิจัย คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เพศชาย อายุ 31 – 40 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาอยูในประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประกอบอาชีพเกษตรกร ระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ใน

ภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง   เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา มีระดับความพงึพอใจมาก

ท่ีสุดในกระบวนการ ดานการซื้อจากผูขายท่ีถูกตอง รองลงมา คือ ดานจังหวะเวลาท่ีถูกตอง ดานจํานวนท่ีถูกตอง 

ดานราคาท่ีถูกตอง และดานคุณภาพท่ีถูกตอง สวนระดับของปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยง

สัตว ของนลิุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนราย

ขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ระดับของปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบล

การเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ระดับมากท่ีสุด คือ ปญหาการติดปายแสดงราคาท่ีไมชัดเจน 

รองลงมา คือ ปญหาการแจงราคาลวงหนาท่ีไมชัดเจน และปญหาพนักงาน (คนงาน) มนีอยไมเพยีงพอ 
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Abstract  

The purposes of this research were to evaluate agriculturists’ satisfaction and study the problems of 

purchasing animal maize products of Nilubon Agriculture, Khunkuan sub-district, Pong district, Phayao province. 

The study population consisted of 107 farmers who were selling animal maize products to Nilubon Agriculture. This 

study was a descriptive research. The questionnaire was used as a research tool for collecting data. Data obtained 

from the respondents were analyzed using descriptive statistics including means, percentages and standard 

deviations.  

 The study showed that respondents were mostly male with age between 31 - 40 years. Most of them 

were married and graduated from primary and high schools. The overall satisfaction of the farmers on purchasing 

animal maize products of Nilubon Agriculture was moderate. When considering each item, the item with the highest 

mean was buying from the right seller followed by the right time, the correct amount, the correct price and the 

correct quality. The levels of the problems of purchasing animal maize products of Nilubon Agriculture was 

moderate. When considering individual item, the most important problem was the label showing no clear price 

followed by not informing of price in advance and not having enough shop assistants. 
 

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

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตอดีต มีความเปนอยูแบบเรียบงายพึ่งพาตนเองและอาศัย

ธรรมชาติในการดําเนินชวิีตภายใตภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม ทําใหประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปน

แหลงผลติอาหารท่ีสําคัญ ดังจะเห็นไดจากขอความท่ีปรากฏบนศลิาจารกึของพอขุนรามคําแหงมหาราชท่ีวา “ในน้ํามี

ปลา ในนามขีาว” ท่ีแสดงเปนหลักฐานความอุดมสมบูรณของประเทศไทย (ปราโมทย ยอดแกว, 2552 : 1) การเกษตร

จงึเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญอยางหนึ่งของประชากรไทยตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน  

จังหวัดพะเยา ตั้งอยูภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเปนปาเขา ท่ีราบสูง  ประกอบดวย 9 

อําเภอ คือ อ.เมอืงพะเยา อ.เชยีงคํา อ.เชยีงมวน อ.ปง อ.ดอกคําใต อ.จุน อ.แมใจ อ.ภูซาง และ อ.ภูกามยาว แบงเปน 

68 ตําบล 805 หมูบาน ประชากรสวนใหญของจังหวัดพะเยา ประกอบอาชพีเกษตรกร โดยสวนใหญนอกจากจะปลูก

ขาวแลวยังมกีารปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว หลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว ในรอบสามปท่ีผานมา (ป 2558 - 2560) จังหวัดพะเยา 

มกีารปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 156,331.02 ตัน โดยในป 2558 มีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 157,622.76 ตัน 

ป 2559 เฉลี่ย 174,941.55 และ ป 2560 เฉลี่ย 136,428.75 ตัน (รายงานสรุปยอดผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ระบบ

ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกลางกรมสงเสริมการเกษตร, 2560) โดยเฉพาะในอําเภอปงท่ีมีการปลูกพืชผลทางการ

เกษตรเปนจํานวนมาก 
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อําเภอปง มีพื้นท่ีรวมท้ังหมด 1,041,250 ไร คิดเปนรอยละ 26.17 ของพื้นท่ีจังหวัดพะเยา  ประชากรใน

อําเภอปงสวนใหญประกอบอาชีพหลักทําการเกษตร ท้ังขาว พืชไร และไมผล โดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวท่ีนิยมปลูกกันอยางแพรหลาย โดยในรอบสามปท่ีผานมา (ป 2558 - 2560) มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เฉลี่ย 79,677.78 ตัน โดยในป 2558 มผีลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 82,488.01 ตัน ป 2559 เฉลี่ย 93,283.18 และ 

ป 2560 เฉลี่ย 63,262.15 ตัน (รายงานสรุปยอดผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกลาง กรม

สงเสรมิการเกษตร, 2560)  

ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนพื้นท่ีในการเกษตร เกษตรกรในตําบล ขุนควร อําเภอปง มีการ

ปลูกพชืผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  ซึ่งมกีารซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดทองถิ่นกอนเปน

ลําดับแรก โดยคนกลางในตลาดทองถิ่นมหีนาท่ีรวบรวมสนิคาเกษตรผลผลติทางการเกษตรไปขายใหกับไซโลรายใหญ

ในอําเภอปง ไดแก ปรญิญาพชืผล , จริภาสพชืผลพาณชิย , นวัตกรณการเกษตรปง หางหุนสวนจํากัด สังวรกจิอบพืช 

และนิลุบลการเกษตร (รายชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา, 2559) ดังนั้นตลาดทองถิ่นมีความ

สําคัญอยางย่ิงสําหรับเกษตรกรผูผลิตเนื่องจากเกษตรกรอยูหางไกลในชนบทซึ่งจะทําใหเสยีคาใชจายในการขนสงสูง 

การจําหนายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางในทองถิ่นจึงถือไดวามอิีทธิพลตอการตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตร

ของเกษตรกร ในอําเภอปง 

นิลุบลการเกษตร เปนตลาดกลางทองถิ่นในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในตําบลขุนควร อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยไดทําการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวและผักกาดเขียวปล ีมากอน  โดยขาวโพด

เลี้ยงสัตวนั้น ไดนํามาแปรรูปดวยการสีและนําไปขายตอ ตอมาไดขยายกิจการโดยนอกจากรับซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวและผกักาดเขียวปลีแลวยังไดมีการเพิ่มการรับซื้อมันสําปะหลัง กิจการท่ีเติบโตมาพรอมกับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลติดานการเกษตร โดยมกีารใชเครื่องจักรท่ีทันสมยัเขามาชวยในการแปรรปูและขน

ยายผลผลติทางการเกษตรท่ีงายและอํานวยความสะดวกในการแปรรูปและขนสงมากย่ิงข้ึน สงผลใหนลิุบลการเกษตร

สามารถรับซื้อผลผลติทางการเกษตรไดจํานวนมากย่ิงข้ึนท้ังนี้เกษตรกรสวนใหญท่ีนําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายใหกับ

นลิุบลการเกษตรนัน้แบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนเกษตรกรท่ีนําเมล็ดขาวโพดไปจากนิลุบลการเกษตร แลว

นําผลผลิตกลับมาขายยังนิลุบลการเกษตร และกลุมท่ีสองเปนเกษตรกรท่ีนําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายใหนิลุบล

การเกษตรเองโดยไมไดนําเมล็ดพันธุขาวโพดจากนลิุบล การเกษตรไปปลูก ในจํานวนเกษตรกรท่ีรับเมล็ดพันธุขาวโพด

ไป คิดเปนรอยละ 70 ของเกษตรกรท่ีนําขาวโพดมาขายท่ีนลิุบลการเกษตร เกษตรกรอีกรอยละ 30 ท่ีนําขาวโพดเลี้ยง

สัตวมาขายท่ีนลิุบลการเกษตรถอืเปนเกษตรกรท่ีสมัครใจนําผลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายท่ีนลิุบลการเกษตรในแต

ละป   (รายงานการดําเนนิการนลิุบลการเกษตร, 2560) 

ในรอบ 3 ปท่ีผานมาการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของนลิุบลการเกษตรมปีรมิาณลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 

2558 นลิุบลการเกษตร รับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังสิ้น จํานวน 3,161 ตัน ป 2559 จํานวน 2,685 ตัน และในป 2560 

รับซื้อจํานวน 1,655 ตัน ซึ่งจะเห็นไดวาการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของนิลุบลการเกษตรมจีํานวนลดลงอยางตอเนื่อง 

ประกอบกับในปจจุบันราคาท่ีรับซื้อผลผลติมคีวามสําคัญอยางย่ิงซึ่งราคาผลผลติทางการเกษตรจะอางอิงราคาตลาด

โดยใชกลไกทางการตลาดท่ีมกีารแขงขันเสรี และพิจารณาจากสภาพความตองการและความสามารถในการจัดหา

สนิคาเปนตัวกําหนดราคา ทําใหราคารับซื้อของทุกๆ ไซโลตางกันไมมากนัก สงผลใหเกษตรกรมทีางเลอืกในการขาย

ผลผลติทางการเกษตรหลายทาง (รายงาน  การดําเนนิการนลิุบลการเกษตร, 2560)  

ดวยขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
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สถานการณการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพปจจุบัน และใชเปนแนวทางในการปรับกลยุทธในการรับซื้อ

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของนิลุบลการเกษตร  ตลอดจนสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงแนวทางการรับซื้อของนลิุบลการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรเกดิความพงึพอใจตอไป 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนลิุบลการเกษตร ตําบล

ขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศกึษาปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนลิุบลการเกษตร ตําบลขุนควร 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและขอพิจารณาตางๆ ท่ีมีบทบาทตอความสําเร็จของงานการ

จัดซื้อตามแนวความคิดของ สุมนา อยูโพธ์ิ (2534) ซึ่ง ไดใหความหมาย หลักการและขอพิจารณาตางๆ ท่ีมีบทบาท

ตอความสําเร็จของงานการจัดซื้อไววา ขอบเขตของงานการจัดซื้อสวนมากยอมรับในกลุมนักบรหิารการจัดซื้อและถือ

เปนวัตถุประสงคหรือนโยบายทางดานการจัดซื้อคือ“จัดซื้อพัสดุคุณภาพท่ีถูกตอง จํานวนท่ีถูกตอง จังหวะเวลาท่ี

ถูกตอง ราคาท่ีถูกตอง และจากแหลงขายท่ีถูกตอง” ปญหาของการจัดซื้ออยูท่ีคําวา “ถูกตอง” ซึ่งตองพิจารณากอน

วาปจจัยแตละขอท่ีถูกตองควรเปนอยางไรและในหัวขอเหลานี้ถือวาเปนแกนของวิชาการจัดซื้อซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  1. คุณภาพท่ีถูกตอง (The Right Quality) หมายถึง ความเหมาะสมของพัสดุท่ีตัง้ใจจะนําไปใช หรอืกลาวให

ชัดเจนไดวา “คุณภาพ” คือสิ่งท่ีเหมาะสมกับผลติภัณฑและใชไดตามท่ีตัง้ใจจะใชพัสดุนัน้ ซึ่งไมจําเปนวาจะเปนของดี

เสมอไปแตอาจจะดีท่ีสุดสําหรับจุดประสงคท่ีจะใช คําวาคุณภาพในทัศนะของผูซื้อจะไมมคีวามหมายหากไมบงบอก

ถึงความตั้งใจท่ีจะนําไปใช ดังนั้นคุณภาพท่ีถูกตองจะตองเปนคุณภาพท่ีดีท่ีสุดสําหรับงานท่ีจะตั้งใจนําไปใช   2. 

จํานวนท่ีถูกตอง (The Right Quantity) หมายถึง จํานวนท่ีจะซื้อแตละคราวควรจะซื้อจํานวนเทาใดจึงจะประหยัดได

มากท่ีสุด ใหเกดิความสมดุลระหวางจํานวนความตองการท่ีจะใชกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการซื้อ ควรซื้อสนิคา

ใหไดปริมาณตรงตามความตองการ เพื่อลดปญหาและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการซื้อท่ีไมเหมาะสม  3. ซื้อจาก

ผูขายท่ีถูกตอง (The Right Source of Supply) หมายถึง การพิจารณาเลือกแหลงขาย โดยทําการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเสนอคุณสมบัติจํานวนราคา การบริการตามท่ีผูซื้อตองการไดดเีพียงใด ซึ่งจําเปนจะตองนําไป

ประเมินคาคุณสมบัติของผูขายสําหรับติดตอและพจิารณา   4. ราคาท่ีถูกตอง (The Right Price) หมายถึงราคาท่ีทํา

การซื้อขายกันควรเปนราคายุติธรรมคือราคาท่ีตํ่าสุดท่ีผูซื้อมีความมั่นใจวาผูขายจะสนับสนุนไดตลอดไป ซึ่งพัสดุท่ีมี

คุณสมบัตติรงตามท่ีตองการสงไดทันเวลาและสถานท่ีท่ีประสงค โดยราคานัน้ทําใหผูขายไดกําไรพอท่ีจะตัง้อยูสูเขาได 

ผูซื้อนํามาผลิตเปนสินคาชนิดหนึ่งไดในราคาตนทุนตํ่าพอท่ีจะขายเอากําไรในตลาดท่ีมีการแขงขันไดตลอดไปโดยมี

เกณฑท่ีพิจารณา 3 ประการ จากราคาท่ีมคีวามสัมพันธกับตนทุน ตัง้เกณฑวาราคานัน้เปนไปตามภาวะเศรษฐกจิและ

ตัง้เกณฑวาราคานัน้เกิดจากการแขงขันเจาหนาท่ีจัดซื้อจะตองนําเอาขอพจิารณาท้ังสามนี้มาใชในการวิเคราะหราคา

เพื่อตกลงวาราคาท่ีถูกตองในการจัดซื้อท่ีตองการในชวงระยะเวลานั้น   5. จังหวะท่ีถูกตอง  (The Right Time) 

หมายถงึ การพจิารณาเวลาท่ีถูกตองในการจัดซื้อผูซื้อจะตองอยูท่ีการไดรับพัสดุทันเวลามคุีณภาพและเวลาท่ีถูกตอง

เปนหลัก  ความสําคัญของเวลาแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของพัสดุท่ีจะซื้อหรือข้ึนอยูกับลักษณะของตลาดท่ีเรา

กําลังดําเนินการจัดซื้อพัสดุนั้นอยู โดยท่ัวไปอาจกําหนดวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งคือซื้อตามท่ีตองการใชคือตอง
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เขมงวดกับตารางการผลิตวามคีวามตองการใชพัสดุจํานวนเทาใด และไมคอยสนใจกับภาวะในตลาดท่ีซื้อนัน้ หรือซื้อ

ตามภาวะตลาดคือนอกเหนอืจากการพิจารณาจํานวนท่ีตองการแลว ก็ยังจะตองพจิารณาจังหวะเวลาในขณะท่ีกําลัง

จะจัดซื้อในตลาดนัน้อีกดวย   โดยเกษตรกรท่ีนําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายใหกับนลิุบลการเกษตรไดประเมินความพึง

พอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัด

พะเยา วัดจากการตอบแบบสอบถามโดยใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับยอยในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมนิความ

พงึพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัด

พะเยาเพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนากลยุทธของนิลุบลการเกษตร และเพื่อใหผูประกอบอาชพีคนกลางในตลาด

ทองถิ่นนําไปใชในการวางแผนการตลาด รวมถงึการปรับและพัฒนากลยุทธ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

เกษตรกรท่ีนําผลติผลทางการเกษตรมาขายและเปนขอมูลสําหรับผูท่ีสนใจ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการศึกษา 

คือ ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบล

การเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

 จากขอบเขตเนื้อหาดังกลาวสามารถแสดงกรอบแนวคิดได ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกร 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ  

- ระดับการศกึษา  

- ระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกร  

  

       ความพงึพอใจของเกษตรกร 

ตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว 

ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

หลักการและขอพจิารณาตาง ๆ ของการรับซื้อ 

- การซื้อใหไดคุณภาพท่ีถูกตอง (The Right Quality)  

- การซื้อใหไดจํานวนท่ีถูกตอง (The Right Quantity)  

- การซื้อจากผูขายท่ีถูกตอง (The Right Source of  

Supply)  

- การซื้อใหไดราคาท่ีถูกตอง (The Right Price)  

-การซื้อในจังหวะเวลาท่ีถูกตอง (The Right Time)  

- ปญหาท่ีมตีอการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

เกษตรกรและขอเสนอแนะ 
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วธีิวทิยาการวจัิย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชการศกึษาครัง้นี้ คือ เกษตรกรท่ีมาใชบรกิารลานรับซื้อผลผลตินิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท้ังหมด จํานวน 107 คน (ขอมูล นลิุบล การเกษตร อ.ปง ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2560) 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

           ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกร  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลติขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ของนลิุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา   

 โดยแบบสอบถามสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะของเครื่องมอืเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามแบบมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให

เลือกตอบไดเพียงคําตอบเดยีว กําหนดใหแตละขอคําถามมี 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีความพึงพอใจ

มาก มคีวามพงึพอใจปานกลาง มคีวามพงึพอใจนอย มคีวามพงึพอใจนอยท่ีสุด 

            ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีตอการบรกิารรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ

ลานรับซื้อผลผลตินลิุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของเกษตรกร โดย 

ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามแบบมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอคําถามมี 5 ระดับ คือ มี

ปญหามากท่ีสุด มปีญหามาก มปีญหาปานกลาง มปีญหานอย มปีญหานอยท่ีสุด  

 ขอมูลท่ีไดจะถูกนํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายของระดับคะแนน

เฉลี่ย ดังนี้ (กติตพิันธ คงสวัสดิ์เกยีรตแิละคณะ, 2552) 

  พสิัย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด    =  5 – 1      = 0.8 

                                       ระดับชัน้ท่ีตองการ                5 
 

จงึใชคาชวงหางกันชวงละ 0.8 ตามสูตรพสิัย ดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มาก 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ นอย 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ นอยท่ีสุด 
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วิธกีารด าเนินการทดสอบเคร่ืองมือ  

 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช้กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าผลท่ีได้มาทดสอบหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยก าหนดความเชื่อมั่นท่ี 95% (α = 0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และ

ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติท่ี 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) วิธกีาร

ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า ความเชื่อมั่นของข้อค าถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.92 – 0.93 ซึ่งมีค่ามากกว่า 

0.70 แสดงถึงความเชื่อมั่นของชุดค าถามวัดตัวแปรในระดับท่ีด ี(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 99) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary 

Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากร การตอบแบบสอบถามของเกษตรกรต่อการบริการ

รับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร ของนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา จ านวน 107 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผู้ศกึษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอนการวเิคราะหด์ังนี้ 

1.ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2.ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แล้วน ารหัสท่ีก าหนดพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์และท าการวเิคราะห์ 

3.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี ้

    3.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะหข้์อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาและในการประกอบอาชีพ

เกษตรกร  

    3.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แสดงค่าเฉลี่ย และวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล 

 3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะกระจาย

ของข้อมูล 
 

ผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 107 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสามารถให้ข้อมูล

สมบูรณ์ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 67.29 อายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 37.38) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 90.65) มีระดับการศกึษาอยู่ในประถมศกึษา

และระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ร้อยละ 37.38) และประกอบอาชีพเกษตรกร ระยะเวลา 11 - 20 ปี (ร้อยละ 34.58) 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร 

ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซือ้ผลผลิตข้าวโพด

เลีย้งสัตว ์ของนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้าน ค่าเฉล่ีย แปลผล ปัจจัยที่มผีลต่อความพึงพอใจมาก 3 ล าดับแรก ล าดับที ่

ด้านคุณภาพ 

ท่ีถูกต้อง 

3.33 ปาน

กลาง 

1. ความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่าความชืน้ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

3. การก าหนดมาตรฐานของข้าวโพดเลีย้งสัตวท่ี์น ามาขาย 

และความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

5 

ด้านจ านวนท่ี

ถูกต้อง 

3.38 ปาน

กลาง 

1. ความถูกต้องของจ านวนท่ีรับซื้อตามโควตาข้าวโพดเลีย้ง

สัตวท่ี์ให้ไว้ 

2. ความถูกต้องของการชั่งน้ าหนักข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

3. ความรวดเร็วในการชั่งน้ าหนักข้าวโพดเลีย้งสัตว ์และ

ความถูกต้องในการจดบันทึกน้ าหนักข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

3 

ด้านการซือ้

จากผู้ขาย 

ท่ีถูกต้อง 

3.43 มาก 1. การใหค้วามส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าข้าวโพด 

เลีย้งสัตวม์าขายประจ า 

2. การใหค้วามส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลีย้งสัตวม์า

ขายอย่างสม่ าเสมอ 

3. การใหค้วามส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลีย้งสัตวม์า

จ าหนา่ยในปริมาณท่ีมากในแต่ละครั้ง 

1 

ด้านราคาท่ี

ถูกต้อง 

3.37 ปาน

กลาง 

1. วธิกีารจ่ายเงิน  

2. ความถูกต้องของการคิดเงินจากการขาย 

3. ความรวดเร็วในการจ่ายเงิน 

4 

ด้านจังหวะ

เวลา 

ท่ีถูกต้อง 

3.39 ปาน

กลาง 

1. ช่วงเวลาในการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสัตวใ์นช่วงฤดูกาล 

2. ระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.) 

3. ช่วงเวลาในการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสัตวน์อกฤดูผลผลิต 

2 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ

นิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการซือ้จากผู้ขายท่ีถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.43 (S.D.=0.91) ระดับ มาก รองลงมา คือ ด้านจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 (S.D.=0.85) 

ระดับปานกลาง ด้านจ านวนท่ีถูกต้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 (S.D.=1.04) ระดับ ปานกลาง ด้านราคาท่ีถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 (S.D.=0.96) ระดับ ปานกลาง และด้านคุณภาพท่ีถูกต้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 (S.D.=0.79) 

ระดับ ปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



  219  

- Proceedings - 

 

 ด้านคุณภาพท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ    ความพึงพอใจ 3 ล าดับ

แรก ได้แก่ ความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่าความชืน้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 (S.D.=0.94) ระดับ มาก เครื่องมือท่ีใช้

ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้งสัตว์และ การก าหนดมาตรฐานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีน ามาขายค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 (S.D. = 1.07) ระดับ ปานกลาง และความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (S.D. = 0.57) ระดับ ปานกลาง 

 ด้านจ านวนท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก 

ได้แก่  ความถูกต้องของจ านวนท่ีรับซือ้ตามโควตาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีให้ไว ้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 (S.D. = 0.91) ระดับ 

มาก ความถูกต้องของการชั่งน้ าหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความรวดเร็วในการชั่งน้ าหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.39 (S.D. = 1.07) ระดับ ปานกลาง และความถูกต้องในการจดบันทึกน้ าหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.36 (S.D. = 1.04) ระดับ ปานกลาง 

 ด้านการซือ้จากผู้ขายท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 3 

ล าดับแรก ได้แก่ การให้ความส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลี้ยงสัตวม์าขายประจ า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 (S.D. = 

0.79) ระดับ มาก การใหค้วามส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลีย้งสัตว์มาขายอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 

(S.D. = 1.12) ระดับ มาก และการใหค้วามส าคัญตอ่เกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลี้ยงสัตวม์าจ าหนา่ยในปริมาณท่ีมากในแต่

ละครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (S.D. = 0.78) ระดับ มาก 

 ด้านราคาท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ วิธีการจ่ายเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 (S.D. = 1.12) ระดับ มาก ความถูกต้องของการคิดเงินจากการขาย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (S.D. = 1.12) ระดับ มาก และความรวดเร็วในการจ่ายเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 (S.D. = 1.14) 

ระดับ มาก 

ด้านจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 3 ล าดับ

แรก ได้แก่ ช่วงเวลาในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูกาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (S.D.=0.86) ระดับ มาก 

ระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D.=0.86) ระดับ ปานกลาง และ

ช่วงเวลาในการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสัตวน์อกฤดูผลผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (S.D.=0.82) ระดับ ปานกลาง 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาของเกษตรกรที่มีต่อการบริการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของลานรับซื้อผลผลิต

นิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพด

เลีย้งสัตว ์ของนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

ปัญหา X  S.D. ระดับของปัญหา 

1. ปัญหาความไม่สะดวกหรือมีระยะทางไกลใน 

   การเดินทางมายังลานรับซือ้นิลุบล การเกษตร 
2.66 0.86 

 

ปานกลาง 

2. ปัญหาเครื่องชั่งน้ าหนักมีไม่พอ 2.27 1.11 น้อย 

3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในลานรับซือ้  

   เช่น มีฝุ่นมาก 
2.67 0.82 

 

ปานกลาง 

4. ปัญหาการแจ้งราคาล่วงหน้าท่ีไม่ชัดเจน 2.98 0.73 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปัญหา X  S.D. ระดับของปัญหา 

5. ปัญหาการติดป้ายแสดงราคาท่ีไม่ชัดเจน 3.36 0.90 ปานกลาง 

6. ปัญหาพนักงาน (คนงาน) มีนอ้ยไม่เพียงพอ 2.77 0.81 ปานกลาง 

7. ปัญหาเกี่ยวกับการมีเครื่องชั่งน้ าหนัก 

   ท่ีไม่ทันสมัย 
2.27 1.15 

 

น้อย 

8. ปัญหาความไม่เสมอภาคในการใหบ้ริการ 

   แก่เกษตรกรแต่ละราย 
2.49 1.04 

 

น้อย 

9. ปัญหาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธใ์นการใหบ้ริการ 

    ของพนักงาน (คนงาน) ของลานรับซื้อนิลุบล  

    การเกษตร 

2.45 1.10 

 

น้อย 

รวม 2.66 0.95 ปานกลาง 
 

จากตาราง 2 ระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนิลุบลการเกษตร 

ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.66 (S.D.=0.95) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก พบวา่ ระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซือ้ผลผลิต

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ล าดับแรก คือ ปัญหาการติดป้ายแสดง

ราคารับซื้อท่ีไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 (S.D.=0.90) จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาการแจ้ง

ราคารับซื้อล่วงหน้าท่ีไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 (S.D.=0.73) จัดอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาพนักงาน 

(คนงาน) มีนอ้ยไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.77 (S.D.=0.81) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในลานรับซือ้ เช่น มีฝุ่น

มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 (S.D.=0.82) และปัญหาความไม่สะดวกหรือมีระยะทางไกลในการเดินทางมายังลานรับ

ซือ้นิลุบล การเกษตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.66 (S.D.=0.86) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบล

การเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา จากการสรุปงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาอภิปรายผล ได้

ดังนี ้

 ด้านคุณภาพท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกับปัจจัยด้านความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่า

ความชืน้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวสิาข์ รังษี 

(2547) ได้ศกึษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซือ้ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชุน

เฮงหลีเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้ท่ีน าสินค้าเกษตรมาขาย 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพท่ีถูกต้อง จ านวนท่ีถูกต้อง ซื้อ

จากผู้ขายท่ีถูกต้อง และจังหวะเวลาท่ีถูกต้องในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ คิดค าส่วน (2554) ได้ศึกษา

เรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรม

การเกษตร (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่เคยขายใหก้ับพ่อค้าท่ีมารับซื้อถึงในพื้นท่ี โดยไม่มีผู้ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือจะตัดสินใจเอง เกษตรกรทราบข้อมูลการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของบริษัท ฯ จาก
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ญาติหรือเพื่อนแนะน า และส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามากกวา่ 6 ปี ท้ังนี้นิลุบลการเกษตรมีการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตวอ์ยู่ท่ีลานรับซือ้มาเป็นเวลานาน เกษตรกรมีความเคยชินในการน าผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์มายาวนาน 

 ด้านจ านวนท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านความถูกต้องของการชั่งน้ าหนัก

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ วันวสิาข์ 

รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกถั่วเหลืองมี

ลักษณะการน าผลิตผลทางการเกษตรมาขาย คือ น ามาขายครั้งเดียวท้ังหมดท่ีผลิตได้ในฤดูกาลนั้น มีปริมาณผลิตผล

ทางการเกษตรที่น ามาขายต่อครั้งโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,000 กิโลกรัม มีความถี่ในการน าผลิตผลทางการเกษตรมาขาย

ท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย ในช่วงฤดูกาลผลิต คือ เดือนละ 1 ครั้ง มีวิธีการเดินทางน าผลิตผลทางมาขาย

ผลผลิตโดยรถยนต์ของผู้อ่ืน เคยขายผลิตผลทางการเกษตรให้ลานรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรทั่วไปมีผู้ท่ีมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจเลือกแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คือ เพื่อนและคนรู้จัก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

แหล่งขายผลิตผลทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านจ านวนท่ีถูกต้อง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพท่ีถูกต้อง จ านวนท่ีถูกต้องซื้อ จากผู้ขายท่ีถูกต้อง และจังหวะเวลาท่ีถูกต้องในระดับ

มาก 

 ด้านการซื้อจากผู้ขายท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านการให้ความส าคัญต่อ

เกษตรกรท่ีน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขายประจ า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง

สอดคล้องกับ วันวิสาข์ รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลิตทางการเกษตร : 

กรณีศกึษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเลือกแหลง่จ าหนา่ยผลผลิตทางการเกษตร คือ เพื่อนและคนรู้จัก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหลง่ขาย

ผลิตผลทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ ซื้อจากผู้ขายท่ีถูกต้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นย่อยด้านซือ้จากผู้ขายท่ี

ถูกต้องท่ีพึงพอใจอันดับแรกคือการให้ความส าคัญส าหรับลูกค้าประจ า และสอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ คิดค าส่วน 

(2554) ได้ศกึษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซือ้ผลิตผลทางการเกษตรของ บริษัท ลิ้มศักดากุล

อุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยขายให้กับพ่อค้าท่ีมารับซื้อถึง

ในพื้นท่ี โดยไม่มีผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือจะตัดสินใจเอง เกษตรกรทราบข้อมูลการรับซื้อผลิตผลทางการ

เกษตรของบริษัท ฯ จากญาติหรือเพื่อนแนะน า และส่วนใหญเ่ป็นลูกค้ามากกวา่ 6 ปี 

 ด้านราคาท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกับปัจจัยด้านวิธีการจ่ายเงิน  มค่ีาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วันวิสาข์ รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ

ของเกษตรกรต่อการรับซือ้ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาหา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัด

แพร่ ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจด้านราคาท่ีถูกต้องโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ ปานกลาง โดยประเด็นย่อย

ด้านราคาท่ีถูกต้องท่ีพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ การให้เงินช่วยค่าบรรทุกผลิตผลมาขาย และไม่สอดคล้องกับ ถวิล 

ถาวิสุข (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดตากต่อการปลูกมันฝรั่งแบบมีสัญญาผูกพันกับ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์จ ากัด ผลการศึกษาพบวา่ ในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารและอ่ืนๆ พบว่า เกษตรกรมี

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการข้อมูลและข่าวสารอ่ืนๆ ในเรื่องต่างๆ ในระดับมาก ยกเว้นเรื่อง 

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ใหม่ทันสมัย และเรื่องสถานท่ีท าการของบริษัท ท่ีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ 

ปานกลาง และปัญหาด้านรายละเอียดในสัญญาการปลูกมันฝรั่งท่ีเกษตรกรพบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน

ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาหัวพันธุ ์ด้านข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพหัวพันธุ ์และด้านข้อก าหนดเกี่ยวกับระดับราคารับซื้อ
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ผลผลิต ท้ังนี้เพราะนิลุบลการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการด้านการจ่ายเงิน ท าให้

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของการคิดเงินจากการขาย  ความรวดเร็วในการจ่ายเงิน ความสะดวกใน

การรับเงิน ในระดับมาก 

 ด้านจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกับปัจจัยด้านช่วงเวลาในการรับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูกาลระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ วันวิสาข์ รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

เกษตรกรต่อการรับซือ้ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาหา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชุนเฮงหลเีด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 

และประเด็นย่อยด้านจังหวะเวลาท่ีถูกต้องท่ีพึงพอใจอันดับแรกคือช่วงเวลาในการรับซื้อเพิ่มเติมนอกฤดูกาลผลิต

เกษตรกรมีปัญหาโดยรวมเฉลี่ยในระดับน้อย 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ผลท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซือ้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบล

การเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีข้อเสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของ

นิลุบล การเกษตร ใหส้อดคล้องกับความต้องการแบบสอบถามโดยสร้างความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

และแก้ไขปัญหาในทุกขอ้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อให้ได้คุณภาพท่ีถูกต้อง (The Right Quality) ควรมีการก าหนดมาตรฐานของผลผลิตท่ีเกษตรกร

น ามาขายใหส้อดคล้องกับมาตรฐานของลานรับซื้อหรือตามมาตรฐานสากล ควรมีการฝึกพนักงานให้มีความช านาญ

ในเรื่องการตีค่าความสมบูรณ์ขอวงเมล็ดข้าวโพดให้ได้มาตรฐานและเกษตรกรเชื่อถือได้ โดยมีการแบ่งเกรดใหช้ัดเจน 

คือมีค่าสูงสุดต่ าสุดของแต่ละเกรดท้ังในเรื่องของความชืน้ สิ่งเจือปน และความสมบูรณ์หรือสีของเมล็ด ควรอธบิายให้

เกษตรกรท่ีน าผลผลิตมาขายเข้าใจถึงวิธกีารท่ีใช้ในการแบ่งเกรดผลผลิตท่ีเกษตรกรน ามาขายถึงประโยชน์ท่ีได้รับและ

ความเป็นมาตรฐานของวิธใีช้ เพื่อใหเ้กษตรกรรู้สึกในทางท่ีดีต่อวิธกีารใช้ ใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยมีการตรวจสอบ และ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจหาสิ่งเจือปน ตรวจค่าความชืน้ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

ใช้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีความรวดเร็วในการตรวจสอบ และเพิ่มความรวดเร็วในการถ่ายโอน

สินค้าใหม้ากขึ้นกวา่เดิม 

2. การซื้อให้ได้จ านวนท่ีถูกต้อง (The Right Quantity) ควรมีการจัดประชุมผู้ขายเพื่อสร้างความเข้าใจใน

มาตรฐานการชั่งน าหนัก และมาตรฐาน วธิกีารจดน้ าหนักของผลผลิต เพื่อใหเ้กษตรกรมีความพึงพอใจในการซือ้ใหไ้ด้

จ านวนท่ีถูกต้องในระดับมากขึ้นไป และมีการติดตามภาวะความต้องการของตลาด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งให้

เกษตรกรท่ีน าผลผลิตทางการเกษตรมาขายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจ านวนท่ีรับซือ้ตามโควตาท่ีเคยใหไ้วไ้ด้ล่วงหนา้  

3. การซือ้จากผู้ขายท่ีถูกต้อง (The Right Source of Supply) การใหค้วามส าคัญต่อเกษตรกรท่ีน าผลผลิต มา

ขายหรือเป็นลูกค้าประจ าและใช้กลยุทธ์ในเรื่องการให้ราคารับซื้อมากกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณผลผลิ ตทาง

การเกษตรท่ีน ามาขายต่อข้างเป็นจ านวนมากส าหรับเกษตรกรท่ีมีปริมาณผลผลิตท่ีน ามาขายต่อครั้งมากแลเกษตรกร

ท่ีอยู่ห่างไกลจากลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรต้องมีการโทรศัพท์ อีเมล์ หรือจดหมายไปแจ้งราคาผลผลิตให้

เกษตรกรท่ีอยู่หา่งไกลทราบ และในเทศกาลท่ีส าคัญเช่น วันปีใหม่ มีการแจกปฏิทินหรือใหข้องขวัญเป็นรางวัลพิเศษ

ส าหรับเกษตรกรท่ีน าผลผลิตทางการเกษตรมาขายด้วยเฉพาะเกษตรกรท่ีน าผลผลิต  มาขายเป็นจ านวนมากหรือมี

ความสม่ าเสมอในการน ามาขายหรือเป็นลูกค้าประจ าเพื่อใหเ้กษตรกรเกิดความพึงพอใจรู้สกึถึงการใหค้วามส าคัญต่อ
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เกษตรกรตอบสนองความพึงพอใจครอบคลุม ทางเกษตรกรท่ีอยู่ใกล้หรือไกลน าผลผลิตมาขายมากเลยน้อยแนะน ามา

ขายค่อนข้างสม่ าเสมอหรือนานๆครั้ง 

4. การซื้อให้ได้ราคาท่ีถูกต้อง (The Right Price) เพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายเงินด้วยการน าระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้และเพิ่มความสะดวกในการรับเงินจากเดิมท่ีตอ้งรับเงินท่ีร้านท้ังหมดส าหรับกรณีท่ีน ามาขายท่ีลาน

รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถรับเงินตรงนั้นได้เลยมีการส ารวจภาวะของคู่แข่งขันถึงการก าหนดราคาของการให้

ราคามากกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณท่ีน ามาขายมากและการให้เงินช่วยค่าบรรทุกอยู่เสมอเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับภาวะตลาดและควรใหส้อดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรด้วย 

5. การซื้อในจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง (The Right Time) มีการการขยายช่วงเวลา ในการรับซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรแต่ละชนิดในฤดูกาลผลิตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน และมีการแจ้งระยะเวลาในการซือ้ให้ชัดเจนเพื่อเกษตรกรจะได้รู้

และเข้าใจอย่างถูกต้องมีการขยายช่วงเวลาในการเปิด-ปิดร้านและลานรับซือ้ ให้เหมาะสมในช่วงท่ีผลผลิตทางการ

เกษตรออกมาเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการน าผลผลิตมาขายและเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่

เกษตรกร  

นอกจากนั้นในด้านเรื่องของปัญหาในการรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร ในกรณีท่ีเป็นไปได้อาจจะตั้งจุดรับซื้อ

ชั่วคราวในช่วงท่ีผลผลิตมีจ านวนมากให้ใกล้กับแหล่งท่ีเกษตรกรท่ีน าผลผลิตมาขาย เพื่อความสะดวกของเกษตรกรใน

การเดินทาง ควร มีการซื้อเครื่องชั่งขนาดเล็กเพิ่มเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เกษตรกรจะได้ไม่ค่อยนาน ควรปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในลานรับซื้อ ซึ่งการติดตัง้เครื่องอบ (ไซโล) จะท าใหล้ดการน าผลผลิตไปตากลาน เพื่อลดความชื้น

ท าให้ปริมาณฝุ่นลดน้อยลงจากเดิม มีการแจ้งราคาล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ให้ชัดเจนและแน่นอน โดยมีการบอกการ

แบ่งเกรดสินค้าและราคาข้ันสูงสุดและต่ าสุดในแต่ละเกรดสินค้า ปิดป้ายแสดงราคาไว้ในสถานท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้

ชัดเจน มีจ านวนพนักงานเพียงพอในการบริการแต่ละจุด โดยเฉพาะในช่วงผลผลิต มีจ านวนมากโ ดยอาจว่าจ้าง

พนักงานชั่วคราวเพิ่มเติมในแต่ละจุด มีการปรับเปลี่ยนเครื่องชั่งน้ าหนักใหส้ามารถชั่งได้ในปริมาณ ท่ีมากขึ้นกวา่เดิม 

มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ คุณภาพบางตัวท่ีไม่ทันสมัยแล้วด้วยใช่ว่าเครื่องชั่งและเครื่องวัด

ความชืน้มีการปรับปรุงเรื่องท่ีพักรับรองลูกค้าโดยจัดให้มีบริเวณท่ีพักรับรองลูกค้าเพิ่มข้ึนและมีบริการน้ าดื่ม ควรมี

การอบรม คัดเลือก พนักงานใหม้ีความรู้ความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ ์มีความสุภาพเรียบร้อย และมีความเสมอภาค

ในการให้บริการแก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรท่ีน าผลผลิตทางการเกษตรมาขายในปริมาณมากหรือน้อย น ามา

ขายสม่ าเสมอหรือไม่สม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวจิัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปร หลักการและข้อพิจารณาต่าง ๆ อันมีบทบาทต่อความส าเร็จ

ของงานจัดซื้อ ซึ่งได้แก่ การซื้อให้ได้คุณภาพท่ีถูกต้อง (The Right Quality) การซื้อให้ได้จ านวนท่ีถูกต้อง (The Right 

Quantity) การซือ้จากผู้ขายท่ีถูกต้อง (The Right Source of Supply) การซือ้ใหไ้ด้ราคาท่ีถูกต้อง (The Right Price) และ

การซื้อในจังหวะเวลาท่ีถูกต้อง (The Right Time) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในส่วนของกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีหลากหลายในการรับซือ้ผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

2. การวจิัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรของการวจิัยคือ เกษตรกรท่ีมาขายผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์

ให้กับนิลุบลการเกษตร ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท้ังหมด จ านวน 107 คน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี

จ ากัด ท าใหไ้ด้ข้อมูลเฉพาะพื้นท่ีเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศกึษาในประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างแหง่อ่ืน เพื่อเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบกับผลของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ใหไ้ด้ข้อมูลกวา้งขวางและครอบคลุมย่ิงขึ้น 
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กติติกรรมประกาศ 
การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนี ้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชุ

ศานติ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้ให้ความกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า พร้อมท้ังตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่าง

ใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ตลอดจนถึงให้ก าลังใจ และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง

ฉบับนีเ้สร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ หลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท่ีประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้  จนส าเร็จการศึกษา ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีประสานงานหลักสูตรท่ีคอยประสานงานตลอดระยะเวลาการศึกษา  ขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายท่ีสละเวลา

ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนพี่ๆนิสิตร่วมหลักสูตรท่ีมีสว่นช่วยเหลอืและใหก้ าลังใจในการศกึษาครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป 

ด้วยดี และท่ีส าคัญอย่างย่ิงกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานท่ีคอยใหค้ าปรึกษา สนับสนุน 

ช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้านและใหก้ าลังใจท่ีดตีลอดมาในการศกึษาค้นควา้ตนเองฉบับนี้ 
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การใชเทคนคิ KWL-PLUS เพ่ือพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษา

ปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

Using KWL-Plus Technique to Develop of Creative Thinking skills and English 

Reading Comprehension Ability of Grade 10 Students at Maesaiprasitsart 

School, Maesai District, Chiang Rai Province 

ภัสราภรณ  ธรีะวงศานุรักษ17

1* และ สุกัญญา เกาะววิัฒนากุล2 

Patsaraporn  Teeravongsanurak1* and Sukanya  kaowiwattanakul2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถดานการ

อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช

เทคนคิ KWL-PLUS  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี  4/2  โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิ

ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 39 คน ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102) ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย แผนการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค โดยใชเทคนิค KWL-PLUS 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะการใช

ความคิดสรางสรรค และแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนท่ีเรยีนดวยรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน โดยใช

เทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย  รอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 

ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  พบวา ทุกหนวย 

การเรยีนรูนักเรียนมคีะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียน  นอกจากนี้ยังพบวา การวัดผลทักษะ

การใชความคิดสรางสรรคกอนเรียน นักเรียนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้นๆ โดยใชคําศัพทงายๆ เทานั้น แตเมื่อ

ทดสอบหลังจากการเรยีนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียนแสดง

ความคิดมากย่ิงข้ึน นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดิม  มีการเรยีบเรียงความคิด

และเกิดการคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใช 
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เทคนิค KWL-Plus พบวา นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.01 และความพงึพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 

พบวา  นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: KWL-PLUS  การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  ความคิดสรางสรรค 
 

Abstract  

This quasi experimental research aimed to 1) study creative thinking skills through the use of KWL-Plus 

technique; 2) study English reading comprehension ability through the use of KWL-Plus technique; 3) explore 

students’ satisfaction towards studying through the use of KWL-Plus technique. The sample group was selected 

by using purposive sampling method. The group was grade 10/2 students who were studying foundation English 

(E31102) in the second semester, academic year 2018 at Maesaiprasitsart School in Chiang Rai province. The 

instruments used in the research were 1) lesson plans using KWL-Plus technique to develop English reading 

comprehension and creative thinking skills 2) pretest and posttest for investigating students’ reading comprehension 

ability and creative thinking skills, and 3) a questionnaire to survey students’ satisfaction towards the use of KWL-

Plus technique to develop English reading comprehension ability and creative thinking skills. The statistics used for 

data analysis was percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. 

The results show that: 1) regarding creative thinking skills, the students’ post-test mean scores were 

higher than post-test mean of the end of each lesson. Furthermore, the participating students wrote short 

sentences and using easy words in pre-test, but they could develop ideas better in post-test. Every student could 

develop to write thoroughly, composing new ideas which were different from pre-test. 2)the students post-test 

mean scores of English reading comprehension test was significantly higher than pre-test mean scores at level of 

0.01., after attending KWL-Plus teaching. 3) The participating students had positive satisfaction towards using 

KWL-Plus technique teaching for development of creative thinking skills and reading comprehension ability.  
 

Keywords: KWL-PLUS, Reading Comprehension, Creative Thinking  
 

บทนํา 

ในการพัฒนาประเทศ การศกึษาถือเปนสิ่งท่ีมี่ความสําคัญมาก และเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร

ของชาตใิหมีคุณภาพ เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม  โดยสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางไมมีท่ี

สิ้นสุด เพราะมนุษยมีการคิดแกปญหาตางๆ อยูตลอดเวลา ดังนัน้ศาสตรการคิดจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเปน

อยางมาก ในกระบวนการคิด ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถท่ีสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย  ซึ่งมีคุณภาพ

มากกวาความสามารถดานอ่ืน และเปนปจจัยท่ีจําเปนย่ิงในการสงเสริมความเจริญกาวหนา ประเทศใดก็ตามท่ี

สามารถแสวงหา พัฒนา และดงึศักยภาพทางสรางสรรคของคนในประเทศออกมาใชใหเกดิประโยชนมากเทาใด ก็ย่ิงมี

โอกาสพัฒนา และเจริญกาวหนาไดมากเทานั้น  ซึ่งความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน และฝก

ปฏิบัติท่ีถูกวิธี และควรสงเสริมใหเด็กตั้งแตเยาววัย เพราะการพัฒนาความคิดสรางสรรคแกเด็กจะเปนการ
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วางรากฐานท่ีมั่นคงในการพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีสูงข้ึนเมื่อเติบโตเปนผูใหญท่ีจะสรางสรรคสังคมใหกาวหนา

ตอไป (สุริยันต บุญเลิศวรกุล, https://www.gotoknow.org/posts/361846, 2562; อางอิงจาก อารี รังสินันท, 2539, 

หนา 1) 

ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 2001 - 2100 เปนยุคของ 

การเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร ครูผูสอนจําเปนตองมีการปรับรูปแบบการสอนและสืบคนองคความรูใหม ๆ  

มาถายทอดใหผูเรียน ทักษะในการเรียนรูท่ีผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตองมีทักษะในการเรียนรู 3R ไดแก อานออก 

(Reading), เขียนได (Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetic) และ 8C ไดแก Critical thinking and problem solving คือ  

มทัีกษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมวิีจารณญาณและสามารถแกไขปญหาได Creativity and innovation คือ การ

คิดอยางสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม  Cross-cultural understanding คือ ความเขาใจในความแตกตางของ

วัฒนธรรมและกระบวนการคิดขามวัฒนธรรม Collaboration teamwork and leadership คือ ความรวมมอื การทํางาน

เปนทีม และภาวะความเปนผูนํา  Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ

รูเทาทันสื่อ  Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและรูเทาทันเทคโนโลยี Career and learning 

skills คือ มีทักษะอาชพีและการเรียนรู และ Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มคุีณธรรม และมีระเบียบวินัย ซึ่ง

ทักษะ 3R 8C ดังกลาวนั้น จะสงเสรมิใหผูเรยีนในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีพรอมจะเรยีนรูตลอดชวิีตอยางยืดหยุนเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2554, หนา 12) ซึ่งจะเห็นไดวา การคิดอยางสรางสรรค เปนหนึ่ง

ในทักษะในการเรยีนรูของผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 

โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชงินโยบายท่ีมแีนวคิดในการเปลี่ยนเศรษฐกจิแบบเดมิไปสูเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมมีิตกิารปรับเปลี่ยนไดแก 1) ปรับเปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง

นวัตกรรม 2) ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยจากภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนท่ีเนนเทคโนโลยีและ

ความคิดสรางสรรค และ 3) การปรับเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลติสนิคาไปสูการบรกิาร (สุวิทย เมษินทรยี, 2559, 

หนา 2) ซึ่งทิศทางในการสรางเด็กยุคประเทศไทย 4.0 คือ การสรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ 

และมทัีกษะในการประยุกตใหเขาถงึเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูระดับท่ียาก

ข้ึน คือ สามารถคิดสรางสรรค ซึ่งถอืวาเปนความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศกึษาของชาต ิ(ชวลติ โพธ์ินคร, 

2560, หนา 2) ในการจัดกระบวนการศึกษา การพัฒนาความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) นั้นถือวามี

ความสําคัญย่ิง จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุใหการมคีวามคิดสรางสรรคเปนหนึ่งในคุณสมบัติสําคัญท่ีผูเรยีนพงึม ีโดยถือวาเปน

กระบวนการทางความคิดท่ีมีความสําคัญตอผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรางความคิด สรางจินตนาการตาม

สถานการณหรือสภาพแวดลอมท่ีกําหนดไว ความคิดสรางสรรคคือพลังทางความคิดท่ีผูเรียนทุกคนมีมาแตกําเนิด 

หากไดรับการกระตุน การพัฒนาพลังแหงการสรางสรรคจะทําใหเด็กเปนคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดนอก

กรอบ และสามารถหาหนทางในการท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ไดเสมอ ดังนั้นการสอนความคิดสรางสรรคและฝกฝนให

ผูเรยีนสามารถคิดอยางสรางสรรค จงึเปนสวนหนึ่งท่ีชวยกระตุนคุณภาพในตัวของผูเรยีนใหมั่นใจในตนเองและเตบิโต

เปนผูใหญท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน (สุวิทย มูลคํา, 2550, หนา 9) จากการศึกษาวิจัยของนักการวิชาการหลายทานพบ

ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรยีน ดังเชนการศกึษาของ ณกมล  ปุญชเขตตทิกุล (2556, หนา 

5) พบวา การมสีังคมท่ียึดมั่นการดําเนนิชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณสีังคม มลีักษณะเผด็จการทําใหคนในสังคม

ไมกลาคิดนอกกรอบ สังคมท่ีไมเห็นคุณคาความคิดสรางสรรค ไมยอมรับความคิดท่ีคนๆ หนึ่งไดสรางสรรคข้ึน และ

สังคมท่ีไมมีการสอนทักษะการคิดสรางสรรค  เชน การเรียนการสอนท่ีเนนการทองจํา ซึ่งสถาบันทางการศึกษา
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หลายๆ แหง ท่ีผานมาพยายามจัดกัน ซึ่งยังไมคอยมีบรรยากาศท่ีจะสงเสรมิใหผูเรยีนไดคิดอยางอิสระ จนเปนสาเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหผูเรียนเตบิโตข้ึนอยางขาดทักษะในการคิดสรางสรรค และการศึกษาของ ชูชีพ พันธหวยพงศ (2551 : 2) 

พบวา นักเรียนขาดทักษะในการคิดสรางสรรค ซึ่งสงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไมถึงเปาหมายท่ี

โรงเรียนตั้งไว ดังนั้นการแกไขปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยการสอน ครูและโรงเรียนจึงควรมีบทบาท

อยางย่ิงในการชี้นํา สงเสริม และเสนอแนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล และเปนหนาท่ีของครูท่ีจะตองคิดคนหากลวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งเราและสราง

บรรยากาศการเรยีนรูเพือ่กระตุนใหผูเรยีนไดแสดงความรูความสามารถในดานความคิดและจนิตนาการออกมา  

นอกจากทักษะการใชความคิดสรางสรรคซึ่งเปนหนึ่งในทักษะการเรียนรู 8C แลว อีกหนึ่งทักษะท่ีมี

ความสําคัญในทักษะในการเรียนรู 3R ก็คือ การอานออก (Reading) กลาวไดวาในการจัดการเรียนการสอน ทักษะ

การอานนับไดวาเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนไมวาวิชาใดก็ตามลวนตองใชการอานท้ังสิ้น การอานเปนสิ่งจําเปน

และสําคัญเปนอยางย่ิงในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เพราะการอานเปนกิจกรรมท่ีตองใชความคิดและความสามารถเพื่อทํา

ความเขาใจในสารท่ีสื่อในรูปการเขียน ซึ่ง อารี พันธมณี (2557, หนา 136) ไดกลาววา การมีความคิดสรางสรรคจะ

ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานได เนื่องจากความคิดสรางสรรคจะชวยใหนักเรยีนรูจักการคิดแสดงความคิดเห็น 

และมีความรูสึกตอเรื่องท่ีอานมากข้ึน ทําใหเกิดการมุงทบทวนขอมูลตางๆ ท่ีจําไดหรือเขาใจ ดังนั้น ในการสอน

ภาษาอังกฤษจงึควรเนนหนักท่ีการอาน เพราะเปนทักษะท่ีไดใชมากท่ีสุดและจําเปนท่ีสุดในยุคของขอมูลขาวสาร ผูท่ีมี

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง ครูสอนภาษาอังกฤษจงึจําเปนอยางย่ิงท่ีจะเรียนรูกลวิธีสอนท่ีสามารถชวยพัฒนาใหผูเรยีนมคีวามสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ (วิสาข จัติวัตร, 2551, หนา 29) และสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของนักเรยีนไปพรอมกันดวย 

การจัดการเรียนรูการอานแบบ KWL Plus คือ วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ 

เนนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนใชกระบวนการคิดในขณะท่ีอาน เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน ซึ่งสอดคลองกับการฝก

ทักษะกระบวนการคิด คือ ทฤษฏีอภิปญญา (Meta Cognition) K ยอมาจากคําวา Know เปนข้ันตอนท่ีนักเรียน

ตรวจสอบหัวขอเรื่องวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับหัวขอเรื่องมากนอยเพียงใด W ยอมาจากคําวา Want to Know เปน

ข้ันตอนท่ีนักเรียนจะตองถามตนเองวาตองการรูอะไรในเนื้อเรื่องท่ีจะอานบาง เปนการตั้งเปาหมายในการอาน L ยอ

มาจากคําวา Learned เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนสํารวจวาตนเองไดเรยีนรูอะไรบางจากบทอานและจดบันทึกสิ่งท่ีตนเอง

เรยีนรูและ Plus หมายถึง การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด และเขียนสรุปความหลังการอาน ซึ่งในข้ันตอนนี้ความคิด

สรางสรรคของนักเรียนจะถูกกระตุนดวยกิจกรรมของการนําเสนอความคิดโดยใชจินตนาการในการสรางสรรค

เรื่องราวท่ีนอกเหนือจากบทเรยีน โดยอาจมาจากประสบการณสวนตัวของนักเรียนแตละคนในกลุม รวมท้ังจากการ

ทํากิจกรรมกลุมในข้ันตอน K(Know), W (Want to Know) และ L (Learned) วิธีการจัดการเรียนรูนี้ เปนการสอนท่ีจัด

กิจกรรมการอานใหผูอานไดนําความรูเดิมของตนท่ีมีอยูแลวไปชวยตีความในเนื้อเรื่องท่ีอาน เพื่อชวยใหนักเรียนมี

ความเขาใจในสิ่งท่ีอานมากข้ึน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนอาน ข้ันระหวางอาน และข้ันหลังอาน ในข้ันกอน

อานเปนการกระตุนพื้นฐานความรูเดมิของผูเรยีน ข้ันระหวางอานเปนการอานท่ีครูแบงบทอานเปนสองสวน สวนแรก

ครูอานเปนแบบอยางกอนและสวนท่ีสองเปนสวนท่ีนักเรยีนอานและข้ันหลังอานเปนการสรุปความเขาใจในเรื่องท่ีอาน 

(สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2554, หนา 75-76) ขอมูลการศึกษาวิจัยท่ีสนับสนุนไดวาการจัดการเรยีนการสอน โดยใช

เทคนิค KWL-PLUS สามารถชวยพัฒนาทักษะการคิดและการอานได จากการศึกษาวิจัยของ วิไลลักษณ  วงศวัจน

สุนทร (2551, หนา 63) พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค KWL-PLUS สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห
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และเอ้ือประโยชนใหนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน และคะนึงนิตย มวงสี (2552, หนา 

60-61) ท่ีไดศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธี KWL PLUS พบวา มข้ัีนตอนใน

การเรยีนท่ีไมซับซอน งานตอการเรียน เปนการกระตุนความรูเดิมของนักเรยีนท่ีมีอยู สามารถชวยนักเรียนในการทํา

ความเขาใจกับเรื่องท่ีอานใหมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน มีการตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน เกิดความสนใจตอเรื่องท่ีอาน 

นักเรยีนไดฝกการคิด การเขียนแผนท่ีความหมาย และแสวงหาคําตอบจากแหลงขอมูลตางๆ ดวย 

เมื่อกลาวถงึทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย จากรายงานประจําป 2561 ของสํานักงานจัดอันดับทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ หรือ Education First  (EF) ท่ีมีสํานักงานใหญในสวิตเซอรแลนด ระบุวา ทักษะภาษาอังกฤษของ

ไทย อยูในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศท่ัวโลกท่ีไมไดใชอังกฤษเปนภาษาหลัก และไดคะแนนเพียง 48.54 จาก 100 

คะแนน เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยไดคะแนนในอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียนท่ีทําการสํารวจ เรียง

ตามลําดับ คือ สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซยี เวียดนาม อินโดนีเซีย  ไทย เมยีนมา และกัมพูชา ซึ่งคะแนนของไทยถูก

จัดอยูในระดับต่ํา และอยูในระดับนี้ตัง้แต Education First  (EF) ออกรายงานฉบับแรกในป 2554 หรือ 8 ปแลว (ไทย

โพสต. https://www.thaipost.net/main/detail/22062. 2562) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากย่ิงข้ึน และจากการสอบถามและ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ในขณะปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พบวา นักเรียนไมชอบการอานโดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษ 

เพราะวานักเรยีนอานแลวไมเขาใจในสิ่งท่ีอาน  ตอบคําถามทายเรื่องไมได  ใชเวลานานในการจับใจความสําคัญและไม

เขาใจเนื้อเรื่องหรือขอความท่ีอานอยางลึกซึ้ง ทําใหนักเรยีนคิดวาการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจนั้นยาก นอกจากนี้

เมื่อครูมอบหมายใหนักเรยีนอานเรื่องและเขียนบรรยายความคิดตามเรื่องท่ีกําหนดให นักเรียนก็ไมสามารถถายทอด

ความคิด ความรูสึกของตนเองออกมาได ทําใหนักเรยีนเกิดความเบ่ือหนายในการเรยีน ผูวิจัยจงึไดศึกษาวิธีการและ

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน พรอมท้ัง

ตระหนักในแนวความคิดของการสงเสริมการอานท่ีสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไปพรอมกันดวย และหนึ่งใน

วิธีการสงเสรมิการอานท่ีมศัีกยภาพชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคก็คือ การจัดการเรยีนรูการอานแบบ KWL Plus 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคนิค KWL-PLUS  มาใชเพื่อพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ แตยังไมมีผูใดท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus มาประยุกตใชในการ

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยใน

ฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จึงมีความสนใจท่ีจะนํารูปแบบการ

จัดการเรยีนรูแบบ KWL Plus มาประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและ

ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย เปนการพัฒนาวิธีสอนแบบใหมในกระบวนการเรยีนการสอนอันจะทําใหการสอนมปีระสทิธิภาพมาก

ข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนสูงข้ึน รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนไดมีความสามารถในการคิดสรางสรรค 

และมคีวามพึงพอใจตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการวิจัย

ตอไป 
 

 

 



  231  

- Proceedings - 

 

วัตถุประสงคการศกึษา 

 1.  เพื่อศกึษาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสิทธ์ิ

ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนคิ KWL-Plus 

 2.  เพื่อศกึษาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 

โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนคิ KWL-Plus  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย ท่ีเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 31102) 

จํานวน 425 คน จํานวน 12 หอง และกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4/2 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิ

ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย จํานวน 39 คน ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102) ซึ่งไดมาโดย

การสุมแบบเจาะจง  

 ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาท่ีผู วิจัยไดคัดเลือกจากหนังสือเรียน อจท. 

ภาษาอังกฤษ upstream ม.4 เนื้อหาดังกลาวมีความสอดคลองกับสาระ และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) ระดับชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4/2 จํานวน 4 หนวยการเรียนรู  ดังนี้ 

หนวยการเรยีนรูท่ี 6 Happy Days!  A Traditional Irish Wedding หนวยการเรยีนรูท่ี 7 Eating Out!  A Taste of Toronto 

หนวยการเรยีนรูท่ี 8 Fit for Life  The Last Great Race และหนวยการเรยีนรูท่ี 9 Going out  Pick of the Week 

 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศกึษา ตัวแปรตน ไดแก เทคนคิ KWL-PLUS (Eileen Carr and Donna Ogle. 1987) และ

ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการใชความคิดสรางสรรค (ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดรเิริ่ม (Original) (Guilford. 

1967), ทักษะความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และความพงึพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS 

 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใชความคิด

สรางสรรคและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จํานวน 4 หนวยการเรียนรู  นําแผนการ

จัดการเรยีนการสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมเชิงเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย 

จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู ตลอดจนวิธีการและเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โดยใชแบบประเมนิความเหมาะสมของการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู มีลักษณะเปนมาตราประมาณคา 

(Ratting Scale) ผลการประเมนิแผนการจัดการเรยีนการสอน จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คะแนนเฉลี่ยท่ีอยูระหวาง 4.00 

ถึง 5.00 และโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 หมายความวา แผนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก 2) แบบทดสอบวัดทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน  8 ขอ และแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ

เลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ รวมท้ังหมด 48 ขอ นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พจิารณาวาขอสอบ

วัดไดตรงตามนยิามหรอืไม โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมนิความสอดคลองดัชนคีวามสอดคลอง IOC พบวา แบบทดสอบท่ี

สรางข้ึนมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.80 - 1.00 ใชไดทุกขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ี

จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS โดยแบงออกเปน  6  ดาน  ไดแก ดานรายวิชาในหลักสูตร  ดาน
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เนื้อหา  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน  ดานการสงเสริมการเรยีนรู  ดานครูผูสอน  และดานการวัดและประเมินผล  

จํานวน  23  ขอ นําแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีสรางเสร็จแลว นําเสนอตออาจารยท่ีปรกึษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

เพื่อประเมนิความสอดคลองดัชนคีวามสอดคลอง IOC พบวา  คาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ 
 

ผลการศกึษา 

ผลการวิจัยไดแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1.  ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนคิ KWL-Plus 

ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอ

แมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนคิ KWL-Plus พบวา  ผูเรียนมคีะแนนการทดสอบหลังเรยีนสูงกวา กอนเรยีนอยาง

มนัียสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยกอนเรียน นักเรยีนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้นๆ โดยใชคําศัพทงายๆ เทานั้น 

แตเมื่อทดสอบหลังจากการเรยีนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียน

แสดงความคิดมากย่ิงข้ึน นักเรยีนทุกคนมพีัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดมิ  มีการเรยีบเรยีงความ

คิดและเกดิการคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดมิ 
 

ตาราง 1  การพฒันาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ที่ 

หนวยที่ 6 หนวยที่ 7 หนวยที่ 8 หนวยที่ 9 กอน

เรียน 

(20) 

หลัง

เรียน 

(20) 
กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) 

1 2 5 2 5 1 5 1.5 5 6.5 20 

2 3 5 1.5 4 2.5 5 1.5 5 8.5 19 

3 0 5 1 5 0 5 1.5 5 2.5 20 

4 1.5 4 1 3 1 5 0 4.5 3.5 16.5 

5 0.5 5 1 3.5 0 3 1.5 2.5 3 14 

6 0 4 1.5 5 0 4 0 5 1.5 18 

7 0 4 0 5 0 4.5 0.5 4 0.5 17.5 

8 2 4 1.5 5 1.5 4.5 0 5 5 18.5 

9 2 5 1 4 1.5 4.5 0 4 4.5 17.5 

10 2 5 2 5 1.5 5 1 4.5 6.5 19.5 

11 2.5 4.5 1 5 1 5 1 4 5.5 18.5 

12 3 3.5 1.5 5 1 5 2.5 5 8 18.5 

13 3 5 2 5 1.5 5 1 5 7.5 20 

14 1.5 5 1 3.5 1 4.5 1.5 4 5 17 

15 1.5 5 1 3.5 1 4 0 5 3.5 17.5 
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ตาราง 1  (ตอ) 

ที่ 

หนวยที่ 6 หนวยที่ 7 หนวยที่ 8 หนวยที่ 9 กอน

เรียน 

(20) 

หลัง

เรียน 

(20) 
กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) 

16 1 4 1.5 5 1 3.5 1 4.5 4.5 17 

17 1.5 4 2 5 1 4 1.5 5 6 18 

18 1.5 5 1 5 1 4 1.5 3.5 5 17.5 

19 2.5 5 2.5 5 0.5 4.5 3 5 8.5 19.5 

20 4.5 5 2 5 4 5 0 5 10.5 20 

21 2 2.5 2 4 1 5 4.5 5 9.5 16.5 

22 2.5 3.5 1 5 2 5 2.5 5 8 18.5 

23 1.5 4 1 4.5 1 4 1 3 4.5 15.5 

24 1.5 4 1.5 3.5 1 4 1.5 4 5.5 15.5 

25 1.5 5 1 5 1 5 1.5 4 5 19 

26 2 2.5 1.5 4.5 2 5 1 4.5 6.5 16.5 

27 0 5 1 5 1 2.5 1 4 3 16.5 

28 1.5 5 0.5 5 1 4 0.5 5 3.5 19 

29 1.5 5 2 5 0.5 3 1 4 5 17 

30 1.5 4 1.5 5 1 4 1 4 5 17 

31 0.5 4 0.5 5 1 5 0.5 5 2.5 19 

32 1 5 1.5 5 1 4 0 5 3.5 19 

33 2 4 1 5 1 4 1 4 5 17 

34 1.5 5 1 3 0.5 5 2.5 5 5.5 18 

35 2 5 1 5 2 5 1.5 5 6.5 20 

36 0.5 5 1 5 0 5 1.5 5 3 20 

37 1.5 4 1.5 5 1 5 0 5 4 19 

38 0.5 4 0.5 5 2 4 0 4 3 17 

39 1.5 5 1 5 0 4 1 5 3.5 19 

รวม 62 173.5 50 181 42 172.5 44 176 198 703 

คาเฉล่ีย 1.59 4.45 1.00 4.64 1.08 4.42 1.13 4.51 5.08 18.03 

รอยละ 31.79 88.97 25.64 92.82 21.54 88.46 22.56 90.26 25.38 90.13 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4  

กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอน

เรยีนทุกหนวย และโดยรวมท้ัง 4 หนวยการเรยีนรู นักเรยีนมคีะแนนการทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคกอน

เรยีน รอยละ 25.38  และนักเรยีนมคีะแนนการทดสอบหลังเรยีน รอยละ 90.13 ซึ่งสูงกวาการทดสอบกอนเรยีน 
 

ตาราง 2  การเปรียบเทยีบการพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ระหวาง  กอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N X  ..DS  Df t -test Sig.* 

กอนเรยีน 39 5.08 2.19 
38 34.698 .000 

หลังเรยีน 39 18.03 1.45 

* มนีัยสําคัญท่ีระดับ  .01 
 

ตาราง 3  ตัวอยางคําตอบจากคําถามอัตนัยเพื่อทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคของหนวยการ

เรียนรูที่ 6 Happy Days!  A Traditional Irish Wedding 

Pre-Test Post-Test 

คําถามขอท่ี 1 How do you set your flower if you were a bride? 

กลุมท่ี 1 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง 

(Adaptive Flexibility) 

I will pick flesh flowers up in my wedding I will pick fresh wild flowers up from Amazon forest 

because there are diverse species of flowers. 

กลุมท่ี 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดรเิริ่ม (Original) 

I will set pink flowers. I will use fresh flowers and they have light from 

flowers because everyone can see it clearly in the 

night. 

คําถามขอท่ี 2  Where does the wedding take place? (Please give your reason) 

กลุมท่ี 1 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง 

(Adaptive Flexibility) 

I choose on the ship because I will wear bikini.  I will set my wedding ceremony at the forest 

because I want my guests closer with nature. 

กลุมท่ี 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดรเิริ่ม (Original) 

I will choose the restaurant because it is full service.  For me, I choose cloud because everyone can see all 

places. It is wonderful. 
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จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา คําตอบจากคําถามอัตนัยเพื่อทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคของ

นักเรยีน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 นักเรยีนสามารถแสดงความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรค

ดานความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) และกลุมท่ี 2 ความสามารถดานทักษะการใช

ความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดรเิริ่ม (Original) 

กลุมท่ี 1 นักเรียนสามารถแสดงความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน

ทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)  การทําแบบทดสอบกอนเรยีนนักเรยีนใชคําศัพทงายๆ และนําขอมูลจาก

เนื้อเรื่องมาใชในการตอบคําถาม ซึ่งแตกตางจากแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนใชคําศัพทท่ีหลากหลาย ดัดแปลง

ความรูเดมิผสมผสานกับการใชจนิตนาการเพิ่มเติมจากบทเรยีน ทําใหนักเรยีนมีอิสระในการคิดและประยุกตเรื่องราว

ไดโดยใชความรูเดมิผสมกับจนิตนาการ 

กลุมท่ี 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดรเิริ่ม (Original) การทํา

แบบทดสอบกอนเรยีนนักเรยีนใชคําศัพทงายๆ และตอบตามความเปนจริงท่ีตามวิถชีวิีตของนักเรยีน จากแบบทดสอบ

หลังเรียนนักเรียนใชคําศัพทท่ีหลากหลาย ความหมายของประโยคมีความแปลกใหม ซึ่งมาจากการใชจนิตนาการใน

การตอบคําถามและมีความแตกตางจากความเปนจริง ทําใหนักเรียนรูจักใชความคิดท่ีแปลกใหม ซึ่งนักเรียนนํา

ความรูเดมิมาปรุงแตงจนเปนเรื่องราวใหม 

 2.  ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีน 

แมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนคิ KWL-Plus  
 

ตาราง 4  ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 

แมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus กอนเรียนและ

หลังเรียน 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนการทดสอบกอนเรียน 

(5) 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน 

(5) 

หนวยการเรยีนรูท่ี 6 Happy Days! 2.73 4.06 

หนวยการเรยีนรูท่ี 7 Eating Out! 1.87 3.73 

หนวยการเรยีนรูท่ี 8 Fit for Life 3.23 4.21 

หนวยการเรยีนรูท่ี 9 Going out 2.36 4.14 

รวม 10.19 16.14 

คาเฉล่ีย 2.55 4.04 

รอยละ 50.96 80.71 
 

จากตาราง  4  ผลการวิเคราะหความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus  

กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอน

เรียนทุกหนวย และโดยรวมท้ัง 4 หนวยการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนการทดสอบกอนเรียน รอยละ 50.96  และ

นักเรยีนมคีะแนนการทดสอบหลังเรยีน รอยละ 80.71 ซึ่งสูงกวาการทดสอบกอนเรยีน 
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ตาราง 5  การเปรียบเทยีบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยใชเทคนิค 

KWL-Plus กอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N X  ..DS  df t –test Sig.* 

กอนเรยีน 39 10.19 2.63 
38 14.274 .000 

หลังเรยีน 39 16.14 1.30 

* มนีัยสําคัญท่ีระดับ  .01 
 

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus กอนเรียนและหลังเรียน

พบวา ทุกหนวยการเรยีนรูนักเรยีนมคีะแนนการทดสอบหลังเรยีนสูงกวาการทดสอบกอนเรยีน 

3. ความพงึพอใจของนักเรยีนท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปท่ี 4 โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย พบวา นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก

ท่ีสุด ( X  = 4.70, S.D. = 0.38) ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตาราง 6  ความพงึพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา  ปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 

รายการ X  ..DS  ระดับความพงึพอใจ 

1.  ดานรายวชิาในหลักสูตร    

1.1  เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของนักเรยีน 4.79 0.4 มากท่ีสุด 

1.2  เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักเรยีน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

1.3  โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน 4.87 0.33 มากท่ีสุด 

1.4  นักเรยีนสามารถประยุกตใชความรูในชวิีตประจําวันได 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.74 0.42 มากที่สุด 

2.  ดานเน้ือหา   มากท่ีสุด 

2.1  เนื้อหาเรยีงลําดับจากงายไปยาก 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

2.2  การจดัเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรยีน 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.72 0.45 มากที่สุด 

3.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    

3.1  นักเรยีนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 4.44 0.50 มาก 

3.2  นักเรยีนมโีอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชกิในกลุม 4.44 0.50 มาก 

3.3  นักเรยีนไดฝกทักษะการคิดอยางมวิีจารณญาณ 4.44 0.50 มาก 
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ตาราง 6  (ตอ) 

รายการ X  ..DS  ระดับความพงึพอใจ 

3.4  นักเรยีนปฏบัิตกิจิกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ

เขาใจเปนไปตามลําดับข้ันตอน 4.33 0.47 มาก 

3.5  นักเรยีนมปีฏสิัมพันธกับเพื่อนรวมหองและครูผูสอน 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

3.6  นักเรยีนไดพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนคิ  

KWL-PLUS 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.58 0.39 มากที่สุด 

4.  ดานการสงเสริมการเรียนรู    

4.1  กระตุนใหนักเรยีนเกดิทักษะการคิดอยางมวิีจารณญาณ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2  สงเสรมิการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวย

เทคนคิ KWL-PLUS 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

4.3  สงเสรมิใหนักเรยีนมกีารคิดอยางมรีะบบ 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

4.4  สงเสรมิใหมคุีณธรรม จรยิธรรม 4.69 0.46 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 0.33 มากที่สุด 

5.  ดานครูผูสอน    

5.1  ครูชี้แจงกจิกรรมการเรยีนการสอน แบบเนนภาระงาน TBL 

ใหนักเรยีนเขาใจอยางชัดเจน 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

5.2  ครูแบงกลุมนักเรยีน โดยคละความสามารถ และเพศ  

อยางเหมาะสม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

5.3  ครูเปนผูอํานวยสะดวก ใหคําปรกึษาและดูแลนักเรยีนในชัน้

เรยีนอยางท่ัวถงึ 4.97 0.16 มากท่ีสุด 

5.4  ครูสงเสรมิใหนักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรนในการทํางาน

รวมกัน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.67 0.41 มากที่สุด 

6.  ดานการวัดและประเมนิผล    

6.1  มกีารประเมนิผลของนักเรยีนเปนรายบุคคลและแบบกลุม 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

6.2  นักเรยีนทราบผลการประเมนิการเรยีนรูของตนเองและของ

กลุม 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

6.3  การประเมนิผลครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรยีน 4.33 0.47 มาก 

เฉล่ีย 4.74 0.30 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.70 0.38 มากที่สุด 
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ความพงึพอใจของนักเรยีนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา ปท่ี 

4 โรงเรยีนแมสายประสทิธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ  ดานการสงเสรมิการเรยีนรู  รองลงมา คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร และดานการ

วัดและประเมนิผล. 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศกึษาวิจัยเรื่อง การใชเทคนคิ KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถ

ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร  อําเภอ

แมสาย จังหวัดเชยีงราย ผลการวิจัยพบวา ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4  พบวา 

ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียน นอกจากนี้ยังพบวา การ

วัดผลทักษะการใชความคิดสรางสรรคกอนเรียน นักเรยีนจะเขียนแสดงความคิดเพยีงสัน้ๆ โดยใชคําศัพทงายๆ เทานั้น 

แตเมื่อทดสอบหลังจากการเรยีนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียน

แสดงความคิดมากย่ิงข้ึน นักเรยีนทุกคนมพีัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดมิ  มกีารเรยีบเรยีงความ

คิดและเกิดการคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 

KWL-PLUS เปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน

ทุกข้ันตอน ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดทํางานรวมกันและเรียนรูภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม โดยมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู นักเรียนท่ีเรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนท่ีเรียนออน

กวา และเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด เนื่องจากในข้ันตอนการทํากิจกรรม 

นักเรียนไดระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม หาคําตอบ และเขียนสรุปความ นอกจาก KWL-

PLUS เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ เนนกจิกรรมท่ีใหนักเรยีนใชกระบวนการคิดใน

ขณะท่ีอาน นักเรียนจึงไดรับการเสริมสรางคุณสมบัติของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะดานทักษะความคิด

สรางสรรคดวย ซึ่งจากแนวคิดของ ประคอง สุคนธจติต (2551, หนา 3) ไดระบุวา การทํางานเปนกลุมหรอืทํางานเปน

ทีมจะสําเร็จได เกิดข้ึนจากการระดมความคิดของคนในกลุม มิไดเกิดจากความคิดของคนๆ เดียว ความสรางสรรค

อาจเกิดจากคนเพียงคนเดียว แตการทํางานอยางสรางสรรคไมสามารถสําเร็จไดโดยคน ๆ เดียวได ผลงานท่ี

สรางสรรคยอมเกดิจากการทํางานรวมกันเปนทีม และการรวมกันแสดงความคิดอยางสรางสรรค 

ผลการศกึษาในดานความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนคิ KWL-Plus พบวา 

นักเรียนมคีะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  ซึ่งจากการศึกษา ใน

ระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนไดใหนักเรียนสรุปขอมูลอยางสั้นๆ จาก

การศึกษา สืบคน วิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอดวยการพูดโดยใชภาษางายๆ ผานกระบวนการทางภาษาและทักษะ

การคิด นอกจากนี้นักเรยีนยังรวมกันระดมสมองบันทึกเปนแผนผังความรูของแตละกลุม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หัวขอเนื้อหาท่ีครูผูสอนไดคัดเลือกจากหนังสือเรียน อจท. ภาษาอังกฤษ upstream ม.4  ดวย ยกตัวอยางเชน ใน

แผนการสอนวิชา การอานภาษาอังกฤษ อ31102 เรื่อง A Taste of Toronto นักเรยีนไดรวมสรางสรรควาถาในอนาคต

นักเรยีนไดมโีอกาสเปนเจาของรานอาหาร นักเรยีนจะสรางสรรคเมนูอาหารแนะนําและบรรยากาศของรานอาหารของ

ตนเองเปนเชนไร ซึ่งเปนการสงเสริมและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีอิสระทางความคิด มีความคิดนอกกรอบ และ

สามารถหาหนทางในการท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไดเสมอ ดังนั้นการสอนความคิดสรางสรรคและฝกฝนใหเด็ก

สามารถคิดอยางสรางสรรค จึงเปนสวนหนึ่งท่ีชวยกระตุนคุณภาพในตัวของเด็กใหมั่นใจในตนเองและสามารถพัฒนา
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ความสามารถของตนเองใหดมีากย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ยังมกีารประเมินการทํางานกลุมและประเมนิการสรุปเนื้อเรื่องจาก

การอานดวย จากการจัดการเรยีนการสอน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณ ี(2555, หนา 5) ท่ีไดเสนอแนวคิดวา การ

จัดกจิกรรมการเรยีนรูเพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรคดานภาษาสามารถจัดไดโดยการสรางความตระหนัก โดยผูสอน

พูดคุยกับผูเรยีนถงึปญหาในการสรางงานสรางสรรค  ผูเรยีนรวมกันแสดงความคิดเห็นถงึสาเหตุแหงปญหาใหไดมาก

ท่ีสุด พรอมกับวิธีการแกปญหา ผูเรียนรวมกิจกรรมวัดลักษณะความคิดเชิงสรางสรรคของตนเอง โดยวัดลักษณะ

ความคิดสรางสรรค 4 แบบ คือ 1) ความคิดคลองแคลว 2) ความคิดยืดหยุน 3) ความคิดริเริ่ม 4) ความคิด

ละเอียดลออ ฝกฝนการเชื่อมโยงความคิดในรูปแบบแผนท่ีความคิด (Mind & Concept Mapping) จัดระบบความคิด

เปนโครงเรื่อง โดยผูเรยีนนําขอมูลจากแผนท่ีความคิดมาจัดระบบแลววางโครงเรื่อง สรุป ประเมนิกจิกรรม และดําเนิน

กจิกรรมเชงิสรางสรรค เชน ผูเรียนเขียนเรยีงความเชงิสรางสรรค โดยเนนยํ้าใหผูเรยีนนําทักษะการคิดสรางสรรคและ

ความคิดท่ีเรยีนมาใช และจากผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จติรลดา คนยืน (2550, หนา 75-78) ท่ีได

ศกึษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการ

ใชกลวิธีสอนแบบ KWL – Plus กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเม็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาอุดรธานี เขต 4 พบวา ผลการเปรยีบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังเรยีนสูงกวา

กอนเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ คะนงึนิตย มวงสี (2552, หนา 60-61) ไดศกึษา 

ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS โดย

เปรยีบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังการเรยีนของนักเรยีน พบวา นักเรยีน

ท่ีเรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS มีคะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง 

และฉลาด สิทธิคุณ (2552, หนา 62) ไดทําการศึกษาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 5 โรงเรียนกุมภวาป ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน K-W-L Plus A ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนกลุมตัวอยางมคีาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอน

เรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p < .001) 

 ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 

4 พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิค KWL-PLUS เปนการเรยีนดวยกระบวนการกลุมโดยมกีารแบงกลุมโดยคละความสามารถ คือ เกง ปานกลาง 

และออน ทําใหสมาชิกภายในกลุมมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง เกิด

การแลกเปลี่ยนและเรียนรู นักเรียนท่ีเรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนท่ีเรียนออนกวา นักเรียนท่ีเรียนออนก็จะรูสึก

อบอุนท่ีมเีพื่อนคอยชวยเหลอื เรยีนรูดวยความผอนคลาย ไมกังวลในดานการทํากจิกรรม นักเรยีนไดทํากจิกรรมอยาง

มีความสุข ทําใหกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรูในการเรียน จึงชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนดวย  

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ วชิระ โคตะโน (2556, หนา 184) ไดระบุวา กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู

แบบ KWL Plus  เปนวิธีการเรยีนรูท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ัน K (Know) เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนไดตรวจสอบวา

ตนเองมคีวามรูเกี่ยวกับหัวขอของเรื่องท่ีจะเรยีนมากนอยเพียงใด เปนการนําความรูเดมิมาใชเพื่อเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูพื้นฐานท่ีตนมี โดยครูใหนักเรียนระดมพลังสมองอภิปรายในกลุมเกี่ยวกับหัวขอท่ีจะเรียน ทําใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาของเรื่องท่ีจะอานไดงายข้ึน ข้ันตอมา คือ ข้ัน W (Want to know) เปนข้ันท่ีผูเรียนตองการรูในเรื่องท่ีจะ

เรียนผูเรียนตั้งเปาหมายในการอาน วาตองการรู และคาดหวังอะไรจากเรื่องท่ีเรียน ซึ่งนักเรียนไดตั้งคําถามในสิ่งท่ี

ตนเองอยากรู หรือไดมาจากการอภิปราย ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนฝกการคาดเดาเนื้อหาลวงหนา และกระตุนให

นักเรยีนสนใจเรื่องท่ีจะเรยีนมากข้ึน นักเรยีนเกดิเจตคตท่ีิดตีอการเรียน นอกจากนี้ ศริิรัตน บุญมาก (2554, หนา 93) 
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ไดศึกษา ผลการสอนแบบ KWL Plusท่ีมีตอความเขาใจในการอานและเจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 2 พบวา การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยการสอนแบบ KWL-PLUS ในแตละข้ันตอนไดสงเสรมิให

นักเรยีนไดตัง้จุดมุงหมายในการอานและไดตรวจสอบความเขาใจของตนเอง คือ ไดตรวจสอบวาตนเองยังไมไดคําตอบ

ในเรื่องใดก็สามารถยอนกลับไปอานเนื้อเรื่อง ตลอดจนอภิปรายกับกลุมของตนจนไดคําตอบนั้น ทําใหนักเรียนรูสึก

ประสบความสําเร็จในการอาน สงผลใหนักเรยีนตระหนักถึงประโยชนของการอาน และมเีจตคตท่ีิดีตอการอาน ในข้ัน

กจิกรรมหลังอาน ข้ันท่ี 4 พลัส (Plus) นักเรยีนสรุปความรูจากการอานเปนแผนผังความคิด ในข้ันนี้นักเรียนไดรวมกัน

อภปิราย แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น ทําใหนักเรยีนมคีวามเขาใจในเนื้อเรื่องท่ีอาน ไดชวยกันสรางสรรคชิ้นงาน

ท่ีสมบูรณ รูสึกไมเบ่ือหนายในการเรียน ซึ่งจากขอมูลเหลานี้ สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน โดยใช

เทคนคิ KWL-PLUS สามารถชวยพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน และสามารถสรางความพงึพอใจและมีเจตคตท่ีิดี

ตอการเรยีนดวย 

 ขอเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช  

 1.  การเลอืกเนื้อหาของเรื่องท่ีนํามาใหนักเรยีนอาน ควรเปนเรื่องท่ีใกลตัวนักเรยีน ตรงกับความสนใจ และ

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรยีน ซึ่งจะทําใหนักเรยีนไดใชความรูท่ีตนมใีนการตคีวามและเขาใจเรื่องท่ีอานไดดี

ย่ิงข้ึน 

 2.  ครูควรใหคําแนะนาและกระตุนนักเรยีนในการคิดและตอบแตละข้ันตอนของกจิกรรม และไมควรปดกัน้

วิธีคิดของนักเรยีน เพื่อใหนักเรยีนสามารถแสดงความคิดไดอยางสรางสรรคและหลากหลาย 

 ขอเสนอแนะการวจิัยคร้ังตอไป  

 1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับนักเรียนในแตละระดับชั้น เพื่อศึกษาวาการใชเทคนิค KWL-PLUS มีความเหมาะสม

มากนอยเพยีงใด 

 2.  ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชเทคนคิ KWL-PLUS ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน

กลุมสาระวิชาอ่ืนๆ เพื่อศกึษาวาการใชเทคนคิ KWL-PLUS มคีวามเหมาะสมกับกลุมวิชาแตละกลุมมากนอยเพยีงใด 

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS กับวิธีสอนอานแบบ

อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยส่ือโฟนิกส์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เล่ียม ผ่านจอยล่ี โฟนิกส์

แอพพลิเคช่ัน 

A Development of English Vocabulary Pronunciation Ability Using Phonics of 

Grade 6 Students, Huaymaeliam School through “Jolly Phonics Application”  

สนิธุมาส  อินนันชัย1* และ สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล2 

Sintumas  Innanchai1* and Sukanya  kaowiwattanakul2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย

สื่อโฟนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น  2) 

เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่าน

จอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น และ 3) ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ด้วยสื่อโฟนิกส์ ของผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 

6  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่  แผนการสอนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

บ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษท้ายบทเรียน แบบทดสอบการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์

แอพพลิเคชั่น และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์

แอพพลิเคชั่น สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิต ิt – test  

และวเิคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ดว้ยวธิกีารพรรณนา 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

 1.  แผนการสอนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ 80.17/80.50 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี  80/80   

 2.  นักเรียนท่ีเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น   มี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

                                                 
1นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น พบวา 

นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น 
 

คําสําคัญ: สื่อโฟนกิส จอยลี่  โฟนกิสแอพพลเิคชั่น  การออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 

Abstract  

The purposes of this research were to 1) find out the effectiveness of the lesson plans for developing the 

English vocabulary pronunciation ability of Grade 6 Students, Huaymaeliam School, 2) compare students' English 

vocabulary pronunciation ability before and after learning English pronunciation through “Jolly Phonics Application” 

3) explore students' satisfaction with learning English pronunciation through “Jolly Phonics Application”. The 

population of this study were Grade 6 10 students of Huaymaeliam School, Chiang Rai. The instruments used in 

the study were lesson plans for developing English vocabulary pronunciation ability through “Jolly Phonics 

Application” of Grade 6 Students,   Huaymaeliam School, the pre-test and post-test of English vocabulary 

pronunciation ability through “Jolly Phonics Application”, the students' satisfaction interview with learning English 

pronunciation through “Jolly Phonics Application”. Statistic used for analyzing the data were percentage, mean, 

standard deviation, t-test statistic and qualitative data analyzed from interviews using descriptive method. 

Research findings are as follows:  

1.  Lesson plans for developing English pronunciation with “Jolly Phonics Application” of Grade 6 Students, 

Huaymaeliam School had effectiveness (E1 / E2) was 80.17 / 80.50 which was above 80/ 80 set criterion. 

2.  Students who learned through “Jolly Phonics application” has improved in terms of their English 

pronunciation. The average score after studying was significantly higher than before learning at the level of .01.  

3.  Students had a highest level of satisfaction towards developing English pronunciation with “Jolly 

Phonics Application” 
 

Keywords: Phonics instructional media, Jolly Phonics Application, English pronunciation 
 

บทนํา 

ปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในสังคมโลกโดยเปนสื่อกลางในการสื่อสารท่ีสําคัญมาก มนุษยใช

ภาษาอังกฤษในการตดิตอสื่อสารกันท่ัวโลก และรัฐบาลเองไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของภาษาอังกฤษจงึไดจัดใหกลุม

สาระภาษาตางประเทศเปนหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดตีอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร 

การประกอบอาชพี รวมไปถงึการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยผูเรียนสามารถใชทักษะภาษาตางประเทศ ท้ังการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน มาถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอยางสรางสรรค ตลอดจนใช

ทักษะดังกลาว แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสกึและความคิดเห็น ตคีวาม นําเสนอขอมูลความคิดรวบยอด

และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวาง บุคคลอยางเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 

หนา 1) 
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หนึ่งในปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

ดังท่ี Derwing และ Rossiter (2002, หน้า 155) ได้กล่าวไว้วา่ สาเหตุท่ีส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการสื่อสารคือการ

ออกเสียงท่ีไม่ถูกต้องท าใหก้ารสื่อสารด าเนินไปอย่างไร้ประสิทธภิาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียา โนแก้ว และ ประนุท สุข

ศรี (2548, หน้า 2) ท่ีกล่าวไวว้่า ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการออกเสียง เนื่องจากมีภาษาแม่มารบกวน หรือ ภาษา

แม่มีอิทธพิลในการออกเสียงภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  

ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยแม่

เลี่ยม ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลหว้ยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาเชียงราย เขต 

1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน

ท้ังหมด 240 คน  โดยผู้เรียนมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนท่ีผู้วิจัยประสบมา 

พบวา่ เนื่องจากวา่ผู้เรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ใช้ภาษาอาข่าในชีวิตประจ าวันเพื่อติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี

สองเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียน และเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสาม ซึ่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสาร คือ การออกเสียงท่ีไม่

ถูกต้อง เนื่องจากเสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีอยู่ในภาษาแม่ ท าใหผู้้เรียนไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงเหลา่นั้น จึง

แทนท่ีเสียงด้วยเสียงท่ีใกล้เคียงกัน เสียงบางเสียงเป็นเสียงท่ีมีอยู่ในภาษาแม่ แต่ไม่ได้ถือเป็นหน่วยเสียงท่ีแยกออกมา

อย่างชัดเจน จึงท าใหผู้้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เสียงดังกล่าวว่าสามารถท าใหเ้กิดความแตกต่างทางความหมายได้ หรือ

บางครั้งผู้เรียนออกเสียงถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ถึงการลงเสียงหนักเบา  จึงน าการออกเสียงตามภาษาแม่มาใช้

ในภาษาอังกฤษส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อความหมายได้  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองและ

ภาษาต่างประเทศ (SLA : Second Language Acquisition ของสตีเฟน คราเชน (ศรีวิไล พลมณี . 2545, หน้า 101; 

อ้างอิงจาก Stephen Krashen. 1983, หนา้ 175) ได้ระบุวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง เป็นกฎเกณฑ์การเรียนรู้ภาษา

ท่ีสองของมนุษย์ โดยไม่ได้เกิดขึน้ง่ายดายกับทุกคนเหมือนกับการเรียนภาษาแรก แม้จะมีเวลามากกวา่ก็ตาม บางคนก็

อาจจะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาท่ีสองมากกวา่คนอ่ืนท่ีอยู่ในสังคมแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาวจิัย

ของ ศิริรัตน์ ชูพันธ์อรรถพลพิพัฒน์ (2560, หน้า 222) พบว่า ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียง

พยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษท่ีไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยได้ รูปแปรท่ีปรากฏในการออกเสียงพยัญชนะท้าย

ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างจึงมีความโน้มเอียงเข้าสู่ภาษาแม่ และสอดคล้องกับ บ ารุง โตรัตน์ (2547, หน้า 53) ท่ี

กล่าวว่า เนื่องด้วยความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาอังกฤษจึงท าให้ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการศกึษาวจิัยของ ปนัดดา บุณยสาระนัย (2560 : 38) พบวา่ ภาษาอาข่า เป็นภาษาหนึ่งในภาษา

ตระกูลทิเบต-พม่า สาขาโลโลใต้ ประกอบด้วย หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 22 หนว่ยเสียง ได้แก่ /p, t, k, b, d, g, ʇ, s, z, 

ʃ, ʒ, , h, ts, tɕ, dz, m, n, ɲ, ŋ, l, j/  ไม่มีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย มีหน่วยเสียงสระ 13 หนว่ยเสียง ได้แก่ /i, y, e, 

,  , a, ɔ, o, u, ɨ, ə, ã, m ไม่แยกความสั้น-ยาวของเสียงสระ มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หนว่ยเสียง และการศกึษา 

โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา (2561 : 3-4) พบว่า ปัญหาทางด้านการออกเสียงของผู้พูดภาษาลาหู ่และภาษาอ่าข่า

นั้น จากการศกึษาของพอล เลวิส (Paul Lewis) พบปัญหาการออกเสียงกลุ่มชาติพันธุช์าวเขาเผ่าลาหู ่ลีซอ และอ่าข่า 

3 ประการ (Lewis, 1972 : 105-107) ประการแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะท่ีพบท่ัวไป คือ 1) เสียงพยัญชนะ

ต้นภาษาลาหูแ่ละภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงพยัญชนะ /w/ (ว) /r/ (ร) และ /y/ (ย) ดังนั้นการออกเสียง /w/ เมือ่อยู่ต้นพยางค์ 

เผ่าลาหูจ่ะออกเสียงเป็น /v/ และเผ่าอ่าข่าจะออกเสียงเป็น /g/ ส่วนเสียง /r/ นั้นออกเป็น /l/ แทน ซึ่งสร้างความสับสน

ให้แก่ผู้พูดท้ังสองเผ่าอย่างมาก ส าหรับเสียง /y/ หรือ (ย) นั้น เผ่าลาหู่จะออกเสียงย่อย (allophone) ของหน่วยเสียงนี้

แทนคือออกเสียงเป็น /z/ แต่ส าหรับเผ่าอ่าข่านั้นมีท้ังหน่วยเสียง /y/ และ /z/ ในบางถิ่น ดังนั้นในบางครั้งการออกเสียง 



  246  

- Proceedings - 

 

/y/ จะเป็นเสียงท่ีมีการเสียดสีมากกว่าปกติ 2) เสียงพยัญชนะท้ายค า ท่ีเป็นเสียงหยุด (Stop) ท้ังภาษาลาหู่และภาษา

อ่าข่าไม่มีเสียงหยุดท้ายค า ดังนั้นจากผลการวิจัยของนักวิจัยท้ังสองท่าน แสดงให้เห็นวา่ เสียงในภาษาอังกฤษหลาย

เสียงไม่มีอยู่ในระบบเสียงของภาษาอาข่า เช่น th [ ð ], th [ Ѳ ]  ซึ่งอาจท าใหเ้กิดปัญหาในการออกเสียงค าศัพท์ตา่งๆ 

ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจึงต้องการหาวิธีการท่ีจะมาช่วยในการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนซึ่งเป็น

วธิีการท่ีผู้เรียนจะสามารถฝึกฝนในการสะกดค าศัพท์ และประสมพยัญชนะกับสระแล้วออกเสียงให้ถูกต้อง หนึ่งใน

วธิกีารนั้นก็คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ (Phonics) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้มีผู้วิจัยหลายท่านให้ความสนใจและใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์มา

แก้ปัญหาการอ่านออกเสียงของผู้เรียน ซึ่ง สุชาดา อินมี (2556, หน้า  141) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการออกเสียง

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการอ่าน  

ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง สูง

กว่าก่อนได้รับการฝึก นอกจากนี้ สุไปรมา ลีลามณี (2553, หน้า 113) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านค า และ

แรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยผสมผสาน

วิธี โฟนิกส์  (Phonics) กับวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach) พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 มี

ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทย หลังการสอนโดยผสมผสานวธิีโฟนิกส์กับวธิีพหุสัมผัส อยู่ในระดับดีมาก  และ 

จิราภรณ์ เสืออินทร์ (2559, หน้า 846) ศกึษาการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอน

แบบโฟนิกส์ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษดีข้ึน จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เป็นหนึ่งใน 7 ข้ันตอนท่ีส าคัญในการช่วยฝึกฝนให้ผู้เรี ยน

สามารถฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีจะมีประสิทธภิาพ

นั้นผู้เรียนจะต้องอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจออกเสียงอย่างชัดเจน ซึ่งผู้สอนเองต้องเริ่มจากการให้ผู้เรียนรู้จัก

แยกแยะหน่วยเสียงภาษาอังกฤษก่อนท่ีจะอ่านเป็นค า ซึ่งหากเอาหน่วยเสียงมาท าการเชื่อมกับตัวอักษร ผู้เรียนก็จะ

สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (อินทิรา ศรีประสิทธิ์, 2552 อ้างอิงใน สุชาดา อินมี, 2556, 

หนา้ 144) 

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาก าลังมีบทบาทและความส าคัญในการเรียนการสอนนักเรียน อีกท้ัง

รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนหรือแอนดรอยด์ ในปัจจุบันพบว่ามีการสร้างแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ใน

การศกึษาท่ีครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ โดยจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่น

หนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กได้เป็นอย่างดี จอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่นท่ี

ครอบคลุมการออกเสียงตัวอักษรหลักในภาษาอังกฤษท้ัง 42 เสียง มีบทเรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ซึ่ง

รวมถึงการเรียนรู้เสียงตัวอักษร เรียนรู้การสร้างตัวอักษร ผสมเสียงอ่าน การแบ่งส่วนเสียงส าหรับการสะกดและการ

เขียน ช่วยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ด้วยส าเนียงท่ีชัดเจนแบบฉบับเจ้าของภาษา ใช้ประสาทสัมผัส

หลายด้าน เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีท้ังเพลง ตัวอักษรเคลื่อนไหว และภาพประกอบ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจึงมีความสนใจและต้องการท่ีจะน าวิธกีารสอนแบบโฟนิกส์มาใช้ในการพัฒนาทักษะการออก

เสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาอาข่าและภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดย

ผู้วิจัยเลือกศกึษาเกี่ยวกับการออกเสียง จ านวน 6 เสียง ได้แก่ ch [ t∫ ], sh [ ∫ ], th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ] 

ซึ่งท้ัง 6 เสียง เป็นการออกเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทย ตามงานวจิัยของ ธรีาภรณ์ พลายเล็ก (2555, หน้า 54) จากการใช้
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แบบทดสอบพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออก

เสียงพยัญชนะท้ายค ามากท่ีสุดใน 3 กลุ่มเสียง ได้แก่ กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่เสียง [-Ѳ], [-ð] และ 

[-z] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศกึษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาการออก

เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน อันจะเกิดผลดีตอ่การพัฒนาทักษะทางการสื่อสารใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ของนักเรียน

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหว้ยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โฟ

นิกส์แอพพลิเคชั่น 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมต่อการเรียนการ

ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี ้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ลงเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ 

16101 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ การเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ผ่านจอย

ลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ส่วนตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีตอ่การเรียนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ 

โฟนิกส์ จ านวน 6 แผน  ใช้เวลารวม 12 ชั่วโมง ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเองและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

หาความสอดคล้อง  ความถูกต้อง ความเหมาะสม 2) แบบทดสอบการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ 

ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น จ านวน 60 ค า ท่ีผู้วจิัยสร้างข้ึน โดยค าศัพท์ท่ีน ามาใช้ในแบบทดสอบคัดเลือกมาจาก

หนังสือค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และคัดเลือกค าศัพท์ในจอยลี่ โฟนิกส์

แอพพลิเคชั่น และน าไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบ

ทุกข้อ มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ โดยข้ันตอนในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบการออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ ทดสอบกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อฟังการออกเสียงค าศัพท์ จ านวน 6 เสียง ได้แก่ ch [ t∫ ], sh [ ∫ ], 

th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ] จ านวน 60 ค า ใหค้ะแนนค าศัพท์ท่ีนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด 60 คะแนน 3)แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายบทเรียน 

จ านวน 6 ชุด และ 4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์

แอพพลิเคชั่น จ านวน 4 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน สอบถามใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบและการใช้งานจอยลี่ โฟนิกส์

แอพพลิเคชั่น  ด้านการพัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  และด้านข้อจ ากัดส าหรับผู้เรียน และสัมภาษณ์

ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  
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ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี้คือ นําแบบทดสอบการออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น  ไปทดสอบกับกลุมประชากร  เปนการทดสอบกอนเรยีน 

(Pre-test) จากนั้นดําเนินการสอนตามแผนการสอน โดยใชเวลาในการสอน 12 ชั่วโมง  และมีการบันทึกผลการ

ทดสอบระหวางเรียนในแตละแผนการสอน ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบการออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น  ซึ่งเปนชุดเดยีวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน  หลังจาก

นัน้ผูวิจัยดําเนนิการสัมภาษณประชากร จํานวน 10 คน ดวยแบบสัมภาษณความพงึพอใจของนักเรยีนท่ีมตีอการเรยีน

ดวยสื่อโฟนกิส ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น 
 

ผลการศกึษา 

1.  ประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น แสดงผลดังตารางท่ี 1 
 

ตาราง 1  ประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยส่ือโฟนิกส ของนักเรียน 

             ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเล่ียม ผานจอยล่ี โฟนิกสแอพพลิเคชั่น 

คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน 
รวม 

(60) 

รอยละ 

(E1) 

ทดสอบ

หลังเรียน 

(60) 

รอยละ 

(E2) 
1 

(10) 

2 

(10) 

3 

(10) 

4 

(10) 

5 

(10) 

6 

(10) 

1 8 7 8 8 7 7 45 75.00 48 80.00 

2 7 8 8 7 7 7 44 73.33 42 70.00 

3 8 8 7 7 8 8 46 76.67 44 73.33 

4 8 7 8 8 7 8 46 76.67 39 65.00 

5 8 7 8 8 8 8 47 78.33 44 73.33 

6 8 8 8 7 8 8 47 78.33 51 85.00 

7 9 8 9 9 8 9 52 86.67 54 90.00 

8 8 9 9 8 9 9 52 86.67 55 91.67 
 

9 9 8 8 8 8 8 49 81.67 50 83.33 

10 9 9 9 9 8 9 53 88.33 56 93.33 

รวม 82 79 82 79 78 81 481 801.67 1,336.11 2,226.85 

เฉล่ีย 8.2 7.9 8.2 7.9 7.8 8.1 48.10 80.17 48.30 80.50 
  

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา แผนการสอนการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ของนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

80.17/80.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 80/80  
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ตาราง 2  ผลการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยส่ือโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

  โรงเรียนบานหวยแมเล่ียม ผานจอยล่ี โฟนิกสแอพพลิเคชั่น แตละแผนการสอน 

คนที่ 
แผนการสอนที่ 

1 (10) 

แผนการสอนที่ 

2 (10) 

แผนการสอนที่ 

3 (10) 

แผนการสอนที่ 

4 (10) 

แผนการสอนที่ 

5 (10) 

แผนการสอนที่ 

6 (10) 

1 8 7 8 8 7 7 

2 7 8 8 7 7 7 

3 8 8 7 7 8 8 

4 8 7 8 8 7 8 

5 8 7 8 8 8 8 

6 8 8 8 7 8 8 

7 9 8 9 9 8 9 

8 8 9 9 8 9 9 

9 9 8 8 8 8 8 

10 9 9 9 9 8 9 

รวม 82 79 82 79 78 81 

เฉล่ีย 8.2 7.9 8.2 7.9 7.8 8.1 

 

 
 

จากผลคะแนนการทดสอบการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษา

ปท่ี 6 หลังการสอนในแตละแผนการสอน พบวา นักเรียนทุกคนมีคะแนนการทดสอบผานเกณฑการทดสอบสูงกวา

รอยละ 50 ทุกคน 
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2.  ความสามารถดานการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 

6 โรงเรยีนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น   
 

ตาราง 3  การพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยส่ือโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน บานหวยแมเล่ียมผานจอยล่ี โฟนิกสแอพพลิเคชั่น กอนเรียนและหลังเรียนรายบุคคล  

คนที่ ทดสอบกอนเรียน (60) ทดสอบหลังเรียน (60) คะแนนผลตาง 

1 29 48 19 

2 23 42 19 

3 27 44 17 

4 17 39 22 

5 27 44 17 

6 31 51 20 

7 37 54 17 

8 42 55 13 

9 26 50 24 

10 44 56 12 

รวม 303 483 180 

คาเฉล่ีย (µ) 30.30 48.30 18.00 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) 8.45 5.87  
 

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานหวยแมเลี่ยมผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลิเคชั่น  กอนเรียนและหลังเรียนรายบุคคล  

ซึ่งพบวา นักเรยีนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน โดยไดคะแนนทดสอบหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนทุกคน ซึ่งคะแนนรวมกอนเรยีน

เทากับ 303 คะแนน และคะแนนรวมหลงัเรยีนเทากับ 483 คะแนน และมคีะแนนผลตางรวมเทากบั 180 คะแนน 
 

ตาราง 4  การเปรียบเทยีบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบการออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยส่ือโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเล่ียมผาน

จอยล่ี โฟนิกสแอพพลิเคชั่น กอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N µ σ df t sig. 

หลังเรยีน 10 30.30 8.45 
9 15.460* .000 

กอนเรยีน 10 48.30 5.87 

* มนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 
 

จากตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรยีนกับหลังเรียนจากการ

เรยีนการออกเสยีง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานหวยแมเลี่ยม

ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลิเคชั่น ซึ่งพบวา นักเรียนท่ีเรยีนการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอย

ลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น มคีาเฉลี่ย (µ) กอนเรยีนเทากับ 30.30 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 8.45 คาเฉลี่ย 
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(µ) หลังเรียนเทากับ 48.30 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 5.87 โดยมีความแตกตางนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น พบวา 

นักเรยีนสวนใหญมคีวามพงึพอใจตอการเรยีนดวยสื่อโฟนกิส โดยสามารถแบงรายละเอียดออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 

  3.1  ดานรูปแบบและการใชงานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น พบวา มีการใชสีท่ีสวยงาม หลากหลาย

สสีัน  มภีาพประกอบท่ีทําใหนักเรยีนเขาใจความหมายของคําศัพทท่ีฝกออกเสยีง ภาพประกอบมีความสวยงาม นารัก 

ดังแสดงในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

  “จอยลี่มีรูปสี สวย มีการตูนหลายแบบ มีเสียงประกอบ สอนใหผมออกเสียงตามพรอมกับเพื่อนๆ 

ครับ”  (กลุมตัวอยางคนท่ี 1) 

  “เวลาสอนครูฉายข้ึนจอใหญ เห็นชัดครับ แลวก็มีเสียงเพลง และรูปประกอบครับ” (กลุมตัวอยางคนท่ี 

5) 

  “ตัวการตูนในจอยลี่นารัก สสีวย แลวก็ทําใหเขาใจคําศัพทดวยคะ” (กลุมตัวอยางคนท่ี 8) 

  3.2  ดานการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ  พบวา การเรียนดวยจอยลี่  โฟนิกส

แอพพลิเคชั่น นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษไดชัดเจนและถูกตองมากย่ิงข้ึน เสียงในจอยลี่ โฟนิกส

แอพพลเิคชั่น มสีําเนยีงท่ีชัดเจน ซึ่งสอนใหนักเรยีนออกเสยีงไดอยางถูกตอง นักเรยีนสามารถนําไปใชเรียนดวยตนเอง

ท่ีบานได สามารถทบทวนการเรียนนอกหองเรยีนได และยังสามารถฝกฝนไดอยางสม่ําเสมอ ดังแสดงในความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยาง 

  “ผมรูสกึสนุกครับ ดีกวาเรียนอานในหนังสอืเฉยๆ” (กลุมตัวอยางคนท่ี 2) 

  “เสียงครูท่ีสอนในจอยลี่ เปนเสยีงของครูฝรั่งจรงิๆ ผมออกเสยีงตามไดถูกตองครับ” (กลุมตัวอยางคน

ท่ี 3) 

  “เวลาเรียนในคาบเรยีนของครู  รูสึกไมเบ่ือครับ สนุก ไมงวง เพราะไดฝกออกเสยีง เสียงดัง พรอมกับ

เพื่อนๆ ครับ จอยลี่มีรูปสวยๆ คุณครูโหลดแอพจอยลี่ลงในมือถือ ใหเอากลับไปเลนเองท่ีบานไดดวยครับ” (กลุม

ตัวอยางคนท่ี 7) 

  3.3  ดานขอจํากัดสําหรับผูเรียน พบวา นักเรียน จํานวน 2 คน มีปญหาดานอุปกรณ คือ ไมมี

โทรศัพทมือถือสําหรับดาวนโหลดจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น หรือโทรศัพทท่ีมีเปนรุนท่ีไมสามารถดาวนโหลด

แอพพลิเคชั่นได เมื่อนักเรียนเปดใชงานแอพพลิเคชั่นท่ีบาน และนักเรียนบางสวนไมเขาใจหรือแปลภาษาใน

แอพพลเิคชั่นบางสวนไมได ดังแสดงในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

  “เวลากลับไปท่ีบาน ผมใชไมเปนครับ ไมมีคุณครูชวยแปลให แลวก็บางอันก็ลืมวิธีใชครับ” (กลุม

ตัวอยางคนท่ี 4) 

  “โทรศัพทของพอกับแมเปนรุนเกาคะ โหลดแอพจอยลี่ไมได” (กลุมตัวอยางคนท่ี 9) 

  “หนูไมมีโทรศัพทของตัวเองคะ มีแตของพอกับแม จะไดเรียนจอยลี่เฉพาะท่ีครูสอนในหองเรียนคะ” 

(กลุมตัวอยางคนท่ี 10) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

แผนการสอนการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีน

บานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เทากับ 80.17/80.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไวท่ี 80/80 ท้ังนี้แผนการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้ ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิถึงความสอดคลอง 

ความถูกตอง ความเหมาะสมในเรื่องมาตรฐานการเรยีนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรยีนรู สาระการเรยีนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู สื่อและแหลงเรียนรู และการวัดผลประเมนิผล โดยไดจัดทําแบบประเมนิสําหรับ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมตีอแผนการสอนการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรยีนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน ใน 4 ดาน 

ไดแก ดานเนื้อหาสาระ  ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานกจิกรรมการเรยีนรู และสื่อการเรยีนรู ซึ่งพบวา การประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ ไดประเมินใหทุกขอ มีคา IOC มากกวา 0.50 ทุกขอ และไดมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเกี่ยวกับ 

การเลือกเสียงท่ีการออกเสียงท่ีไมมีในภาษาไทยเพิ่มเติม และเพิ่มเวลาในการสอนในแตละแผนการสอนเพื่อให

นักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถออกเสียงไดอยางถูกตองมากย่ิงข้ึน จึงทําใหแผนการสอนมีคุณภาพในการ

กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ในการเรียนการสอนจะเนนการสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สงเสรมิใหนักเรยีนมีความกลาแสดงออก กลาตัดสนิใจ มคีวามคิดรเิริ่มสรางสรรค สามารถคิด

วิเคราะห สงเสริมใหนักเรยีนไดทํากิจกรรมรวมกัน อันจะเปนผลตออารมณและสังคมของนักเรียนไดเปนอยางดี โดย

ในการจัดการเรยีนการสอนภายในหองเรียน ครูผูสอนจะมีแนะนําการใชแอพพลเิคชั่นใหนักเรียนทราบกอนการใชงาน 

และเปดแอพพลิเคชั่น ขยายฉายข้ึนจอภาพขนาดใหญหนาหองเรียน และใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติการใชงาน

แอพพลเิคชั่นไปดวยกัน และนักเรียนทุกคนจะเรยีนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ แตละเสยีงไปพรอมๆ กัน ดวย 

ซึ่งจากการสัมภาษณนักเรียน นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นวา การเรียนดวยจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ทําให

บรรยากาศในการเรยีนดีข้ึน  นักเรียนรูสึกไมเครียด  ไมเบ่ือและเพลิดเพลินไปกับการเรียน  จากผลการวิจัยมีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ รมณียา สุรธรรมจรรยา (2559, หนา 1,038-1,039) เรื่อง ผลการใชแอพพลิเคชั่น

สําหรับสอนคําศัพทภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แอพพลิเคชั่นสําหรับสอนคําศัพทภาษาอังกฤษบน

แท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มปีระสิทธ์ิภาพ  E1/E2  เทากับ 78.93/79.00 ซึง่สูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดไว 

นักเรียนท่ีเรียนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น  

มพีัฒนาการท่ีดีข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา การนําจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่นมาใชในการเรียนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนได

พัฒนาทักษะไดดย่ิีงข้ึน โดยในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน ครูผูสอนจะเปดแอพพลเิคชั่นและขยายฉาย

ข้ึนจอภาพหนาหองเรยีน นักเรยีนทุกคนจะไดเรยีนการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ แตละเสียงไปพรอมๆ กัน โดย

การสอนในแตละเสียงจะมีเรื่องราว ทาทาง บทเพลง และรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม เพื่อชวยใหงายตอการเรียนรู 

ดงึดูดความสนใจ โดยครูจะไมเนนการทองจําตัวอักษร แตเปนการเรียนรูดานการออกเสียง ซึ่งผลจากการสัมภาษณ

นักเรียน นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น วา มีการใชสีท่ีสวยงาม 

หลากหลายสีสัน  มีภาพประกอบท่ีทําใหนักเรยีนเขาใจความหมายของคําศัพทท่ีฝกออกเสียง ภาพประกอบมีความ
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สวยงาม นารัก นอกจากนี้เสียงในจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ยังมีสําเนียงท่ีชัดเจน ซึ่งสอนใหนักเรียนออกเสียงได

อยางถูกตอง  

นอกจากนี้จอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น ยังชวยเสรมิสรางทักษะและเทคนคิในการเรยีนรูคําศัพทใหมๆ  โดยจะ

สงเสริมใหเด็กๆ เปนนักอานและนักเขียนดวยตัวเองตั้งแตเริ่มแรก เปนการออกเสียงตัวอักษรหลักในภาษาอังกฤษท้ัง 

42 เสียง ชวยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสดวยสําเนียงท่ีชัดเจนแบบฉบับเจาของภาษา ใชประสาท

สัมผัสหลายดาน เพื่อชวยในการเรียนรูของเด็ก การใชแอพพลิเคชั่นมีความสะดวก คือ ไมตองมีการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตก็สามารถฟงได ฝกพูดได อยางไรก็ตามการใชจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่นเปนสื่อท่ีเปนการสื่อสารทาง

เดยีว ดังนั้นครูผูสอนจึงคอยพูดคุยและอธิบายเพิ่มเตมิไปดวย เพื่อใหนักเรยีนเขาใจมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ในการวิจัยยัง

พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนกลุมชาติพันธุ นักเรียนใชภาษาอาขาในการสื่อสารใน

ชวิีตประจําวัน ซึ่งพบวา ภาษาถิ่นหรอืภาษาประจําเผาเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมอิีทธิพลอยางย่ิงตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน  เนื่องจากนักเรียนไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม  ใชภาษาไทยกลางเปนภาษาท่ีสอง และจะใช

ภาษาไทยในการสื่อสารเมื่ออยูท่ีโรงเรยีนเทานัน้ นักเรยีนจึงตองเรยีนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทยมากย่ิงข้ึน 

ท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย และเมื่อหลักสูตรกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนวิชาเลอืกวิชา

หนึ่ง ท่ีนักเรยีนชาวเขาตองเรยีนเปนภาษาท่ีสาม นักเรียนก็จะตองมีความพยายามท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่ง

วิชา  โดยพบวาการเรยีนการออกเสียงภาษาอังกฤษคอนขางเปนปญหากับผูเรียนท่ีเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสาม 

เนื่องจากความไมมั่นใจ  ไมคุนชนิ  ไมไดใชในชวิีตประจําวัน และไมไดรับการฝกฝนท่ีสม่ําเสมอ จากการศกึษาวิจัยของ 

ศิริรัตน  แสนมา (2552, หนา 2) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานหวยหญาไซ  ไดระบุวา วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีนักเรียนชาวเขามี

ปญหาดานภาษา เพราะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสาม  โดยท่ีภาษาเผา เปนภาษาท่ีหนึ่ง  ภาษาไทยเปน

ภาษาท่ีสอง  และตองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสาม  จึงมีปญหาดานการสะกดคําและการออกเสียงเปนอยาง

มาก ซึ่ง ผดุง อารยะวิญู และสุวิทย พวงสุวรรณ (2554, หนา 34) ไดแนะนําวา การอานออกเสยีงเบ้ืองตน เปนการ

เปลี่ยนแปลงสัญลกัษณของตัวอักษรเปนเสยีงอาน ดังนัน้วิธีโฟนกิสจงึสามารถนํามาใชในการสอนอานไดเปนอยางดี 

เพราะวิธีโฟนกิสเปนวิธีท่ีนําหลักภาษาศาสตรมาใชโดยเฉพาะหลักสัทศาสตร (Phonetics) ซึ่งเปนวิชาท่ีวาดวยการเปลง

เสยีงพูดในภาษาใดภาษาหนึ่ง วิธีโฟนกิสเนนสัญลักษณท่ีมองเห็นกับเสยีงท่ีไดยิน ดังนัน้หลังจากท่ีนักเรยีนไดเรยีนการ

ออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ผานจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น นักเรียนจงึมกีารพัฒนาทักษะท่ีดย่ิีงข้ึน

และสงผลตอคะแนนหลังเรียนท่ีสูงกวากอนเรียน จากการศึกษาวิจัยนี้ สอดคลองกับการวิจัยของ  สุนันทา ปญญา

รัตน  (2554, หนา 35) ท่ีไดศกึษาเรื่อง การพัฒนาการสอนอานออกเสียงและเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษดวยวิธีการ

สอนแบบโฟนิกส ชั้นประถมศกึษาปท่ี 4 โรงเรยีนลําสนุน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีพบวา นักเรยีนมีคะแนน

ทดสอบอานออกเสียงหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนโดยมคีะแนนการอานออกเสยีงกอนเรียนและหลังเรยีน นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับ ชลลดา กัวหา (2556, หนา 86) ท่ีศึกษา การเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียง

ภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนแบบโฟนกิส กับ

การสอนอานเปนคํา พบวา ความสามารถในการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับ การสอนแบบโฟนกิส 

หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 
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ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ 

โฟนิกสแอพพลิเคชั่น  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่โฟนิกส แอพพลิเคชั่น 

ท้ังนี้เนื่องมาจากการนําจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มาใชในการเรียนการสอนเปนการสรางบรรยากาศใหมๆ ให

เกิดข้ึนในหองเรียน จากการใชหนังสือหรือเอกสาร มาเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหบรรยากาศในการเรียนดีข้ึน 

นักเรียนรูสึกไมเครียด  ไมเบ่ือและเพลดิเพลินไปกบัการเรยีน ซึ่ง คารเพนเตอร และเดล (C.R. Carpenter and Edgar 

Dale) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ วา 

หลักการจูงใจ  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจท่ีสําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเปนสิ่งท่ี

สามารถผลักดันจูงใจ มอิีทธิพลตอพลังความสนใจ ความตองการของผูเรยีน การนําสื่อเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช 

จะตองสงเสรมิการมีสวนรวมและการปฏิบัต ิ โดยผูเรยีนตองการมสีวนรวม และการปฏิบัตดิวยตนเองมากท่ีสุด สื่อท่ี

สามารถสงเสรมิการฝกซ้ําและมกีารเปลี่ยนแปลงสิ่งเราอยูเสมอ จะชวยสงเสรมิความเขาใจ เพิ่มความคงทนในการจํา 

(วิวรรธน  จัททรเทพย.  http://http://mokza025.blogspot.com. 2562)  จากการสัมภาษณพบวา นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับดานรูปแบบและการใชงานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น วา มีการใชสีท่ีสวยงาม หลากหลายสีสัน  มี

ภาพประกอบท่ีทําใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทท่ีฝกออกเสียง ภาพประกอบมีความสวยงาม นารัก ซึ่ง 

จากการศึกษาวิจัยของ สายใจ  ทองเนียม (2560 : 36) พบวา การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสควรมี

ภาพประกอบเนื้อหา และมีสีสันสวยงาม ทําใหผูเรียนสนใจ ตื่นเตน และกระตือรือรนท่ีจะเรยีน และเรียนดวยความ

เขาใจมากข้ึน นอกจากนี้การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ สีและขนาดตัวอักษรคมชัด อานงาย มีเสียง

บรรยายประกอบเนื้อหาตลอดบทเรยีน ชวยลดระยะเวลาการอานหนังสอืของผูเรยีน สามารถเรยีนดวยการฟงไดอยาง

สะดวก และในดานการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ  พบวา การเรียนดวยจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น 

นักเรียนสามารถออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษไดชัดเจนและถูกตองมากย่ิงข้ึน เสียงในจอยลี่ โฟนกิสแอพพลเิคชั่น มี

สําเนียงท่ีชัดเจน ซึ่งสอนใหนักเรียนออกเสียงไดอยางถูกตอง นักเรียนสามารถนําไปใชเรียนดวยตนเองท่ีบานได 

สามารถทบทวนการเรียนนอกหองเรียนได และยังสามารถฝกฝนไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ 

สุชาดา อินมี (2556 : 141) ไดศกึษาเรื่อง การพัฒนาการออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิสโปสเตอร ของ

นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3  พบวา สื่อโฟนกิสโปสเตอรสามารถชวยฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษของ

นักเรียนได โดยหลังไดรับการฝกทักษะดวยสือ่โฟนิกสโปสเตอร นักเรียนมคีวามสามารถในการอานออกเสียงสูงกวา

กอนไดรับการฝก และนักเรยีนมคีวามพึงพอใจตอการฝกอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกสโปสเตอร 

อยูในระดับมากโดยเฉพาะในดานภาพประกอบมสีสีันสวยงามนาสนใจ และมจีํานวนคําศัพทแตละชุดเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ในการศกึษาครัง้นี้เปนการศกึษาการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนกิส ผานจอย

ลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น  จํานวน 6 เสียง ไดแก ch [ t∫ ], sh [ ∫ ], th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ] ซึ่งท้ัง 6 เสียง 

เปนการออกเสยีงท่ีไมมีในภาษาไทย จึงควรมีการศกึษาการออกเสียงอ่ืนๆ ท่ีเหลือ เพื่อพัฒนาการออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรยีน อันจะเกดิผลดตีอการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2.  เนื่องจากกลุมผูเรียนท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ เปนกลุมชาติพันธุ ใชภาษาอาขาและภาษาไทยในการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสาม ซึ่งการเรยีนการออกเสียงภาษาอังกฤษคอนขางเปน

ปญหาสําหรับนักเรียน ดังนั้นขณะทําการสอนผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ครูผูสอนควรมีการอธิบายหรือสอน

ปฏบัิติซ้ําๆ ประกอบการใชสื่อไปดวย โดยคํานงึถงึวิธีการท่ีจะทําใหผูเรยีนสามารถออกเสียงไดอยางถูกตอง ตลอดจน

รูความหมายของคํา ๆ นัน้ดวย  
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1.  ควรมีการศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น ท่ี

สูงข้ึน 

 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์กับการสอนออกเสียง

ภาษาอังกฤษด้วยวธิกีารสอนหรือสื่ออ่ืนๆ ด้วย 
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การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจและทักษะดานความรวมมือของนักเรยีน 

ท่ีเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศโดยใชเทคนคิจิ๊กซอว 

Developing EFL students’ English reading comprehension and collaborative 

skills through Jigsaw technique  

กาญจนา  ไกลถิ่น19

1* และ สุกัญญา  เกาะววิัฒนากุล2 

Kanjana  Klaithin1* and Sukanya  Kaowiwattanakul2 

บทคัดยอ 

การศกึษานี้มวัีตถุประสงค เพื่อเปรยีบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะดาน ความ

รวมมอื กอนและหลังเรยีนวิชาภาษาอังกฤษการอาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมตีอการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจแลทักษะดานความรวมมอืโดยใชเทคนคิการอานแบบจิ๊กซอว  กลุมตัวอยางคือนักเรยีน 

ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี /10 จํานวน 33 คน โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ  1) แผนการจัดการเรยีนรูท่ีใชเทคนคิการ

อานแบบจิ๊กซอว  จํานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรยีน 3) แบบสอบถามความ

พึงพอใจและ 4) แบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิานดวย t-test (Dependent  Sample ) ผลการวิจัยพบวานักเรียนมคีะแนนความสามารถใน

การอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิจิ๊กซอวเพิ่มข้ึนหลังการทดลองสอนโดยใชเทคนคิการอานแบบจิ๊กซอวหลังการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ี .01 และนักเรยีนมีความพึงพอใจตอการตอการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาและทักษะดานความรวมมอืโดยใชเทคนคิจิ๊กซอวอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: การอานเพือ่ความเขาใจ  เทคนคิการอานแบบจิ๊กซอว  ทักษะดานความรวมมอื 
 

Abstract  

The purposes of this research were to compare the students’ reading comprehension and collaborative 

skills and to study students’ satisfactions by using Jigsaw technique to enhance reading comprehension. The 

samples were 33 Mathayom Suksa 6 students who enrolled in an English Reading Comprehension course E 33202 

in the second semester of the academic year 2018 at Thoeng Wittayakom School, Thoeng District, and Chiangrai 

Province, obtained using the cluster random sampling technique. The research instruments consisted of three 

reading lesson plans, English reading comprehension test, questionnaires and interviews .The data obtained were 
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analyzed by using mean, standard deviation, percentage and t-test (Dependent Sample) was used for hypothesis 

testing. The findings showed that the students’ post – test mean scores were significantly higher than their pre – 

test mean scores at a level of 0.01 after learning through Jigsaw reading. The Students were extremely satisfied 

with the learning through Jigsaw reading. 
 

Keywords: Reading Comprehension, Jigsaw Technique, Collaborative skills 
 

บทนํา 

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ลวนแลวแตเปนทักษะ

สําคัญท่ีจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม การอานเปนทักษะท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุด เนื่องจากการอานเปนการแสวงหา ความรู และขอมูลตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอ

การศึกษา และการพัฒนาตนเอง ในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งการอานเปนวิธีการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ ชวย

สรางความสําเร็จในการดําเนนิชวิีต ชวยพัฒนาสตปิญญาและใหความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ (สุพรรณ ีวราธร, 2545) 

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ คือเปาหมายหลักของการสอนการอาน  (Block and Pressley, 2002) การ

อานเพื่อความเขาใจ คือกระบวนการทําความเขาใจและสรางความหมายจากเนื้อหาท่ีอาน (Mohammad and 

Davabina,2015:525) ดังนัน้นักเรยีนจําเปนตองมทัีกษะในการอานเพื่อความเขาใจ  จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวา

ทักษะการอานเปนทักษะหนึ่งซึ่งทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในชวิีต และทักษะการอาน

เปนทักษะท่ีผูเรียนควรมีอยูในอันดับตนนอกจากนั้นแลวทักษะการอาน ยังเปนทักษะท่ีจําเปนของผูเรยีนในยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ซึ่งจะเนนใหผูเรยีนมคุีณลักษณะคือ อานออก เขียนได  คิดเลขเปน  

ทักษะการเรยีนรูท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 นั้นนอกเหนอืจากเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะการอานออกเขียน

ไดแลว ยังตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21” ท่ีครูสอนไมได 

นักเรยีนตองเรยีนรูดวยตนเอง หรอืกลาวอีกอยางหนึ่งวา ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความ

สะดวก (facilitate) ในการเรยีนรูใหนักเรียนเรยีนรูจากการเรยีนแบบลงมอืทําแลวการเรยีนรูก็จะเกดิจากภายในใจและ 

สมองของตนเอง การเรยีนรูแบบนี้เรยีกวา PBL (Project-Based Learning) (วิจารย พานชิย,2555)  

นอกเหนอืจากทักษะสําคัญของนักเรียนในศตวรรษ 21 ท่ีไดกลาวมาแลวนัน้ ทักษะท่ีสําคัญอีกหนึ่งทักษะของ

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา(Collaboration, teamwork& 

leadership) การศกึษาตองเปลี่ยนจากเนน  การสอน (ของครู) มาเปนเนนการเรยีน (ของนักเรยีน) เปลี่ยนจาก เนนการ

เรียนของปจเจก (Individual Learning) มาเปนเรียนรวมกันเปนกลุม (Team Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเนน

การแขงขันมาเปนเนนความรวมมอืหรอืชวยเหลอืแบงปนกัน (สํานักแผนและประกันคุณภาพการศกึษา,2555) เพื่อให

นักเรยีนมีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 นักเรยีนควรไดรบัประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ

ทักษะดานความรวมมือโดยผูท่ีมสีวนเกี่ยวของโดยตรงคือครูผูสอนท่ีควรจัดกจิกรรมท่ีสงเสรมิทักษะดานความรวมมือ

ใหแกนักเรยีน 

การเรยีนรูแบบรวมมอืเปนรูปแบบท่ีเนนการเรยีนรูของผูเรยีนในดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเองโดยอาศัย

ความรวมมือชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ในกลุม นอกจากนี้ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะทางสังคม ท่ีเนนทักษะการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และ การยอมรับความแตกตางของบุคคล 

นอกจากนั้น ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการคิดและการแกปญหา  ลักษณะสําคัญของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
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เนนการทํางานแบบรวมมอืกัน โดยออกแบบงาน (cooperative task) ซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบรวมมอืของสมาชิก

ทุกคนในกลุม งานนั้นจึงจะสําเร็จ ได และการจัดโครงสรางของการใหรางวัล (reward structure) กับกลุมจากการท่ี

สมาชกิทุกคนในกลุม  มสีวนชวยกันใหประสบความสําเร็จ หรอืรางวัลท่ีใหการผลการพัฒนาของสมาชกิทุกคนในกลุม

รวมกัน วัตถุประสงคของรูปแบบ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูในเนื้อหาสาระตาง ๆ โดยการ ชวยเหลือรวมมือกัน

ของสมาชกิในกลุม นอกจากนัน้นักเรยีนยังไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา  เปนตน Johnson, Johnson and Holubec,(1994) (อางถงึในทิศนา แขมมณี, 

2550 : 99-101102) ไดกลาวถึงผลดีของการเรียนแบบรวมมือซึ่งไดจากการรวมรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน 

แบบรวมมือท้ังงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงหาความสัมพันธ ไวดังนี้  (1)  มคีวามพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมาย

มากข้ึน (Greater efforts to  achieve)  การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุ 

เปาหมาย เปนผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรูมีความคงทนมากข้ึน (Long-

Term Retention) มแีรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพใชเหตุผลดข้ึีน และคิด

อยางมีวิจารณญาณมากข้ึน  (2)  มีความสัมพันธระหวางผูเรยีนดีข้ึน (More Positive Relationships Among Students) 

การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรยีนมีน้ําใจนักกฬีามากข้ึน ใสใจในผูอ่ืน มากข้ึน เห็นคุณคาของความแตกตาง ความ

หลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม (3)  มสีุขภาพจติดีข้ึน  (Greater Psychological Health) การเรยีนรู

แบบรวมมือ ชวยใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีความรูสึกท่ีดี เกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน 

นอกจากนัน้ยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและ ความสามารถในการเผชญิกับความเครยีดและความผันแปรตางๆ 

ถงึแมวาทักษะดานการอานจะเปนทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษในดาน

อ่ืน  เชนฟง พูด เขียน อยางไรก็ตามนักเรยีนยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับทักษะอยูหลายดานดวยกัน เชน นักเรียนสวน

ใหญไมชอบเรยีนภาษาอังกฤษเนื่องจากนักเรยีนอานไมเขาใจ ไมสามารถวิเคราะหสิ่งท่ีอานไดทําใหเกดิความเบ่ือหนาย 

ขาดความเอาใจใสในการเรียนรู ไมมีความกระตือรือรนในการเรียนหรืออาจกลาวไดวา ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

(สมควร พระจันทรลา,๒๕๕๖) ท้ังนี้ยังสอดคลองกับ ชนิดา (2546) และ จินตนา (2548) อางใน นวลฉวี อ้ึงพรหม

บัณฑิต,รพีพร  สรอยนํ้า และ ประยงค   กลั่นฤทธ์ิ ( 2013 ) ซึ่งกลาวไววาทักษะการอาน สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชนขาว 

บทความ หรอืบทคัด ท่ีเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มปีญหาอยูมาก นักเรียนอาน บทอานไมเขาใจ

อานแลวจับใจความสําคัญไมได   ไมสามารถถายโอนความหมาย วิเคราะห วิจารณเนื้อหาในบทอานได 

ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษอานของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทิง

วิทยาคม  ในปการศกึษาท่ีผานมาพบวานักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอานอยูในเกณฑตํ่ากวา

มาตรฐานของโรงเรียนโดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีอยูในระดับ 3-4 นั้นไมถึงรอยละ 50 ของ

นักเรยีนท่ีเรยีนภาษาอังกฤษการอานท้ังหมดเรยีน  (ฝายวิชาการโรงเรยีนเทิงวิทยาคม,2560) และในปการศกึษาท่ีผาน

มานัน้ยังพบวาผลการทดสอบระดับชาตใินวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม มี

ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศไมถงึเกณฑมาตรฐานท่ีสถาบันทดสอบระดับชาติได

กําหนดไว โดยปการศกึษา 2560 มผีลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 21.94 ( สถาบันทดสอบระดับชาติ, 2560) 
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จากหลักการแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1995)และจอหนสัน จอหนสันและโฮลูเบค (Johnson, Johnson & 

Holubec :1990) การเรยีนรูแบบจิ๊กซอวเปนรูปการเรียนรูหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือโดยการเรยีนรูแบบจิ๊กซอวมี

ข้ันตอนในการเรยีนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 จัดกลุมศกึษา (Home Group) แบบคละความสามารถ ครูจัดนักเรยีนเขากลุมแบบคละความสามารถ 

กลุมละ 4 คน  และมอบหมายงาน โดยสมาชกิตองรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ มอบหมายใหสําเร็จหากสมาชิกคนใดไม

เขาใจงานท่ีทํา สมาชกิคนอ่ืน ๆ จะตองชวยเหลอืซึ่งกันและกันกอนท่ีจะขอความชวยเหลอืจากครู 

ข้ันท่ี 2 ใหสมาชกิในกลุมศึกษา  (Home Group) อานเอกสารความรูในหนวยการเรยีนท่ีครูมอบหมาย สมาชิก

แตละคนในกลุมศกึษาจะตองรับผิดชอบการศึกษา คนละ 1 หัวขอใน หนวยการเรยีนรูใหดท่ีีสุดเพื่อนําความรูท่ีไดไป

ศกึษามาถายทอดใหกับสมาชกิในกลุมไดอยางชัดเจน 

ข้ันท่ี 3 จัดกลุมเชี่ยวชาญ หลังจากท่ีสมาชกิในกลุมศกึษาไดอานทําความเขาใจสาระ ความรูจากเอกสารท่ีครู

จัดเตรยีมไวใหแลว ครูจัดใหสมาชกิในกลุมศึกษาท่ีศกึษาในหัวขอเดียวกันจาก กลุมอ่ืน ๆ มาศกึษารวมกันในประเด็น

ปญหาท่ีครูมอบหมายใหเพิ่มเตมิในหัวขอนั้น เรยีกกลุมนี้วา กลุมเชี่ยวชาญ (expert group)  สมาชกิในกลุมเชีย่วชาญนี้

จะตองศึกษารวมกันเพื่อหาคําตอบในประเด็นท่ี ไดรับมอบหมายจนมีความเขาใจเปนอยางดี และวางแผนในการท่ีจะ

นําความรูท่ีไดไปเผยแพรใหสมาชกิ ในกลุมศกึษาของตนไดเขาใจ 

ข้ันท่ี 4 ผูเชี่ยวชาญสอนความรูใหแกสมาชิกในกลุม สมาชิกในกลุมศึกษาท่ีไปศึกษา เพิ่มเติมจนมีความ

เชี่ยวชาญในหัวขอของตนเองอยางดีแลว จึงนําความรูไปสอนใหกับสมาชิกในกลุม ศึกษาของตนไดเขาใจและสมาชิก

แตละคนจะผลัดกันสอนใหแกสมาชกิในกลุมจนครบทุกหัวขอ 

ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมนิผลและประกาศผลความสําเร็จของกลุม หลังจากกระบวนการ เรียนรูในข้ันท่ี 4 เสร็จสิ้น

แลว สมาชิกทุกคนจะไดรบัการทดสอบความรู ซึ่งผลการทดสอบของสมาชิกแต ละคนจะนําไปเปรยีบเทียบกับผลการ

ทดสอบกอนเรยีน เพื่อดูคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของสมาชกิแตละคนในกลุม 

จากข้ันตอนการสอนอานโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวนั้นจะเห็นไดวาข้ันตอนดังกลาวเปนแนวทางท่ีจะทําใหให

นักเรยีนไดรับการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความใจและทักษะดานความรวมมือ เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีนักเรยีน

ไดทํากจิกรรมรวมกัน แกไขปญหาไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน สมาชกิในกลุมมเีปาหมายเดยีวกัน จงึมีการ สนันสนุน 

ชวยเหลือกันทําใหเปาหมายกลุมสําเร็จลุลวงโดยมีสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกัน เพื่อเสริมสราง

สมรรถภาพการเรียนรูของแตละคน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่ง

ข้ันตอนดังกลาวเปนแนวทางท่ีสงเสรมิใหนักเรยีนประสบความสําเร็จในการอานเพื่อความใจ 

จาก ความสําคัญของการสอนอานเพื่อความเขาใจ ปญหาดานทักษะการอานท่ีพบ ทักษะท่ีสําคัญของ

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงความสําคัญของเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจ

ท่ีใชกลวิธีดังกลาวในการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะดานความรวมมือซึ่งเปนทักษะสําคัญของ

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยยังไดแนวคิดมาจาก งานวิจัยกอนหนาวา ควรมีการนําการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูดวยกลุมรวมมอืและเทคนคิจิ๊กซอวไปจัดกจิกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและชั้นอ่ืนๆ (ศราวุฒิ, มยุรี

สริินทร และ ทิพาพร,2560)  และเพื่อทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีความแตกตางจากงานวิจัยกอนหนาและไดขอมูลเชิงลึก

มากข้ึน ผูวิจัยจึงมีการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจโดยใชเทคนคิจิ๊กซอว 
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วัตถุประสงคการศกึษา 

1. เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการอานกอนและหลังการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 6/10 โรงเรยีนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนท่ีมตีอการสอนโดยใชเทคนคิการอานแบบจิ๊กซอว 

3. เพื่อศกึษาทักษะดานความรวมมอืของนักเรยีนท่ีสอนโดยใชเทคนคิการอานแบบจิ๊กซอว 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอานเพื่อความเขาใจ  

(อ 33202) ในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศกึษา 25561   จํานวน 152 คน  

กลุมตัวอยาง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/10 จํานวน 33 คน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอาน (อ33202) ในภาคเรียนท่ี 

2 ปการศกึษา 2562 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  

เคร่ืองมอืวจิัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจยัครัง้นี้ไดแก แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจและสงเสริมทักษะดานความรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/10 จํานวน  3 แผน 

แผนละ 4 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ใชเวลาทําการสอน 6 สัปดาหจํานวน  3 บทอาน 

เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง การสอนโดยใชการอานแบบจิ๊กซอว ซึ่งเปน

แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีวัดระดับความรูท่ีเกิดจาก ความจํา ความเขาใจการ

ประยุกตใช และ การวิเคราะห นําแบบทดสอบไปหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตร IOC โดยมคีาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.00 

2.  แบบสอบถามความพงึพอใจตอการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย

ใชเทคนิคจิ๊กซอว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 1 ฉบับ จํานวน 15 ขอ ซึ่งมเีนื้อหาคลอบคลุมประเด็น ดังนี้

ดานรายวิชาในหลักสูตร  ดานเนื้อหา  ดานกจิกรรมการเรยีนการสอน ดานการสงเสรมิการเรยีนรู ดานครูผูสอน  และ

ดานการวัดและประเมนิผล 

3.  แบบสัมภาษณของนักเรียนตอทักษะดานความรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มีคําถามจํานวน 6 ขอ 

ประเด็นท่ีสัมภาษณมีดังนี้ ดานการจัดการเรยีนรู ทักษะดานความรวมมอื โดยสุมนักเรียนจํานวน 9 คน จากกลุมเกง

จํานวน 3 คน กลุมปานกลาง 3 คน และ กลุมออนจํานวน 3 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  นําแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไปทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับ

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 6/10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งเปนกลุมทดลอง จํานวน 33 คน และตรวจบันทึกคะแนนไว

เพื่อวิเคราะหหาคาทางสถติติามวัตถุประสงค 
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2.  สอนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิการ

อานแบบจิ๊กซอวท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 3 แผน แผนละ 4 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง 

3.  หลังจากสอนเนื้อหาท้ังหมดครบแลว นําแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

ไปทดสอบหลังเรยีน (Post- test) กับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 6/10 จํานวน 33 คน และตรวจบันทึกคะแนน 

4.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการอาน

แบบจิ๊กซอวท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหนักเรยีนตอบ  

5.  สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนตอทักษะดานความรวมมือหลังจากสอนดวยเทคนคิการอานแบบจิ๊ก

ซอว 
 

ผลการศกึษา 

ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะดานความรวมมือโดยใช เทคนิคจิ๊กซอว 

ขอมูลแบงเปน 3  ตอนไดแก 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนท้ังกอนและหลังเรียนหลังจาก

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิการอานแบบจิ๊กซอว 

 

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลองคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จากการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว 

ผลการทดลอง N X  S.D. t Sig. 

กอนการทดลอง 33 17.55 4.49   

    10.63 0.00* 

หลังการทดลอง 33 23.15 3.37   

* มนีัยสําคัญทางสถติทีิระดับ .01 
 

จากตาราง 1 พบวาคะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวเพิ่มข้ึนหลังการ

ทดลอง โดยมคีะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 17.55  และ หลังทดลองเทากับ 23.15 โดยมคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเทากับ 

5.6  และเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนท่ีสอนดวยแผนการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิจิ๊กซอวพบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึน

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิ .01  

 

 

 

 



  263  

- Proceedings - 

 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  
 

ตาราง 2 ตารางแสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนแบบสํารวจความพงึพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความพงึพอใจ 

การแปลผล 
( ) S.D. 

 ดานรายวชิาในหลักสูตร    

1.1 เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักเรยีน 4.09 0.58 พงึพอใจมาก 

1.2 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน 3.97 0.64 พงึพอใจมาก 

 ดานเน้ือหา    

2.1 เนื้อหาเรยีงลําดับจากงายไปสูยาก 4.06 0.79 พงึพอใจมาก 

2.2 เนื้อหามคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 3.82 0.88 พงึพอใจมาก 

 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    

3.1 นักเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรยีนการสอน 4.15 0.67 พงึพอใจมาก 

3.2 นักเรยีนมโีอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชกิในกลุม 4.15 0.80 พงึพอใจมาก 

3.3 นักเรยีนไดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนคิการสอน

แบบจิ๊กซอว 
4.24 0.87 พงึพอใจมาก 

 ดานการสงเสริมการเรียนรู    

4.1 นักเรยีนไดรับการสงเสรมิทักษะการทํางานเปนทีม 4.18 0.73 พงึพอใจมาก 

4.2 นักเรยีนไดรับการสงเสรมิทักษะการทํางานรวมกัน 4.18 0.58 พงึพอใจมาก 

4.3 นักเรยีนเห็นคุณคาในตัวเอง 3.94 0.61 พงึพอใจมาก 

 ดานครูผูสอน    

5.1 ครูชี้แจงการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนอานเพือ่ความเขาใจโดยใช

เทคนคิจิก๊ซอวไดอยางชัดเจน 
3.79 0.70 พงึพอใจมาก 

5.2 ครูแบงกลุมนักเรยีน โดยคละความสามารถ และเพศ อยาง

เหมาะสม 
3.82 0.58 พงึพอใจมาก 

5.3 ครูเปนผูอํานวยสะดวก ใหคําปรกึษาและดูแลนักเรยีนในชัน้ยนอยาง

ท่ัวถงึ 
4.15 0.62 พงึพอใจมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 

การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความพงึพอใจ 

การแปลผล 
( ) S.D. 

 ดานการวัดและประเมินผล    

6.1 มกีารประเมนิและรายงาน ผลของนักเรยีนเปนรายบุคคลและแบบ

กลุม 
3.85 0.76 พงึพอใจมาก 

6.2 การประเมนิผลครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรยีน 4.06 0.61 พงึพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.03 0.69 พงึพอใจมาก 

 

 ผลการวิเคราะหแบบสํารวจความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 6/10 จํานวน 33 คน หลังการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิจิ๊กซอว ไดนําผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยประเด็นท่ีสอบถาม มท้ัีงหมด 6 ประเด็น ไดแก ดานรายวิชาใน

หลักสูตร  ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานการสงเสริมการเรยีนรู  ดานครูผูสอน  และดานการวัด

และประเมนิผล จากตารางพบวา นักเรยีนมีความพงึพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยมี

คาเฉลี่ยรวมคือ 4.03 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจากประเด็นยอยพบวาประเด็นท่ีมี

คะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนคิการสอนแบบจิ๊กซอว 

โดยมีคาเฉลี่ย( )เทากับ 4.24 ซึ่งมรีะดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและประเด็นยอยท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ

นอยท่ีสุดไดแก ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวไดอยางชัดเจน 

โดยมคีาเฉลี่ย ( ) เทากับ 3.79 ซึ่งมรีะดับความพงึพอใจอยูในระดับดมีากเชนกัน 

ตอนที่ 3 การสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนประเด็นเก่ียวกับทักษะดานความรวมมอืหลังการสอนอาน

เพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  
 

ตาราง 3 ตารางบทสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนประเด็นเก่ียวกับทักษะการเรียนรูแบบรวมมือหลังการ

สอนอานเพือ่ความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  

ขอ ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น 

1 “นักเรยีนมโีอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับ

สมาชกิในกลุมไดหรอืไม

อยางไรคะ” 

S6: “มีครับผม มีตั้งแตการทํากิจกรรมตั้งแตตอนแลกกลุม จนยันจน

กลับมาท่ีกลุมตัวเองก็ยังมกีารแลกเปลี่ยนความรูกัน” 

S7: “มโีอกาสแลกเปลี่ยนไดอยูครับเพราะวาแยกกันแปลขอความแตละ

ขอความครับแลวก็มาแชรใหกันครับ” 

S8: “ไดคะ เนื่องจากทําใหเกิดการสื่อสารกันมากข้ึนคะ หากไมสื่อสาร

กันก็จะไมเขาใจกันคะ” 

S9: “ไดครับ เพราะวาการท่ีเราแลกเปลี่ยนมันคือการท่ีเราเตมิใหกันและ

กัน ทําใหการทํางานเปนทีมเปนไปดวยความราบรื่นครับ” 
 

 

X

X

X

X
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ตาราง 3 (ตอ) 

ขอ ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น 

2 “ นักเรยีนเกดิทักษะการ

ทํางานเปนทีมหรอืไม 

อยางไร” 

S1“เกดิคะ ชวยเหลอืกันในการแปลคําศัพทคะ” 

S4: “เกดิการทํางานเปนทีมคะ ในการเรยีนรูแบบจิ๊กซอวนี้ ทําใหหนูรูสึก

วาเกิดการทํางานชวยเหลอืระหวางกันซึ่งกันและกัน เกดิความชวยเหลือ

แชรบทความในการแปล” 

S6: “สําหรับผมเปนคนท่ีไมคอยทํางานเปนกลุมมากนักครับ แตวา

เทคนคิจิ๋กซอวเนี่ยะครับทําใหผมไดทักษะในการทํางานเปนทีมมากข้ึน ” 

S9: “เกิดครับ เพราะการใชคําพูดสื่อสารกัน เปนเรื่องสําคัญในการ

ทํางานทํางานเปนทีมครับ” 
 

จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเรยีนในประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมอืนัน้ผลปรากฏวา 

ประเด็นท่ี 1  นักเรยีนมโีอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับสมาชกิในกลุมไดหรอืไมอยางไร 

 ในประเด็นนี้นักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนไดแลกเปลี่ยนกันตั้งแตข้ันการแยกกันไปศึกษาตามหัวขอท่ี

ไดรับมอบหมาย จนถงึข้ันกลับมายังกลุมตัวเอง ท้ังนี้นักเรยีนยังแสดงความคิดเห็นอีกวา การแลกเปลี่ยนทําใหเกดิการ

สื่อสารทําใหเขาใจกันมากข้ึน ทําใหสมาชิกกลุมสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันและทําใหการทํางานเปนไปดวยความ

ราบรื่น 

ประเด็นท่ี 2  นักเรยีนเกดิทักษะการทํางานเปนทีมหรอืไม อยางไร 

ในประเด็นนี้นักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมเพราะมีการชวยเหลือกันในการ

ทํางาน เชนการแปลคําศัพท และการแชรบทความท่ีแปลแลวใหสมาชกิแตละคนเขาใจ และมกีารสื่อสารกันซึ่งนักเรยีน

เชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีม แมแตนักเรียนท่ีไมคอยมีทักษะดานการทํางานเปนทีมกลาววา เทคนิคจิ๊ก

ซอวทําใหนักเรยีนเกดิทักษะการทํางานเปนทีมมากข้ึน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะดานความ

รวมมอืดวยเทคนคิการสอนแบบจกิซอวนัน้สามารถสรุปผลการศกึษาคนควา ไดดังนี้ 

1.  คะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง โดยมี

คะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 17.55  และ หลังทดลองเทากับ 23.15 โดยมคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเทากับ 5.6  และเมื่อ

พจิารณาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนท่ีสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวพบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิ .01 

2.  นักเรยีนมคีวามพงึพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยมคีาเฉลี่ยรวมคือ 4.03 

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจากประเด็นยอยพบวาประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ

สูงสุดไดแก นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว โดยมีคาเฉลี่ย ( )

เทากับ 4.24 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและประเด็นยอยท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุดไดแก ครู
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ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวไดอยางชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ย ( ) 

เทากับ 3.79 ซึ่งมรีะดับความพงึพอใจอยูในระดับดมีากเชนกัน 

3.  นักเรยีนมคีวามคิดเห็นตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนคิจิ๊กซอววาทําให

นักเรียนมีทักษะดานความรวมมอืเพิ่มข้ึน ขอมลูจากการสัมภาษณในประเด็นท่ีวานักเรียนมีโอกาสไดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสมาชิกในกลุมและในประเด็นท่ีวานักเรียนเกิดทักษะดานการทํางานเปนทีมหรือไมอยางไร โดยนักเรียนได

แสดงความคิดเห็นวา นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมและเกิดทักษะการทํางานเปนทีมเพิ่ม

มากข้ึน 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและเสริมสรางทักษะการทํางานดาน

ความรวมมอืโดยใชเทคนคิจิก๊ซอวของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 โรงเรยีนเทิงวิทยาคมครัง้นี้สามารถอภปิรายผล

การศกึษาคนควาไดดังนี้ 

 1.  คะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง โดยมี

คะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเทากับ 5.6  และเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรยีนท่ีสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ

โดยใชเทคนคิจิ๊กซอวพบวานักเรยีนมีหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ .01โดยคะแนนหลังเรยีนท่ีเพิ่มข้ึนนั้น

อาจจะมเีหตุผลเนื่องจากวา 

จากการท่ีนักเรียนมีปฎิสัมพันธกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สมาชิกในกลุมมีเปาหมายเดียวกัน จึงมี

การสนันสนุนชวยเหลือกันทําใหเปาหมายกลุมสําเร็จลุลวง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการอานเพื่อความ

เขาใจจากนักเรียนท่ีมีทักษะการอานสูง  แบงปนใหแกนักเรียนท่ีมีทักษะการอานนอย  ในการแบงกลุมจะมีการ

แบงกลุมนักเรยีนแบบคละความสามารถ เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกนัก็สามารถทําใหนักเรยีนเกดิทักษะการอานท่ีดข้ึีน 

เพราะไดรับประสบการณในการทํางานรวมกับเพื่อนท่ีมทัีกษะการอานสูงจงึสามารถนําประสบการณท่ีไดรับไปใช  

โดยท้ังนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกันกับงานการวิจัยของ พิมพร (2557) ท่ีไดเปรียบเทียบความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังเรยีนโดยใชการอานแบบจิ๊กซอว ผลการทดลอง

คือ นักเรียนมคีวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนจากระดับออนเปน  ระดับปานกลาง 

ท้ังนี้ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศราวุฒิ,มยุรสีรินิทร และทิพาพร (2560) ท่ีไดเปรยีบเทียบคะแนนการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผล

การศึกษาคนควาคือ นักเรียนมคีะแนนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค

จิ๊กซอวมคีะแนนหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

2.  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว โดย

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวมคือ 4.03 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพงึใจตอการสอนอานแบบจิ๊กซอว โดยการสอน

อานแบบจิ๊กซอวนั้นในการทํากิจกรรมจะตองมีการแบงกลุมโดยคละความสามารถ โดยสมาชิกในกลุมจะ

วางเปาหมายในการเรียนรูรวมกันและชวยเหลือกัน เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมไมเขาใจสมาชิกในกลุม จะ

ชวยชี้แนะหากเพื่อนไมสามารถชวยแกปญหาได ครูผูสอนก็จะคอยดูและใหความชวยเหลอืดวยจงึทําใหนักเรยีนไมรูสึก

โดดเดี่ยวในการทํางานและมีความกลาในการซักถามประเด็นตางๆ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนและศึกษาเพื่อให

ผลงานของตนเองและกลุมประสบความสําเร็จจึงทําใหนักเรียนมีความพงึพอใจตอการจัดการสอนอานโดยใชเทคนิค

การอานแบบจิ๊กซอวอยูในระดับพึงพอใจมาก ท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศราวุฒิ,มยุรีสิรินทร และทิพาพร 

X
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(2560) พบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวอยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธิวาพร ( 2551 ) ท่ีกลาววาพบวานักเรยีนท่ีไดรบการสอนโดยใชเทคนิค Jigsaw และ เทคนิคการสอน

งานตามปกติมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการอานจับใจความ 

ภาษาอังกฤษดวยการจัดกจิกรรมกลุมแบบ JIGSAW และกลุมแบบ TAI อยูในระดับมาก 

3.  ความคิดเห็นของนักเรยีนประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมอืหลังการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอวนั้นคือนักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนไดแลกเปลี่ยนกันตั้งแตข้ันการแยกกันไปศึกษาตามหัวขอท่ี

ไดรับมอบหมาย จนถึงข้ันกลับมายังกลุมตัวเอง ท้ังนี้นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิวา การแลกเปลี่ยนทําให

เกดิการสื่อสารทําใหเขาใจกันมากข้ึน ทําใหสมาชกิกลุมสามารถเตมิเต็มซึ่งกันและกันและทําใหการทํางานเปนไปดวย

ความราบรื่น และนักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมเพราะมีการชวยเหลือกันในการ

ทํางาน เชนการแปลคําศัพท และการแชรบทความท่ีแปลแลวใหสมาชกิแตละคนเขาใจ และมกีารสื่อสารกันซึ่งนักเรยีน

เชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีม แมแตนักเรียนท่ีไมคอยมีทักษะดานการทํางานเปนทีมกลาววา เทคนิคจิ๊ก

ซอวทําใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีม นอกเหนือจากการสัมภาษณแลวประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความ

รวมมือยังอยูในแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการไดรับการสงเสริมทักษะดานความรวมมือและการ

ทํางานเปนทีม โดยความพึงพอใจของผูเรียนใน 2 ประเด็นนี้อยูระดับความพึงใจอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผูเรยีนเกดิทักษะดานความรวมมอืจากการใชเทคนคิจิ๊กซอว 

หากพจิารณาจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือของ Johnson, Johnson and Holubec,(1994) (อาง

ถึงในทิศนา แขมมณี, 2550 : 99-101) ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมือนั้นจะอยูใน

องคประกอบขอท่ี  2 ซึ่งกลาววา การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-face promotive interaction)  การท่ี

สมาชกิในกลุมมกีารพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนปจจัยท่ีจะ สงเสริมใหผูเรยีนมีปฏสิัมพันธตอกันในทางท่ีจะชวยให

กลุมบรรลุเปาหมาย สมาชกิกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสรมิและชวยเหลอืกันและกันในการทํางานตางๆรวมกัน สงผล

ใหเกดิสัมพันธภาพท่ีดตีอกัน และขอ 4 ซึ่งไดกลาววา การใชทักษะการปฏสิัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน

กลุม ยอย (Interpersonal and Small-group skills)  การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยทักษะท่ี

สําคัญๆ หลายประการ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร 

และทักษะการแกปญหาขัดแยง รวมท้ังการเคารพ ยอมรับ และไววางใจกันและกัน จากขอคิดเห็นของนักเรียนและ

องคประกอบของการเรยีนรูแบบรวมมอืดังกลาวทําใหเชื่อวานักเรยีนเกิดทักษะดานความรวมมอืหลังจากการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะดานความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Suprijono  ( 2015: 108-112) ซึ่ง

กลาววา เทคนิคจิ๊กซอวเปนเทคนิคท่ีเพิ่มโอกาสนักเรียนไดรวมมือกับคนอ่ืน ๆและ สรางบรรยากาศในหองเรียนให

นักเรยีนไดเกดิการรวมมอืกันเกดิข้ึน  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

1.1 กอนทํากิจกรรมทุกครัง้ผูสอนควรชี้แจงลําดับและข้ันตอนการสอนแบบจิ๊กซอวและระบุใหนักเรียนทราบ

อยางสม่ําเสมอวา ข้ึนตอนท่ีกําลังปฏบัิตนิัน้อยูในข้ันตอนใด 

1.2 ในข้ันตอนกอนอาน ผูสอนควรนําเสนอวิธีการสอนคําศัพทท่ีหลากหลายใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียน

สามารถดงึคําศัพทท่ีจะเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีจะเรยีนไดของมามากท่ีสุด 

1.3 ผูสอนควรมกีารวางแผนเวลา และเนื้อหาใหสอดคลองกันเพื่อไมใหการจัดการเรยีนการสอนใชเวลามาก

หรอืนอยเกนิไปในการทํากจิกรรม 



  268  

- Proceedings - 

 

1.4 ผูสอนควรทําความเขาใจและชี้แนะกับกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอวากระบวนการอานแบบจิ๊กซอวเปน

กระบวนการกลุมท่ีชวยเหลือกันเพื่อเปาหมายของกลุมบรรลุผล ดังนั้น นักเรยีนทุกคนในกลุมตองมคีวามรูและเขาใจ

ในเนื้อทุกสวนไมใชเฉพาะเนื้อหาท่ีตนเองไดรับมอบหมาย 

2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอานแบบจิ๊กซอวไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะดานอ่ืนๆใหแก

นักเรยีน เชนทักษะการใชชวิีต หรอื ทักษะการแกปญญาซึ่งเปนอีกหนึ่งทักษะท่ีสําคัญของนักเรยีนในยุค ศตวรรษท่ี 21 

ควรมกีารปรับกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนอานแบบจิ๊กซอวไปใชในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ  เพื่อให

นักเรยีนไดมกีจิกรรมการเรยีนรูท่ีหลากหลายข้ึน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาและความชวยเหลือ และการดูแลให

คําปรึกษาเปนอยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา 

และคณาจารยจากคณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษทุกทาน มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู 

และใหคําแนะนําตลอดมาจนการศึกษา ขอขอบพระคุณ อาจารยสิงหคํา รักษปา, คุณครูพิมพชนก ปงสุแสน และ  

คุณครูจิราวรรณ เรือนสิทธ์ิ ท่ีกรุณาเปนผู เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงและความ

เหมาะสม ในดานเนื้อหาของเครื่องมือ ขอขอบพระคุณ  ผูอํานวยการณรงค คูรพิพัฒน คุณครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศและคณะครูโรงเรียนเทิงวิทยาคมทุกทานท่ีมีสวนสนับสนุนและอํานวยความ สะดวกในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ทําใหผูศกึษาคนควาทําการศกึษาคนควาในครัง้นี้จนสําเร็จลุลวง ดวยด ี 

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6/10  โรงเรียนเทิงวิทยาคมทุกคนท่ีใหความรวมมือในการศึกษา

คนควาครัง้นี้จนสําเร็จลุลวง  

ขอบพระคุณ บิดา มารดา บุตรสาว พี่สาว พี่เขย นองชาย ท่ีเปนแรงบัลดาลใจใหทําการศึกษาคนควาครั้งนี้

สมบูรณ  ผูศกึษาคนควา ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้  
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การสํารวจความตองการการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏบิัตกิารในบรษิัทขามชาติ 

The needs of English language use at work of operational employees in the 

Multinational company  

มนพัทธ  รัตนพิบูลวงษ20

1* และ ผณนิทรา  ธรีานนท2 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจหาวัตถุประสงคการใชภาษาอังกฤษในขณะ

ปฏบัิตงิาน และสํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏบัิตกิารชาวไทย รวมถงึสาํรวจความตองการ

ของพนักงานตอรูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมภาษาอังกฤษ โดยใชการวิจัยเชงิสํารวจ  กลุมตัวอยางในการศกึษา

ครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทย จํานวน 36 คน ซึ่งเปนขนาดกลุมตัวอยางจากการกําหนดเกณฑของ 

Krejcie & Morgan โดยใชวิธีการสุมแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ดําเนินการเก็บ

ขอมูลโดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา เชน คาความถี่ ,คารอยละ ,คาเฉลี่ย

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏบัิตงิานของพนักงานปฏบัิตกิารชาวไทย คือ 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูรวมงานชาวตางชาติ อยูในระดับจําเปนมากท่ีสุด(ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.52) 

รองลงมาคือ ลูกคาชาวตางชาติ(ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 3.72) และหัวหนางานชาวตางชาติ(ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 3.68) 

ตามลําดับ โดยในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีพนักงานระดับปฏบัิตกิารชาวไทยใชในการทํางาน ท่ีมี

คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ การอานอีเมล (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.36) และการเขียนอีเมล (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.24) 

เพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางปฏิบัติงาน และในสวนของทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ท้ัง 4 ทักษะ ไดแก 

การฟง การพูด การอานและการเขียนนั้น พบวา ระดับทักษะดานการฟงของพนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทยนั้นมี

ปญหาอยูในระดับมาก เชน การไมเขาใจสําเนียงของคูสนทนาท่ีผูพูดไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers) เปน

ตน และผลการวิเคราะหความตองการของพนักงานในการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ พบวา ทักษะท่ีพนักงานตองการ

เนนในการฝกอบรมมากท่ีสุด คือ ทักษะการพูด และผูทําการสอนในการฝกอบรมนั้น ผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา 

(Native speakers) เปนท่ีตองการมากท่ีสุด ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการวิจยันี้จะเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยท่ีจะตอบโจทยการ

วิจัยในภาคบริษัทเอกชน โดยนํามาอางอิงเพื่อรับการประเมินและการสนับสนุนจากฝายบริหาร เพื่อนําไปตอยอดใน

การจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกพนักงาน ในแงของการพัฒนาบุคลากรตอไป 
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คําสําคัญ: ภาษาอังกฤษ  บรษัิท  ความตองการ 
 

Abstract  

The purpose of this research was to explore the needs of using English language at work, to identify the 

difficulties of using English language in the company and to investigate the needs of the employees for the training 

course of English language. A survey was conducted with 36 Thai operational employees were used and selected by 

accidental sampling and by Krejcie and Morgan’s formula. The research instruments consisted of a set of questionnaires. 

The data obtained were analyzed by using descriptive statistics, mean and percentage. 

The findings were as follows: The research participants used English language to communicated with foreign 

colleagues which was the purpose of using English language at work of Thai operational employees in the high level 

(mean 4.52) followed by foreign customers (mean 3.72) and foreign boss (mean 3.68), respectively.  

The form of communication in English that the research participants was used with an average at the high 

level were reading (mean 4.36) and writing an email (mean 4.24). However, on the part of English language 

communication problems with in the high level, we found that the research participants faced a problem with listening 

that they do not understand the accent of the person who is a Non - native speakers. Lastly, the need analysis of 

English language skills training course, we also found that speaking skills and the instructors who is a native speakers 

were most preferred. 
 

Keywords: English, Company, Needs Analysis 
 

บทนํา 

การกาวเขาไปเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเปาหมายท่ี

ทาทายดานเศรษฐกิจการคา ซึ่งภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในป 2560นัน้ นพวรรณ จุลกนษิฐ (2560)นําเสนอถึง

รายงานผลสํารวจเรื่องภาพรวมตลาดงาน ประจําป 2560 (Job Market Outlook 2017) ซึ่งพบวา 43% ของ

ผูประกอบการท่ีเขารวมใหขอมูลท่ีคาดวา ธุรกิจจะขยายกิจการและความตองการจางงานเพิ่มข้ึน จากการเขามา

ลงทุนของตางชาต ิสงผลทําใหมแีนวโนมท่ีจะเกิดความตองการเพิ่มข้ึนสําหรับการจางพนักงานคนไทยในการทํางาน

ภาคเอกชน  ซึ่งการทํางานในบรษัิทขามชาตนิัน้จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในสื่อกลางในการทํางาน 

นอกจากนี้ผลสํารวจยังพบวา ทักษะภาษาอังกฤษนัน้มีความจําเปนตอการประสบความสําเร็จในบทบาทของ

พนักงานเปนอยางมาก (Cambridge English Language Assessment,2016) สอดคลองกับงานวิจัยของ Tinh (2015) 

แสดงใหเห็นวาการมทัีกษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดยีอมทําใหการทํางานมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน เชนเดยีวกันกับใน

งานวิจัยของกริช ราชประสิทธ์ิ และ แสงจันทร เฮมชัว (2557) ท่ีไดใหความเห็นไววา ความสามารถทางการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษมคีวามสําคัญอยางย่ิงสําหรับพนักงานเพื่อจะบรรลุเปาหมายในการสื่อสาร 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหบริษัทท่ีทําธุรกิจในระดับนานาชาติ ยกระดับสูการเปนบริษัทขามชาติ

(Multinationals Company) สงผลใหมกีารใชภาษาอังกฤษธุรกจิในวงกวางข้ึนระหวางการสื่อสารทางธุรกจิระหวางผูพูด

ท่ีไมใชเจาของภาษา นั่นก็คือ การใชภาษาอังกฤษธุรกจิเปนภาษากลาง (BELF :Business English as a Lingua Franca ) 

(Kankaanranta & Planken, 2010.;Louhiala-Salminen & Kankaanranta, 2013) ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารระหวางผูคนท่ีมีความหลากหลายทางภูมหิลังทางวัฒนธรรมอันแตกตางกัน ในบรบิททางธุรกจิ สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ Wu (2013) และ Gerritsen & Nickerson (2011) ท่ีไดใหความเห็นไววา Business English as a Lingua 

Franca (BELF) นัน้หมายถึงการใชภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีเปนภาษากลาง เพื่อตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายใน

บรษัิท  

ในกรณีของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเปนผูผลติสนิคาและบรกิารสําหรับธุรกจิโดยตรง เชน ฝายสนับสนุน

ดานการตลาด , ฝายวิศวคอมพิวเตอร หรือฝายบัญชีและการเงิน ท่ีทํางานอยูเบ้ืองหลังเพื่อใหบริษัทสามารถ

ดําเนนิงานไดอยางราบรื่น รวมถึงคอยสนับสนุนผูท่ีเกี่ยวของในธุรกจิหลักของบริษัท เชนเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ พนักงาน

กลุมนี้จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเชนกัน เพราะในบริษัทขามชาติจะตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร

ระหวางบุคคล (Sethi &Seth, 2009) ท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหธุรกิจดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เนื่องจากภาษาอังกฤษท่ีพนักงานเหลานี้ใชเปนลักษณะของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ(English for specific 

purposes: ESP) ซึ่ง Hutchinson & Waters (Hutchinson & Waters,1987) ไดนิยามไววาเปนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือบุคคลท่ีทํางานอยูแลว โดยเนื้อหานั้นจะอางอิงกับคําศัพทและทักษะเฉพาะท่ีผูเรียน

ตองการ  Dudley-Evans & St John (1998) เองยังไดแยกยอยภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (English for 

specific purposes: ESP) โดยเพิ่มเตมิถงึรายละเอียดในของแตละสาขาวิชาและตามอาชีพ หนึ่งในนั้นคือ ภาษาอังกฤษ

เพื่อวัตถุประสงคดานอาชีพ หรือ English for Occupational Purposes (EOP) ซึ่งเนื้อหาจะเฉพาะเจาะจงมากกวา

ภาษาอังกฤษโดยท่ัวไปท้ังนี้ท้ังนัน้ก็เพื่อนําเอาความรูภาษาอังกฤษนั้นไปใชในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จทาง

อาชพี  

อีกหนึ่งเหตุผลท่ี Hutchinson & Waters (Hutchinson & Waters,1987) ไดกลาวไววาอิทธิพลของการเกิดข้ึน

ของ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ(English for specific purposes: ESP)  นั้นเกี่ยวของกับการพัฒนาดาน

จติวิทยาของภาษาศาสตร โดยเนนความสําคัญของผูเรยีนและทัศนคตติอการเรยีนรู ผูเรยีนมคีวามตองการและความ

สนใจแตกตางกันซึ่งจะมอิีทธิพลสําคัญตอแรงจูงใจในการเรยีนรูและความมีประสทิธิผลในการเรียนรู ซึ่งแนวคิดนี้ถูก

นําไปใชเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับความตองการของผูเรียนและความสนใจเปนสิ่งสําคัญย่ิง สมมติฐานท่ี

กลาวถึงแนวทางนี้คือ การวิเคราะหความตองการ (Need Analysis) ของผูเรียน ซึ่งความตองการในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบุคคลนัน้จะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรวมถงึจะเปนแรงผลักดันทํา

ใหการเรยีนรูดข้ึีนและเร็วข้ึน 

การสอบถามและวิเคราะหในงานวิจัยนี้อิงตามแนวคิดของ Hutchinson & Waters (1987) โดยเนนความ

ตองการของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญในการออกแบบหลักสูตรในแบบอิงสมรรถนะ ซึ่งความตองการนั้นอาจตีความได

แตกตางกัน เชน เปนสิ่งจําเปน (ความตองการของสถานการณท่ีเปนเปาหมาย), เปนสิ่งท่ีขาด (ชองวางระหวางสิ่งท่ี

ผูเรียนไดเรียนรูมากอนแลวและฟงกชันภาษาท่ีจําเปนในสถานการณท่ีเปนเปาหมาย ), และเปนสิ่งท่ีตองการ (สิ่งท่ี

ผูเรยีนตองการท่ีจะเรียนรู) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Robinson (1991) ท่ีผูเรยีนในหลักสูตร ESP มักจะเปนผูใหญท่ี

มคีวามตองการท่ีชัดเจนในเหตุผลท่ีตองการจะเรียนรูภาษาอังกฤษ ดังนัน้ แนวคิดและหลักการของผูเรยีนท่ีเปนผูใหญ 

กับการศกึษาความตองการของผูเรยีนนัน้จึงควรไดรับการพจิารณาอยางถูกตองเพื่อบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 

มีงานวิจัยในอดีตจํานวนมากท่ีศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ซึ่งจัดวาเปนภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะประเภทหนึ่ง ผูวิจัยสามารถจําแนกงานวิจัยเหลานั้นไดเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 ศึกษาการใช

ภาษาอังกฤษในการการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to face communication) เปนการสื่อสารท่ีท้ังผูสงสารและผูรับ

สารตางเผชิญหนากันในการสนทนา ตัวอยางเชน กรณีศึกษาในกลุมเจาหนาท่ีแผนกบริการลูกคาของธนาคาร
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นานาชาตขิองอภริภรณ  วาสวกุล (2549) และ กรณศีึกษาของพนักงานตอนรับสวนหนาของโรงแรมในพื้นท่ีทองเท่ียว

ภาคใตของสุภติา กาฬสินธุ และ นิสากร จารุมณ ี(2558) ผลการวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อธุรกจิท่ีสําคัญท่ีสุดนัน้ คือ ทักษะดานการฟงและดานการพูด เปนตน 

สวน กลุมท่ี 2 เปนการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารแบบไมเผชิญหนา (Interposed com 

munication) คือการสื่อสารท่ีไมสามารถเห็นหนากันได เพราะท้ังผูรับสารและผูสงสารตางอยูกันคนละท่ี เชน การสง

จดหมาย อีเมล การโทรศัพท เปนตน ตัวอยางเชน กรณศีึกษาวิศวกรไทยท่ีทํางานในบรษัิทญี่ปุนในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ของกฤษณะ โฆษชุณหนันท (2559)  กรณีศึกษาพนักงานสายงานปโตรเลียมนอกชายฝงของฐนณปวีร 

เพชรรัตน (2555) และ กรณีศึกษาวิศวกรคอมพิวเตอรชาวไทยท่ีทํางานในบริษัทระหวางประเทศของกริช ราช

ประสิทธ์ิ และ แสงจันทร เฮมชัว (2557) ผลการวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่ี

สําคัญท่ีสุดนัน้ คือ ทักษะดานการอานและการเขียน เปนตน 

จะเห็นไดวางานวิจัยท่ีผานมาเนนการศกึษาการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในภาคเอกชนและบริษัท อาชีพ

เฉพาะทาง และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แตงานวิจัยนี้จะศึกษาสาเหตุของการใชภาษาอังกฤษในบริษัท ซึ่งจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงในแงการสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏบัิตงิาน รวมถงึสํารวจปญหาในการใช

ภาษาอังกฤษของพนักงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษท่ีพนักงานตองการไดอยางเหมาะสม 

จากการสํารวจขอมูลการใชภาษาอังกฤษในท่ีทํางานนี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการศึกษาบริบทบริษัทขามชาติ ซึ่ง

ปจจุบันมีประเทศตางๆกวา 50 ประเทศท่ัวโลกท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ (Ozaki ,2005 อางถึงใน Kaku, 

2016) อีกท้ังงานวิจัยขางตนชี้ใหเห็นถึงการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเปนภาษากลาง เพื่อตอบสนองความตองการท่ี

หลากหลายในบริษัทจงึมแีนวโนมวาบุคคลท่ีรูภาษาอังกฤษจะสามารถหางานไดงายกวา  มีโอกาสไดงานและเงนิเดอืน

ท่ีดีกวา  มีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานไดมากกวา  และเปนท่ีตองการขององคกรท้ังในระดับประเทศและ

ตางประเทศ 

งานวิจัยนี้จงึมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงาน และสํารวจ

ปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน รวมถึงความตองการของพนักงานท่ีมีตอรูปแบบการจัดการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษในบริษัท ผูวิจัยเลือกบริษัท ฮติาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนสถานท่ีเก็บขอมูลเนื่องจากเปน

บริษัทท่ีมีท้ังผูบริหารและพนักงานท่ีเปนชาวตางชาติ(ทํางานรวมกับพนักงานชาวไทยจึงมีการใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษากลางในลักษณะท่ีผูพูดท่ีไมใชเจาของภาษาดวยกัน (NNS - Non-Native Speaker) ซึ่งจะเปนบริบทท่ีสอดคลอง

กับสภาพโลกาภวัิฒนในโลกปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท ฮิตาช ิแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (2) สํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน

ระดับปฏบัิตกิาร บรษัิท ฮติาช ิแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (3) สํารวจความตองการของพนักงานระดับปฏบัิตกิาร 

บรษัิท ฮติาช ิแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัดตอรูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
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 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 
ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้สามารถนํามาอางอิงเพื่อรับการประเมินและการสนับสนุนจากฝายบรหิาร ในการ

จัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงาน อันสอดคลองตอความตองการใช และอาจจะเปนประโยชนตอการ

ออกแบบหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในชวงเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหความตองการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานในพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัทขามชาติ เพื่อสํารวจหาวัตถุประสงคของการใชภาษาอังกฤษและปญหาในการใชภาษาอังกฤษ จากพนักงาน

ระดับปฏิบัติการกลุมตัวอยางท่ีมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในบริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล 

(ประเทศไทย) จํากัด ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research Method)  

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทยท่ีทํางานในบริษัทขามชาติซึ่งตั้งอยูใน

กรุงเทพมหานคร โดยมสีํานักงานใหญตั้งอยูในตางประเทศ เปนพนักงานของ บรษัิท ฮิตาช ิแคปปตอล (ประเทศไทย) 

จํากัด อยูในระดับปฏบัิตกิารจํานวน 50 คน 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทย จํานวน 36 คน ซึ่งเปนขนาดกลุม

ตัวอยางจากการกําหนดตามสูตร Krejcie & Morgan (1970)ท่ีระดับความเชื่อมั่น95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได 5% หรอื 0.05 โดยใชวิธีการสุมแบบการเลอืกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

2. เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัยและเก็บรวมรวมขอมูลในครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงคําถาม

ออกเปน 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 มลีักษณะเปนคําถามปลายปด แบบเลอืกตอบ (Multiple Choices) 

 ตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนคําถาม 5 ตัวเลือก ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนเปนลักษณะมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert 

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมอื 

  ใชวิธีการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (IOC) เปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดในการวิเคราะหความตรง (การหา

คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย,2558) การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เปนการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) จากการประเมนิของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน หลังจากนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข

แบบสอบถามแลว จงึนํามาทดสอบวิเคราะหความนาเชื่อถอื(Reliability Analysis) โดยการทดลองใช (Try Out) กับกลุม

ท่ีมีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นจึงคํานวณหาคาสัมประสทิธ์ิอัลฟาตาม

สูตรของ Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ี 0.86 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมข้ัีนตอนดังนี้ 

4.1 ผู วิจัยทําเรื่องขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูบริหาร บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ผูวิจัยไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษาวัตถุประสงค เพื่อขอความรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการท่ี บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มเก็บตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 18 

มกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 5 วัน 

4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากท้ังสิ้น 50 ชุด ไดรับการตอบกลับท้ังสิ้น 36 ชุด คิดเปนรอยละ 72 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

      การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปSPSS for Windows Version   

   ตอนท่ี 1 หัวขอสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป วิเคราะหโดยใช คาความถี่ 

(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

   ตอนท่ี 2 หัวขอเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ รวมถึงอุปสรรคใช

ภาษาอังกฤษและระดับความตองการของหัวขอท่ีตองการเรียนรู ซึ่งจะวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย และการ

แปลผล 5 ระดับ) มเีกณฑพจิารณา คือ 

  ระดับคะแนน   ความหมาย 

   ระดับ  5     คาเฉลี่ย 4.21-5.00  อยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

   ระดับ  4     คาเฉลี่ย 3.41-4.20  อยูในเกณฑ มาก 

   ระดับ  3    คาเฉลี่ย 2.61-3.40  อยูในเกณฑ ปานกลาง 

   ระดับ  2     คาเฉลี่ย 1.81-2.60  อยูในเกณฑ นอย 

   ระดับ  1     คาเฉลี่ย 1.00-1.80  อยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานท่ีทํางาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ แลวจัดหาหมวดหมูขอมูลนําเสนอใน

รปูตารางประกอบความเรยีง 
 

ผลการศกึษา 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณทํางานและตําแหนง 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 1.1 เพศชาย 

1.2 เพศหญงิ 

14 

22 

38.9 

61.1 

รวม 36 100 

2. อายุ 2.1 อายุ 25-30 ป 

2.2 อายุ 31-35 ป 

2.3 อายุ 36-40 ป 

2.4 อายุมากกวา 40 ป 

3 

16 

14 

3 

8.3 

44.4 

38.9 

8.3 

รวม 36 100 

3. วุฒิการศกึษา 3.1 ปรญิญาตรี 

3.2 ปรญิญาโท 

20 

16 

55.6 

44.4 

รวม 36 100 

4. อายุงาน 4.1 อายุงาน 5-10 ป 

4.2 อายุงาน 11-15 ป 

4.3 มากกวา 15 ป 

17 

10 

9 

47.2 

27.8 

25.0 

รวม 36 100 

5. แผนกงาน 5.1 แผนกสงเสรมิการตลาด 

5.2 แผนกบัญช ี

5.3 แผนกไอที 

5.4 แผนกสัญญา 

5.5 แผนกอนุมัตสินิเชื่อ 

12 

7 

11 

3 

3 

33.3 

19.4 

30.6 

8.3 

8.3 

รวม 36 100 
 

จากตาราง 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนั้นพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญงิ คิด

เปนรอยละ 61.1 มอีายุอยูในชวง 31 - 35 ป คิดเปนรอยละ 44.4  มกีารศึกษาระดับปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 55.6 

มปีระสบการณทํางานชวง 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 47.2  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังอยูในตําแหนงพนักงาน

ระดับปฏบัิตกิารจากแผนกสงเสรมิการตลาด คิดเปนรอยละ 33.3 
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ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความถ่ีของการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษกับบุคคล

ตางๆขณะปฏบัิติงาน 

หัวขอ x̄ SD แปลผล 

1.ลูกคา(ชาวตางชาต)ิ 3.72 1.242 มาก 

2.ผูรวมงาน(ชาวไทย) 1.96 1.020 นอย 

3.ผูรวมงาน(ชาวตางชาต)ิ 4.52 0.872 มากท่ีสุด 

4.หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา(ชาวตางชาต)ิ 3.68 1.180 มาก 

5.ลูกนอง/ผูใตบังคับบัญชา 2.24 1.451 นอย 

6.ผูจัดจําหนาย/ผูรับเหมา(suppliers/contractors) 3.48 1.262 ปานกลาง 

รวม 3.27 1.171 ปานกลาง 
 

ในตาราง 2 จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมกีารใชงานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ระหวางบุคคลขณะปฏบัิตงิานอยูในระดับปานกลาง โดยมกีารสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับผูรวมงานท่ีเปนชาวตางชาติ

อยูในระดับมากท่ีสุด(x̄ = 4.52)  รองลงมา คือ ลูกคาท่ีเปนชาวตางชาต(ิx̄ = 3.72) และหัวหนางานท่ีเปนชาวตางชาต(ิx̄ 

= 3.68) อยูในระดับมาก สวนผูจัดจําหนาย/ผูรับเหมา และลูกนองรวมถึงผูรวมงานชาวไทยนั้น อยูในระดับปานกลาง

จนถงึระดับนอยตามลําดับ  
 

ตาราง 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงคในการส่ือสารดวยทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4

ทักษะของพนักงานในขณะปฏบัิติงาน 

หัวขอ x̄ SD แปลผล 

1.ทักษะการฟง    

1.1 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องท่ีเกี่ยวของกบังาน  3.88 1.054 มาก 

1.2 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องท่ัวไปท่ีไมเกี่ยวของกับงาน  3.72 0.936 มาก 

1.3 การฟงบทสนทนาทางโทรศัพท 4.08 0.812 มาก 

1.4 การรับฟงขอแนะนํา ความคิดเห็น 3.88 0.833 มาก 

1.5 การฟงการประชุมรวมกับลูกคาหรือตัวแทนจากบริษัทอ่ืนที่ใชภาษาอังกฤษเปน

หลัก 

3.84 1.028 มาก 

 

1.6 การเขารับฟงการฝกอบรม หรอืการประชุมภายในท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 3.96 1.020 มาก 

1.7 การเขารับฟงการนําเสนอ 3.80 0.866 มาก 

รวม 3.88 0.936 มาก 

2.ทักษะการพูด    

2.1 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับงาน  3.76 1.012 มาก 

2.2 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องท่ัวไปท่ีไมเกี่ยวของกับงาน  3.56 1.003 มาก 

2.3 การพูดคุยสนทนาทางโทรศัพท 3.68 0.988 มาก 

2.4 การพูดใหคําแนะนํา เสนอความคิดเห็น 3.64 0.860 มาก 

2.5 การพูดเจรจาตอรอง 3.72 0.980 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 

หัวขอ x̄ SD แปลผล 

2.6 เปนผูนําเสนอ/อธิบายเกี่ยวกับการดําเนนิงานของบรษัิท 3.64 0.995 มาก 

2.7 การสอบถามขอมูลรายละเอียด 3.96 0.889 มาก 

รวม 3.71 0.961 มาก 

3.ทักษะการอาน    

3.1 การอานเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับเนื้องาน เชน แบบฟอรม , ขอมูลลูกคา-คูคา 4.04 0.735 มาก 

3.2 การอานสัญญา/ขอตกลง 3.88 0.881 มาก 

3.3 การอานอีเมล 4.36 0.757 มาก 

3.4 การอานรายงานการประชุม/ระเบยีบวาระตางๆ 3.76 1.052 มาก 

3.5 การอานบทความ/วารสารท่ีเกี่ยวของกับผลติภัณฑ 3.92 0.997 มาก 

3.6 การอานเอกสารบอกคุณสมบัตหิรอืรายละเอียดผลติภัณฑ/แคตตาลอค 4.12 1.013 มาก 

รวม 4.01 0.906 มาก 

4.ทักษะการเขียน    

4.1 การเขียนรายงาน 3.72 1.061 มาก 

4.2 การเขียนสัญญา/ขอตกลง 3.68 1.069 มาก 

4.3 การเขียนจดหมาย 3.72 1.208 มาก 

4.4 การเขียนอีเมล 4.24 0.926 มาก 

4.5 การเขียนรายงานการประชมุ/ระเบียบวาระตางๆ 3.48 1.229 มาก 

4.6 การเขียนแผนปฏิบัตงิาน 3.52 1.159 มาก 

4.7 การเขียนงานนําเสนอ (Presentation) 4.08 1.077 มาก 

4.8 การกรอกฟอรมเอกสาร 3.84 1.068 มาก 

รวม 3.79 1.100 มาก 

รวมท้ังหมด 3.70 1.042 มาก 
 

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามทักษะท้ัง4 อันไดแก การฟง การพูด การอาน 

และการเขียนนั้น โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมกีารใชทักษะท้ัง4ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษอยูในระดับ

มาก โดยมีการใชรูปแบบการสื่อสารดวยทักษะดานการอาน (x̄ = 4.01)อยูในระดับมาก  ในการปฏบัิตงิานท่ีเกี่ยวของ

กับการอานอีเมล (x̄ = 4.36) รองลงมา คือ การอานเอกสารบอกคุณสมบัติหรอืรายละเอียดผลติภัณฑ/แคตตาลอค 

และการอานเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับเนื้องาน เชน แบบฟอรม , ขอมูลลูกคา-คูคา ซึ่งอยูในระดับมาก ตามลําดับ

สวนทักษะอ่ืนๆท่ีไดคะแนนเฉลี่ยรองลงมานั้นเปนทักษะดานการฟง (x̄ = 3.88) อยูในระดับมาก ไดแก การฟงบท

สนทนาทางโทรศัพท รองลงมาคือ การเขารับฟงการฝกอบรม หรอืการประชมุภายในท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก และมี

สวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับงาน ในสวนของทักษะดานการเขียน (x̄ = 3.79)อยูในระดับ

มาก ไดแก การเขียนอีเมล รองลงมา การเขียนงานนําเสนอ (Presentation) และการกรอกฟอรมเอกสาร ตามลําดับ 

สุดทายคือทักษะดานการพูด (x̄ = 3.71) ท่ีอยูในระดับมาก ไดแก การสอบถามขอมูลรายละเอียด รองลงมา คือ มสีวน

รวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับงาน และการพูดเจรจาตอรอง ตามลําดับ 
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ตาราง 4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริษัทของ

พนักงาน 

หัวขอ x̄ SD แปลผล 

1.ดานการฟง    

1.1 ไมเขาใจคําศัพทท่ีไมคุนเคยหรอืศัพทเทคนคิ/ศัพทเฉพาะ 3.68 1.030 มาก 

1.2 ไมเขาใจประโยคท่ีมีความซับซอน 3.56 1.325 มาก 

1.3 ไมเขาใจสําเนยีงของผูพูดท่ีไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers) 3.84 1.143 มาก 

1.4 ไมเขาใจบทสนทนาทางโทรศัพท 3.28 1.137 มาก 

1.5 ไมสามารถจับใจความจากผูพูดได 3.24 1.200 มาก 

รวม 3.52 1.167 มาก 

2.ดานการพูด    

2.1 รูสกึขาดความม่ันใจเม่ือตองพูดภาษาอังกฤษ 3.16 1.281 มาก 

2.2 ไมสามารถใชคําท่ีเหมาะสมไดในทันที 3.4 1.225 มาก 

2.3 ไมสามารถออกเสยีงไดอยางถูกตอง 3.16 1.214 มาก 

2.4 ไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง 3.44 1.325 มาก 

2.5 ไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและซบัซอนได 3.52 1.327 มาก 

รวม 3.34 1.274 มาก 

3.ดานการอาน    

3.1 ไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทท่ีไมคุนเคยได 3.32 1.145 มาก 

3.2 ไมสามารถจับประเด็นจากขอความทีอ่าน 3.08 1.222 มาก 

3.3 ไมสามารถเขาใจประโยคหรอืขอความยาวๆได 3.32 1.215 มาก 

3.4 ไมเขาใจคําศัพททางเทคนคิ/ศัพทเฉพาะ 3.40 1.354 มาก 

รวม 3.28 1.234 มาก 

4.ดานการเขียน    

4.1 ไมสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 2.88 1.092 ปานกลาง 

4.2 ไมสามารถใชคําศัพทไดอยางถูกตอง 3.16 1.179 มาก 

4.3 ไมสามารถไวยากรณไดอยางถูกตอง 3.40 1.291 มาก 

4.4 ไมสามารถเขียนใหมีความสอดคลองเชือ่มโยงกันได 3.28 1.173 มาก 

รวม 3.18 1.184 มาก 

รวมทั้งหมด 3.34 1.215 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 4 ในสวนของผลการวิจัยในหัวขอเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพนักงานใช

รูปแบบการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษตางๆ (เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ) นัน้ จะเห็นไดวาผูตอบ

แบบสอบถามประสบกับปญหารูปแบบการสื่อสารท้ัง4ทักษะอยูในระดับปานกลาง โดยมีปญหาดานการทักษะดาน

การฟงอยูในระดับมาก(x̄ = 3.52) เนื่องจากไมเขาใจสําเนียงของคูสนทนาท่ีผูพูดไมใชเจาของภาษา (Non-native 

speakers) รองลงมา คือ ไมเขาใจคําศัพทท่ีไมคุนเคยหรือศัพทเทคนิค/ศัพทเฉพาะ และไมเขาใจประโยคท่ีมีความ
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ซับซอน ตามลําดับ สวนทักษะอ่ืนๆท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาเปนทักษะดานการ

พูด ท่ีประสบปญหาอยูในระดับมาก (x̄ = 3.34)  คือ ไมสามารถพูดแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายและซับซอนได 

รองลงมา คือ ไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง และ ไมสามารถใชคําท่ีเหมาะสมไดในทันที ในสวนทักษะดาน

การอาน นั้นก็ประสบปญหาอยูในระดับมาก (x̄ = 3.28)  คือปญหาไมเขาใจคําศัพททางเทคนิคหรือศัพทเฉพาะ 

รองลงมา คือ ไมสามารถเขาใจประโยคหรือขอความยาวๆได และ ไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทท่ีไมคุนเคย

ได ทายสุดคือทักษะดานการเขียน (x̄ = 3.18) ท่ีประสบปญหาไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง รองลงมา คือ 

ปญหาการไมสามารถไวยากรณไดอยางถูกตอง และ ไมสามารถใชคําศัพทไดอยางถูกตองตามลําดับ 
 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความประสงคของพนักงานที่จะเขารวมรับ

การฝกอบรมภาษาอังกฤษ 

ขอมูลทั่วไป จาํนวน รอยละ 

ตองการเขารวม 

ไมตองการเขารวม 

25 

11 

69.4 

30.6 

รวม 36 100 
 

จากตาราง 5  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนสนใจเขารวมรับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 

69.4 และผูท่ีไมสนใจเขารวมรับการฝกอบรมภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ 
 

ตาราง 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบของการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารทีพ่นักงานตองการ 

รูปแบบ จาํนวน รอยละ 

1.ชวงเวลาของการ

ฝกอบรมภาษาอังกฤษ 

ชวงพักกลางวัน 1 

17 

6 

1 

4.0 

68.0 

24.0 

4.0 

ชวงหลังเลกิงาน 

วันเสาร 

อ่ืนๆ(ตอนเชากอนเขางาน) 

รวม 25 100 

2.ความถี่ตอสัปดาห 1 ครัง้ ตอ สัปดาห 

2 ครัง้ ตอ สัปดาห 

ทุกวัน 

10 

12 

3 

40.0 

48.0 

12.0 

รวม 25 100 

3.ระยะเวลาในแตละครัง้ 1 ชั่วโมง ตอ ครัง้ 

1.30 ชั่วโมง ตอ ครัง้ 

2 ชั่วโมง ตอ ครัง้ 

อ่ืนๆ (30 นาที ตอ ครัง้) 

อ่ืนๆ (45 นาที ตอ ครัง้) 

14 

8 

1 

1 

1 

56.0 

32.0 

4.0 

4.0 

4.0 

รวม 25 100 
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ตาราง 6 (ตอ) 

รูปแบบ  จาํนวน รอยละ 

4.ระยะเวลาตลอด

หลักสูตร 

30 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 

50 ชั่วโมง 

18 

5 

2 

72.0 

20.0 

8.0 

รวม 25 100 
 

จากตาราง 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตรควรอยูท่ี 30 

ชั่วโมง คิดเปนเปนรอยละ 72.0 สวนระยะเวลา 40 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 20.0 และ ระยะเวลา 50 ชั่วโมง คิดเปนรอย

ละ 8.0 ตามลําดับ 
 

ตาราง 7 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทักษะตางๆที่จะเรียนโดยจําแนกตาม

บุคคลผูทําการสอนที่พนักงานตองการ 
 

หัวขอทักษะ จาํนวน รอยละ 

ทักษะการฟง   

ผูสอนเปนชาวไทย 

ผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา 

0 

25 

0 

100.0 

รวม 25 100 

ทักษะการพูด   

ผูสอนเปนชาวไทย 

ผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา 

0 

25 

0 

100.0 

รวม 25 100 

ทักษะการอาน   

ผูสอนเปนชาวไทย 

ผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา 

3 

22 

12.0 

88.0 

รวม 

ทักษะการเขยีน 

25 100 

ผูสอนเปนชาวไทย 

ผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา 

1 

24 

4.0 

96.0 

รวม 25 100 
 

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตองการใหบุคคลผูทําการสอนในทักษะการฟงและในทักษะการพูด 

เปนผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา คิดเปนรอยละ 100 ดานทักษะการอาน ตองการใหเปนผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา คิดเปน

รอยละ 88.0 และผูสอนเปนชาวไทย คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ สวนในทักษะการเขียน ตองการใหเปนผูสอนท่ี

เปนเจาของภาษา คิดเปนรอยละ 96.0 และผูสอนเปนชาวไทย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีพนักงานตองการใหจัดอบรม 

หัวขอ x̄ SD แปลผล 

ทักษะการฟง 4.44 0.507 มาก 

ทักษะการพูด 4.60 0.500 มากท่ีสุด 

ทักษะการอาน 4.32 0.690 มาก 

ทักษะการเขียน 4.44 0.768 มาก 

รวม 4.45 0.616 มาก 
 

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา ทักษะท่ีพนักงานตองการใหจัดการฝกอบรมมากท่ีสุด คือ ทักษะการพูด  

(x̄ = 4.60)  รองลงมาคือ ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอานตามลําดับ 
 

ตาราง 9 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากระดับความจําเปนตอความสามารถในการส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษ 

หัวขอ x̄ SD ระดับความจําเปน 

1.การสมัครงาน/หางาน 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

2.การทํางาน 4.61 0.549 มากท่ีสุด 

3.การไดรับโปรโมท/โอกาส/สทิธิพเิศษ 4.39 0.688 มาก 

รวม 4.58 0.579 มากที่สุด 
 

จากตาราง 9 พบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความตองการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใน

การทํางานอยางมาก เนื่องดวยการใชภาษาอังกฤษในบรษัิทเพื่อการสื่อสารมคีวามสําคัญอยางย่ิงท้ังสําหรับการสมัคร

งาน และการทํางาน รวมถงึความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุปจาก ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรมการ

เรียนภาษาอังกฤษท่ีตองการ จําแนกตามเวลาในการฝกอบรม บุคคลท่ีเปนผูทําการสอน และทักษะท่ีตองการมุงเนน 

โดยจากแบบสอบถามท้ังหมด 36 ชุด พบวา มีผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการเขารวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิด

เปนรอยละ 69.4 และผูท่ีไมประสงคจะเขารวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ ซึ่งชวงเวลา

การฝกอบรมท่ีพนักงานตองการ คือ ชวงหลังเลกิงาน คิดเปนรอยละ 68.0 ความถี่ในการฝกอบรมท่ีพนักงานตองการ 

อยูท่ี 2 ครั้ง ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 48.0 โดยในแตละครัง้จะใชระยะเวลาในการฝกอบรม ครัง้ละ 1 ชั่วโมง คิดเปน

รอยละ 56.0 รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตรใหอยูท่ี 30 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 72.0 สวนผูทําการสอนในการฝกอบรม

นั้น ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเปนผูสอนท่ีเปนเจาของภาษา (Native speakers) เปนท่ีตองการมากท่ีสุด สวน

ทักษะท่ีพนักงานตองการใหจัดการฝกอบรมท้ัง4ทักษะโดยรวมอยูในระดับมาก และทักษะท่ีไดระดับมากท่ีสุด คือ 

ทักษะการพูด (x̄ = 4.60)  รองลงมาคือ ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอานตามลําดับ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การดําเนินการศึกษาและวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการการใชภาษาอังกฤษในขณะ

ปฏิบัติงาน และสํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ฮิตาช ิแคปปตอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด สรุปผลไดดังนี้ 

1. รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลดวยภาษาอังกฤษ สวนมากมกีารสื่อสารดวยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะกับ

ผูรวมงานท่ีเปนชาวตางชาติท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.52 ในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษท่ีพนักงาน

ระดับปฏบัิตกิารใชขณะการปฏบัิตงิานในบรษัิท พนักงานใชทักษะดานการอานมากท่ีสุด ท่ีระดับคาเฉลี่ยรวม 4.01 โดย

ในการใชทักษะนี้ ผูใชจะเนนไปท่ีในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการอานอีเมล ซึ่งมรีะดับคาเฉลี่ย 4.36 เนื่องจากการ

รับ-สง อีเมลเปนวิธีการสื่อสารท่ีใชในการตดิตอในขณะปฏบัิตงิานเปนสวนมาก 

2.การวิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรษัิท 

   จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการใชรูปแบบการสื่อสาร

ดวยทักษะภาษาอังกฤษตางๆ (เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ) โดยรวมพบวาพนักงานมีแนวโนมท่ีจะ

ประสบปญหาการสื่อสารในระดับมากโดยเฉพาะทักษะการฟง ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยรวม 3.52  ซึ่งจะนําไปสู การไม

เขาใจสําเนยีงของคูสนทนาท่ีผูพูดไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers)  

   เมื่อวิเคราะหถึงขอมูลเกี่ยวกับความตองการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามถงึรูปแบบของการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษนัน้ โดยรวมพบวามีพนักงานระดับปฏบัิตกิารท่ีตองการเขา

รวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 69.4  ชวงเวลาการฝกอบรมท่ีพนักงานตองการ คือ ชวงหลังเลกิงาน 

คิดเปนรอยละ 68.0 โดยตองการใหมกีารจัดอบรม 2 ครัง้ ตอสัปดาห และในแตละครัง้จะใชระยะเวลาในการฝกอบรม 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตรท้ังหมด 30 ชั่วโมง สวนผูทําการสอนในการฝกอบรมนั้น ผูสอนท่ีเปน

เจาของภาษา (Native speakers) เปนท่ีตองการมากท่ีสุด และทักษะท่ีพนักงานตองการเนนในการฝกอบรมมากท่ีสุด 

คือ ทักษะการพูด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังมีความเห็นวา การจะรวมงานในบริษัทขามชาตนัิ้นความสามารถ

ดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการทํางาน นั้นมีความจําเปนอยางมาก โดยมีระดับคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.58 ท้ังในแง

สําหรับการสมัครงาน และการทํางาน รวมถงึความกาวหนาในการทํางาน  

การอภปิรายผลวจิัย 

 ผลสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงานนั้น ในเบ้ืองตนพบวา ในการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษระหวางบุคคลขณะปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับผูรวมงานท่ี

เปนชาวตางชาติอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ลูกคาท่ีเปนชาวตางชาตแิละหัวหนางานท่ีเปนชาวตางชาติท่ีอยูใน

ระดับมาก สวนผูจัดจําหนาย/ผูรับเหมา และลูกนองรวมถงึผูรวมงานชาวไทยนัน้ อยูในระดับปานกลางจนถงึระดับนอย

ตามลําดับ ท้ังนี้พนักงานผูตอบแบบสอบถามมรีะดับการใชทักษะเพื่อการสื่อสารในภาพรวมอยูในระดับมาก  (ทักษะ

ภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏบัิติการเพื่อการสื่อสารท้ัง 4 ดาน อันไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการ

อาน และทักษะการเขียน) ซึ่งหมายถึง การสื่อสารในการทํางานเปนวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะ

ปฏิบัติงานของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Evan (2013 อางถึงใน กริชและแสง

จันทร (2015) และ Aimoldina, Zharkynbekova & Akynova (2017) วาภาษาอังกฤษเปนองคประกอบหนึ่งในระบบนเิวศ

ทางภาษาของการทํางานในปจจุบันซึ่งเปนภาษากลางทางธุรกิจ เชนเดียวกับงานวิจัยของเยาวลักษณ (2014) ท่ี
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ชี้ใหเห็นวา ภาษาอังกฤษมักจะถูกใชเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  สรางความ

นาเชื่อถอืใหกับผูรวมงานและลูกคา 

ในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการใชในบริษัทท่ีมคีาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุด คือ การอาน (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.36) และการเขียนอีเมล (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.24) เพื่อใชในการ

ตดิตอสื่อสารระหวางปฏบัิตงิาน สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ของ กฤษณะ โฆษชุณหนันท (2559) และ ฐนณปวีร 

เพชรรัตน (2555) รวมถึง กรชิ ราชประสิทธ์ิ และ แสงจันทร เฮมชัว, (2557) ท่ีชี้ใหเห็นวา ในสวนของรูปแบบการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแบบไมเผชิญหนา (Interposed communication) นั้น ทักษะการสื่อสารโดยการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะดานการอานและการเขียน เปนตน เนื่องจากพนักงานระดับปฏบัิติการ

ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนมากจะปฏิบัติงานอยูในสวนของ Back Office  เชน ฝายสงเสริมการตลาด  ฝายการเงิน 

ฝายกฎหมาย ฝายปฏิบัติการขอมูล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันมีหนาท่ีบริหารจัดการงานอยูเบ้ืองหลัง เพื่อ

สนับสนุนการทํางานของสวนFront Office เชน ฝายขาย ฝายบรกิาร เปนตน  

และในสวนปญหาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรษัิทขณะท่ีพนักงานระดับปฏบัิตกิารใชรูปแบบการ

สื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษ โดยรวมพบวาพนักงานประสบปญหาการสื่อสารในระดับมากเกี่ยวกับทักษะดานการ

ฟง เมื่อปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการสนทนา พนักงานประสบปญหาการไมเขาใจสําเนียงของคูสนทนาท่ีผูพูดไมใช

เจาของภาษา (Non-native speakers) เนื่องจากบริษัทขามชาติท่ีทําการสํารวจในครั้งนี้มีบริษัทแมอยูท่ีประเทศญี่ปุน 

ทําใหผูรวมงานและลูกคาจึงเปนชาวญี่ปุนเปนสวนใหญ ทําใหตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร

ระหวางการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Laohachaiboon (2011) ท่ีทําการศึกษาพนักงานท่ีทํางานในบริษัทขาม

ชาตสิัญชาตญิี่ปุนวา การฟงนัน้เปนปญหาหลักในการสนทนาของพนักงานในบรษัิท เนื่องจากไมเขาใจและไมคุนชนิกับ

การออกเสยีงและสําเนยีงของผูรวมงานชาวญี่ปุน 

นอกจากนี้เมื่อสํารวจความตองการของพนักงานตอรูปแบบในการจัดอบรมการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา

ทักษะท่ีพนักงานตองการเนนในจัดการฝกอบรมมากท่ีสุด คือ ทักษะการพูด โดยเนนไปท่ีเนื้อหาท่ีตรงกับการเนื้องาน 

ใหสามารถใชงานไดจรงิและรวดเร็ว  เมื่อพจิารณาถงึการจัดหลักสูตรโดยอิงตามแนวคิดของ Hutchinson and Waters 

(1987) ในการสอบถามและวิเคราะหความตองการของผูเรียนแลวนั้น  พบวาสามารถจัดหลักสูตรท่ีจะมาตอบสนอง

ท้ังในสิ่งท่ีตองการ คือ ทักษะการพูด ควบคูไปกับสิ่งท่ีขาด(มีปญหา) คือ ทักษะการฟง ซึ่งในกรณีศึกษานี้อาจ

จัดรูปแบบการฝกทักษะดวยการฟงท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดลองคาดเดาและพูดโตตอบคําถาม เปนตน 

เนื่องจากการฟงและการพูดนั้นนัน้เกี่ยวของกันอยางใกลชดิในการเรยีนภาษา ซึ่งงานวิจัยของ Wise, Hausknecht and 

Zhao (2013) ไดสนับสนุนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของการฟงและคุณภาพของการพูดวาทักษะการฟงจะ

สามารถชวยอธิบาย และคาดการณรูปแบบของการพูดขณะมกีารสนทนาได สอดคลองกับงานวิจัยของ Abu-Snoubar 

(2017) ท่ีศึกษาในกลุมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยวา ทักษะการฟงนัน้มีความสัมพันธอยางใกลชดิและมผีลกระทบตอ

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรขยายขอบเขตการศกึษาในสวนของพนักงานระดับปฏบัิตกิารไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

2.  ควรศกึษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีทําใหพนักงานท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองเขารวมการ

ฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ผณินทรา ธีรานนท อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาของการศึกษาคนควาอิสระนี้ ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ี

ปรึกษา ท้ังยังสละเวลาใหคําแนะนํา และความความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัย การปรับปรุง

งานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีทานคอยชี้แนะขอมูล การคิดวิเคราะหวางแผนงานตางๆ อัน

เปนประโยชนอยางมาก ใหดําเนนิงานอยางราบรื่น 
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การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา  

The Dual Vocational Training Program Management For The Colleges In 

Phayao Of Vocational Education Commission 

วิชัย  มันจันดา1* และ ธารารัตน์  มาลัยเถาว2์ 

Wichai  Munjunda1* and Thararat  Malaitao2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา 

ระบบทวภิาคีของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศกึษาปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใช้ในการวจิัยในครั้งนี ้มีจ านวนท้ังหมด 238 คน เครื่องมือท่ี

ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลวจิัยพบวา่  

1. สภาพการบริหารการศกึษาอาชีวศกึษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา ท้ัง 4 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านความร่วมมือระหวา่ง

สถานประกอบการกับสถานศกึษา ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 

2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศกึษา ระบบทวภิาคีของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้าน

หลักสูตร ด้านความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการกับสถานศกึษา ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง” 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ดังนี้ (1) ด้านผู้ส าเร็จ

การศกึษา ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะด้านในด้านท่ีตัวเองฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ ท าใหข้าดทักษะในด้านอ่ืนๆ 

และผู้เรียนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในด้านอ่ืนๆกับทางสถานศึกษา (2) ด้านหลักสูตร การสอนในสถาน

ประกอบการไม่สอดคล้องกับแผนฝึกอาชีพ (3) ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการสถาน

ประกอบการบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้านการผลประเมินผล ครูผู้สอนไม่

สามารถไปนิเทศตามเกณฑ์3ครั้งในหนึ่งภาคเรียนได้ และไม่มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : wichaiauto@gmail.com 
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวภิาคี ดังนี้  (1) ด้าน

ผู้ส าเร็จการศึกษา หลังจากฝึกอาชีพเสร็จควรมีการประเมินความรู้และจัดอบรมในส่วนท่ีผู้เรียนขาดหาย และให้

ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการและให้สถานประกอบการประเมินใหส้ถานศึกษา (2) ด้านหลักสูตรก่อน

ฝึกอาชีพควรมีการจัดท าแผนร่วมก่อนฝึกอาชีพและครูนิเทศติดตามผลตามแผนการฝึกอาชีพ (3) ด้านความร่วมมือ

ระหวา่งสถานศกึษาและสถานประกอบการ จัดประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีก่อนส่งผู้เรี ยน

ออกฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการ(4)ด้านการวัดผลและประเมินผลนิเทศทางสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆร่วมสถานประกอบการ และหลังจากมีการฝึกอาชีพเสร็จสิ้นแล้วควรจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์การ

ประเมินผู้เรียน 

 

ค าส าคัญ: อาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
 

Abstract  
The purposes of this study were 1) to study the dual vocational training program management for the 

colleges in Phayao of vocational education commission 2) to investigate problems and find the solutions for the 

dual vocational training program management. The sample group was 168 people who participate in this study. 

The instruments was questionnaire. Data analyses were percentage, mean, and standard deviation. The results 

reveal that 

1. The overall of the dual vocational training program management for the colleges in Phayao of vocational 

education commission consist of 4 aspects: quality of graduate student, curriculum, cooperation between school 

and workplace, measurement and evaluation was at a high level.  

2. The overall of problems and solutions for the dual vocational training program management toward 4 

aspects was at a medium level. 

3. The suggestions for problems are as followed.  

 1 )  Graduate students only specialize in their own skill areas. They are insufficiency in other skill 

areas and lack of participation in other development activities.  

 2)  For the curriculum, the teaching which was organized by the workplace is not consistent with 

vocational training program.  

 3)  The problem of cooperation between schools and workplaces, some workplaces don’t fully 

understand the dual vocational training program. 

 4) For measurement and evaluation, the teachers cannot supervise the students 3 times within a 

semester, and the evaluation was not employed to develop the students’ competence.  

4. The suggestions for solving the problems are as followed.  

 1) Graduate students should evaluate yourselves after finishing vocational training, and the school 

should train students to fulfill their insufficiency skills. Students should participate workplaces’ activities, and the 

workplaces should be required to evaluate the school.  
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 2) There should be preparation course before vocational training, and the teacher should supervise 

trainees.  

 3) School should hold a meeting with the workplaces so that schools can organize teaching and 

learning to meet the workplaces ‘need. 

 4) There should be online measurement and evaluation of supervision, and there should hold the 

meeting to evaluate trainees after finishing vocational training. 
 

Keywords: Dual Vocational Training Program  
 

บทน า 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ใน

ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีสั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ี

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึน

เป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นับเป็นจังหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว

ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเ้ป็นปัจจัยหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกท่ี

รุนแรงข้ึนมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้านอาทิคุณภาพแรงงานไทยยังต่ าแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาท้ังในเรื่อง

องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพ

การพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 

2558 และโครงสร้างประชากรจะเ ข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นท้ังต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ

ร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมี

ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ี บางภาคส่วนของ

สังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2559) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด

บทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ไวใ้นหมวด 3 เรื่องของระบบการศกึษา มาตรา 15 

การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา 20 

การจัดการอาชีวศกึษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ใหจ้ัดในสถานศกึษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ 

หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และหมวด 5 การบริหารและการจัดการศกึษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศกึษาของ

รัฐ มาตรา 34 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ

อาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา

แห่งชาติ การส่งเสริม ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2545)พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในส่วนท่ีเป็นการจัดการ

อาชีวศึกษา หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด

การศกึษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และแผนการศกึษาแหง่ชาติ เพื่อผลิต

และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษา

วิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และ 

ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไป

ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ มาตรา 7 การจัดการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญั ติการ

อาชีวศกึษา, 2551) 

 การผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี จะต้องเป็นไปตามความ

ต้องการของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในอดีตท่ีผ่านมาการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะของประเทศมีปัญหาหลาย

ด้าน อาทิ การขาดทิศทางและเป้าหมายโดยรวม ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ สถานศกึษาผลิตก าลังคนตาม

ศักยภาพและความพร้อมของตน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตลาดวชิาชีพแรงงาน กระแสปริญญา

นิยมท าให้เยาวชนสนใจศึกษาด้านอาชีวะมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญระดับกลางอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 เป็น

กฎหมาย ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเน้นการผลิตและและพัฒนาก าลังคนโครงการอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคี (Dual Vocational System) (จอมพงค์  มงคลวนิช, 2561)ปัญหาท่ีการผลิตก าลังคนอาชีวะก าลังเผชิญอยู่ คือ 

ผลิตไม่ตรง คุณภาพไม่ถึง สถานประกอบการต้องมาสร้างคนเอง หรือต้องมาฝึกซ้ าจึงใช้งานได้ ท าให้เสียเวลาเพิ่ม

ต้นทุนการผลิต และผู้เรียนอาชีวะขาดทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพขาดทักษะการสื่อสารท้ังด้านภาษา ไอที  

การคิดวเิคราะห์ ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างานเป็นทีม ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความภักดีต่อ

องค์การ เรียกได้ว่าพัฒนาผู้เรียนท่ีจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษาต้องพัฒนา  

ท้ังด้านคุณภาพและคุณธรรม (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์, 2555) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษา ในทศวรรษแรก 

(พ.ศ. 2542-2551) อาจจะยังไม่สง่ผลประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วสภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะศึกษาจึงดูเหมือนทวีความรุนแรงมากข้ึน 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อกนิษฐ์  คลังแสง, 2558) การเตรียมก าลังคนในระบบทวภิาคีของไทย

พบวา่ ส่วนใหญ่ยังจ ากัดอยู่ในบริบทของการศกึษาในระบบ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษายังไม่ครอบคลุมประชาชน

ทุกกลุ่มในสังคมตามอุดมคติของการอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ตกงานและทุพพลภาพ 

แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารระดับนโยบายการอาชีวศึกษาไทยจะตระหนักถึ งความส าคัญของการ

ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษานอกระบบท่ีครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม แต่การด าเนินการยังขาดทิศทางและเป้าหมายท่ี

จัดเจน (ภูวเรศ  อับดุลสตา และวรรณดี  สุทธนิรากร, 2561) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษาของรัฐบาลท่ีสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา จ านวน 5 แหง่ ท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาคีสถานศกึษา

มีความจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด้านการผลิตก าลังคน ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในสถานประกอบการ จากการบริหาร
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การศึกษาอาชีวศกึษา ระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

นั้นได้พบปัญหา ของความแตกต่างของระบบการบริหารงานของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท าใหม้าตรฐาน

ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ  สถานประกอบการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาผู้เรียนท่ีส าคัญ การเรียนแบบโรงเรียนโรงงานจะประสบความส าเร็จได้จะต้องท าให้ท้ังสถานประกอบการและ

สถานศกึษาพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีผู้วิจัยเองมีส่วนรับผิดชอบในงานบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี  ผู้วจิัยเล็งเห็น และสนใจท่ีจะศกึษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศกึษาใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา และศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาโดยสามารถน า

ผลการวจิัย ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี ใหม้ีคุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศกึษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี ดังต่อไปนี้ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ของการจัดการอาชีวศกึษา ระบบทวภิาคีคือ 1. ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 

2. ด้านด้านหลักสูตร 3. ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และ 4. ด้านการวัดและ

ประเมินผล 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรท้ังหมดในการวิจัย คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีจ านวน 5 แห่ง โดยมีผู้ใหข้้อมูล ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา จ านวน 241 คน 

ครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 40 คนท่ีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

พะเยา ส่งไปฝึกอาชีพ รวมจ านวน 281 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ด าเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาอาชีวศกึษา

ระบบทวภิาคีของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา มี 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว ลักษณะของค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List) 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาจ านวน 5 แห่ง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert ก าหนดค่าน้ าหนักการประเมินค่า ดังนี้ 
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    น้อยท่ีสุด  มีค่าเท่ากับ   1 

    น้อย   มีค่าเท่ากับ  2 

    ปานกลาง  มีค่าเท่ากับ   3 

    มาก   มีค่าเท่ากับ  4 

    มากที่สุด  มีค่าเท่ากับ   5 

 โดยสอบถามใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 2. ด้านด้านหลักสูตร   3. ด้านความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและปัญหาการบริหารจัดการศกึษาอาชีวศกึษา 

ระบบทวภิาคี 

การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วจิัยได้ศึกษาแนวทางและสร้างข้ึนเอง โดยมี

ล าดับข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยาเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถาม 

2. ก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

1.ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 2.ด้านด้านหลักสูตร 3.ด้านความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากับสถานประกอบการ 

และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ 

3.1 ตรวจสอบด้วยตนเอง เกี่ยวกับความถูกต้อง ครอบคลุม การใช้ภาษาท่ีชัดเจน ไม่คลุมเครือ แล้ว

ปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน าและความเห็นชอบ 

3.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และตรง

ตามวัตถุประสงค์ (objective Validity)   

 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 

 คะแนน +1 = เห็นดว้ยวา่ข้อค าถามนั้นเป็นไปตามข้อประเมินท่ีตอ้งการวัด 

 คะแนน 0  = ไม่แนใ่จวา่ข้อค าถามนั้นเป็นไปตามข้อประเมินท่ีตอ้งการวัดหรือไม่ 

 คะแนน -1 = เห็นดว้ยวา่ข้อค าถามนั้นไม่เป็นไปตามข้อประเมินท่ีตอ้งการวัด 

เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า ขอบแบบสอบถามได้รับการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3ท่านมี

ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือวา่ข้อค าถามท่ีอยู่ในเกณฑ์มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ได้ 

3.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้

กับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดแพร่ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธกีารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

coefficient) ของ ค่าความเชือ่มั่นท่ียอมรับได้คือ 0.84 

3.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วจัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรท้ังหมดในการวิจัย คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีจ านวน 5 แห่ง โดยมีผู้ใหข้้อมูล ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา จ านวน 241 คน 

ครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 40 คนท่ีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

พะเยาส่งไปฝึกอาชีพ รวมจ านวน 281 คน โดยผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามคืนมาได้จ านวน 238 คิดเป็นร้อยละ 84 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานศกึษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศกึษา ระบบทวภิาคี ของสถานศกึษา

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา ในรายด้าน 1.ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา2.ด้าน

หลักสูตร3.ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ 4.ด้านการวัดและประเมินผล 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

ใน 4 ด้าน 

สรุปผลรายด้าน  N (238)      ระดับ  อันดับ 

μ       σ 

1. ด้านด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 3.57 0.49  มาก  4 

2.ด้านหลักสูตร 3.60 0.41  มาก  3 

3.ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับสถาน
ประกอบการ 

3.93 0.29  มาก  2 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.00 0.37  มาก  1 

รวมเฉล่ีย 3.77 0.22  มาก   
  

 จากตาราง 1 พบว่า การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ขอสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”โดยพิจารณารายข้อพบว่า

ด้านท่ีมีอันดับเฉลี่ย มากท่ีสุดได้แก่ด้านการวัดและประเมินผล (μ=4.00,σ=0.37) รองลงมาได้แก่ด้านความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ (μ=3.93,σ=0.29) และด้านหลักสูตร (μ=3.60,σ=0.41) 

 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา  ในรายด้าน 1. ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษา 2. ด้านหลักสูตร 3. ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  4. ด้านการวัดและ

ประเมินผล 
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ตาราง 2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ใน 4 ด้าน 

สรุปผลรายด้าน  N (238)     ระดับ  อันดับ 

μ        σ 
ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 3.39     0.26  ปานกลาง  3 

ด้านหลักสูตร 3.55    0.30  มาก  1 

ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับสถาน

ประกอบการ 

3.44     0.36  ปานกลาง  2 

ด้านการวัดและประเมินผล 3.29     0.30  ปานกลาง  4 

รวมเฉล่ีย 3.41    0.10  ปานกลาง   
  

 จากตาราง 2 พบวา่ ศกึษาปัญหาการบริหารการศกึษาอาชีวศกึษา ระบบทวภิาคี ของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยาเมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยพิจารณา

รายข้อพบว่าด้านท่ีมีปัญหาอันดับเฉลี่ย ด้านหลักสูตร (μ=3.93,σ=0.29) รองลงมาได้แก่ด้านด้านความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ (μ=3.93,σ=0.29) และด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา (μ3.39,σ=0.26) 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปพบว่า ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายจ านวน 157 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.90 และมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50  มีประสบการณ์ในการท างาน 3-5ปี คิดเป็น

ร้อยละ 30.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 45.40 ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ

85.30 ครูฝึกในสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ14.70 

 2. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการศกึษาอาชีวศึกษา ระบบทวภิาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่าสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยแบ่ง

ออกเป็น4ด้าน ดังนี้ 

  2.1 ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อ

พิจารณารายข้อพบวา่ การจัดการอาชีวศึกษาของผู้ท่ีส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี สามารถน าความรู้ ท่ี

ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการมีสภาพในการบริหาร มาก รองลงมาคือ ผู้ท่ี

ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ ละสาขาในแต่ละ

ระดับ และสภาพการบริหารท่ีน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

  2.2 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

สถานประกอบการและสถานศกึษามีการน าเอาเนื้อหาใหก้ารเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับสภาวะ การ

ท างานในปัจจุบัน มาก รองลงมาคือ มีการจัดการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านหลักสูตรอาชีวศกึษาระบบ
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ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ และสภาพการบริหารท่ีน้อยท่ีสุดคือ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

  2.3 ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัด อยู่

ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มีการจัดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

กับสถานศึกษาตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจัดการโดยจัดให้มีผู้

ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานประกอบการ และสภาพการบริหารน้อยท่ีสุดคือ การฝึก

อาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน10 คน ระดับ

ปริญญาตรี ต้องมีครูฝึกหนึ่งคน ต่อผู้เรียนไม่เกิน8 คนตรงตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 

  2.4 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา

รายข้อพบวา่ มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร มากที่สุด รองลงมาคือมีมาตรฐาน

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีในการวัดและประเมินผลในด้าน ทักษะร่วมกับสถานประกอบการ และสภาพการ

บริหารน้อยท่ีสุด คือมีการบริหารจัดการใหค้รูนิเทศไปนิเทศในสถานประกอบการแหง่ละไม่นอ้ยกว่า3ครั้งต่อภาคเรียน 

 3. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่าปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดย

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

  3.1 ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อ

พิจารณารายข้อพบวา่ สถานศกึษาและสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมตามก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี มาก รองลงมาคือจากการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งผลผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 

ภายนอก  และปัญหาการบริหารน้อยท่ีสุดคือ ผู้ท่ีส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

  3.2 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ“มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มีการ

ประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี มากท่ีสุด รองลงมาคือ

สถานศกึษาและสถานประกอบการมีการจัดการวเิคราะห์หลักสูตรร่วมกัน และปัญหาการบริหารน้อยท่ีสุดคือ มีการ

จัดการความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมงในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  3.3 ด้านความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากับสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ใน

ระดับ“ปานกลาง”เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการบริหารจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศ

ร่วมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร มาก รองลงมาคือ สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวภิาคีให้กับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และปัญหาการบริหารน้อยท่ีสุด

คือ มีการจัดการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
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  3.4 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ“ปานกลาง”เมื่อพิจารณา

รายข้อพบวา่ มีการบริหารจัดการให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการแห่งละไม่นอ้ยกวา่3ครั้งต่อภาคเรียน มาก 

รองลงมาคือ มีการจัดสัมมนาผู้เรียนหลังจากเสร็จสิน้การฝึกอาชีพตามมาตรฐานการจัดการ และปัญหาการบริหาร

น้อยท่ีสุดคือ มีมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการวัดและประเมินผลในด้าน ทักษะร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา 

 พบว่าสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนการวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า 

ทุกข้อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผล ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา ตามล าดับ ท้ังนีเ้นื่องมาจาก ทางสถานศกึษาและสถานประกอบการได้

ยึดระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด และพรบ.อาชีวศกึษา (2551) มีการจัดการตามคู่มือการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี โดยการจัดการสามารถก าหนดเกณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการได้เช่นการให้คะแนนด้านการวัดและ

ประเมินผล การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ังนี้  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

ท าให้สถานศึกษาสามารถท าข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการได้ในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ นงนุช  เพชรชนะ 

(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหาร ศึกษาระดับการปฏิบัติในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของครูและครูฝึก และศกึษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี ซึ่งผลการวจิัยพบวา่ผู้บริหารมีความเห็นว่า การบริหารจัดการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ด้านคุณภาพผู้เรียน

และผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากับสถานประกอบการ และ

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ตามล าดับ ครูและครูฝึกมีความเห็นว่า การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน

และผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ส่วนผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ได้ดังนี้ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ด้านด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพการ

บริหารจัดการ และด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษา และสอดคล้องกับ กฤติกา  ไหวพริบ (2560) ได้ศกึษา

งานวิจัยเรื่อง การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ  

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาท  

ยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียน

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพปัญหาการบริหาร

การศึกษาระบบทวภิาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา่ ผลการวเิคราะห์

ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนในสถานศกึษาครูฝึกในสถานประกอบการและนักเรียนมีความคิดเห็น
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ต่อการบริหารการศกึษาระบบทวภิาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ัง ๓ ด้าน  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ

วัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ตามลาดับ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดพะเยา  

พบว่าสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ส่วนการวิเคราะห์ในรายด้านพบว่าทุกข้อยู่ใน

ระดับปานกลาง ด้านวัดผล ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากับสถานประกอบ

การ ส่วนด้านท่ีมีปัญหาสภาพการบริหารมากที่สุดคือ ด้านหลักสูตรซึ่งอยู่ในระดับ มาก หากพิจารณารายข้อของแต่

ละด้านจะพบว่าท่ีระดับปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านผู้เรียนสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาจะต้องมีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบ ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนท่ีฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการจะขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในบาง  ด้านหลักสูตร

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการเรียนการสอนในอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี จะต้องมีหลักสูตรท่ีทันสมัยใหทั้นต่อยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้น

จะต้องมีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อทันต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้าน

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการมีการบริหารจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและ

แผนการนิเทศร่วมกับสถานศกึษาตลอดหลักสูตร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทางสถานประกอบการและสถานศึกษาขาด

การจัดท าแผนฝึกอาชีพและแผนการเรียนด้วยกันด้วยเพราะว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจถึงเกณฑ์และวธิีการใน

การจัดท าและทางสถานประกอบการไม่มีความพร้อมของบุคคลากรท่ีจะดูแลทางด้านนี้โดยตรง ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล และประเมินผล ครูผู้สอนไม่สามารถไปนิเทศตามเกณฑ์3ครั้งในหนึ่งภาคเรียนได้ ท้ังนี้เพราะวา่นักศกึษาท่ี

ออกฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการมีจ านวนมากและมีสถานประกอบการท่ีหลากหลาย การออกนิเทศในแต่ละครั้งใช้

เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งครูผู้สอนเองมีภาระงานเกินท าใหจ้ านวนครั้งท่ีออกนิเทศสถานประกอบการไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ  นวลอนงค์  ธรรมเจริญ (2558) ได้ศกึษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ และ พัฒนาและ

ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ 

โดยมีผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือ และการจัดองค์กร ด้าน

หลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านงบประมาณ ผล

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบทุกรายการมีความเหมาะสม

มากท่ีสุด  2. ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 1) คู่มือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ 2) หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีโรงเรียนในโรงงาน และเพื่อให้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ  และยังสอดคล้องกับ 
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ประภาส  เกตุไทย (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน

วทิยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ  ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง  ศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน

วทิยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนอืตอนล่าง พัฒนากลยุทธก์ารบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิค

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

รวมถึงการประเมินกลยุทธ นั้นผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีปฏิบัติมาก 

ได้แก่ ด้านการวางแผน เช่น มีการก าหนดรายละเอียดแผนงานด้านการจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และด้านการน า มีการบริหารงานบุคลากรด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีได้เหมาะสม 

ท าใหม้ีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการด าเนินงาน ส่วนปัญหาการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี พบว่า ปัญหา

เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืน ด้านการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านครูผู้สอน ด้านสังคม ด้านผู้บริหาร ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการเมือง และด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ .01 2) มีปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน

วทิยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนอืตอนล่าง ปัญหาท่ีพบมาก ได้แก่ การนิเทศการศกึษา สถานประกอบการส่วนใหญ่ เห็น

วา่ไม่มีการวางระบบและวธิีการในการนิเทศการศกึษาร่วมกันระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ ส่วนความ

ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน

การวัดผลและประเมินผล 
 

กติติกรรมประกาศ 
 การค้นควา้อิสระฉบับนี ้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ท่ี

ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการ

วจิัยครั้งนี้ดว้ยดีตลอดมา  

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า  ดร. ณัฐวทิย์  มุงเมือง  นายสมปอง พูลเพิ่ม ท่ี

กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง ท้ังทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี

และเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวจิัย ช่วยแนะน า แก้ไขใหส้มบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยาท่ีได้

ให้ความอนุเคราะห ์และอนุญาตให้คณะครู ขอขอบคุณผู้จัดการครูฝึกสถานประกอบการ  เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบ

แบบสอบถามและได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัดส่งคืนให้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความ

ช่วยเหลอืและเป็นก าลังใจ จนท าใหง้านวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ใหค้วามรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อนๆ ท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนและก าลังใจใหง้านวจิัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การ

บริหารงานวงจรเดมม่ิง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

Participation and Support Process Management Administration Deming Cycle 

of The Child Development Centers Under The Local Administrative 

Organization, Thoeng District, Chiang Rai Province  

สร้อยทิพย์  ค าด1ี* และ ธารารัตน์  มาลัยเถาว2์ 

Soytip  Khamdee1* and Thararat  Malaitao2 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตาม

กระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการ

บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต.) 

ผู้บริหาร (ปลัด รองปลัด) ผู้อ านวยการกองการศกึษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ประธานคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 

140 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended question) สถิติท่ีใช้ใน

การวเิคราะหข้์อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การ

บริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน (Plan) รองลงมา

คือ ด้านการปรับปรุงด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) และน้อยท่ีสุดคือด้านการ

ตรวจสอบ (Check) 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน วงจรเดมมิ่ง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริบทการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ในด้านการปรับปรุงด าเนินงานอย่าง

เหมาะสม (Action) รองลงมาคือด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) และด้านการตรวจสอบ (Check) 
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ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน, กระบวนการการบริหารงานวงจรเดมมิ่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  
The Status Quo and expected condition for study the level of participation and support process 

management, administration Deming cycle and Study the problems and suggestions for management. The 

participation and support process management, administration Deming cycle. The Child Development Center Under 

the local government, entertainment district, Chiang Rai Province The population of the sample used in the study 

is the administrators of the local government organization, administrators, director of the education division Head 

of Child Development Center, Teacher, Chairman of the Executive Committee, Child Development Center Of the 

Child Development Center Under the local administrative organization, Thoeng District, Chiang Rai Province, The 

population of this research was 140 .Tools used in this research Is a 5 level rating scale questionnaire and open-

ended questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The study indicated that (1) Participation and support process management administration Deming cycle 

of the child development centers under the local administrative organization, Thoeng District, Chiang Rai Province,  

At the highest level, the item was found the highest is the planning (Plan), followed by the upgrade. Around cook 

operation properly (Action) the execution (Do) and the least is the check (Check) 2) problems and suggestions in 

solving problems Find the participation and support management by process management เดมมิ่ ง  cycle of child 

development center in the context. Work of the respondents indicated that the found problems and suggestions, 

the most common is the improved operation properly (Action). The planning (Plan) the execution (Do) and 

monitoring (Check). 
 

Keywords: Participation and support, Administration Deming cycle, The child development centers 
 

บทน า 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานท่ี ท่ีใหก้ารอบรมเลีย้งดูเด็กชายและเด็กหญิง 

อายุ 2 – 5 ปี อย่างถูกวิธีและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีฐานะเทียบเท่าสถานศกึษา และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง  ๆ ท่ีถ่ายโอนให้อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด

การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริม

สนับสนุนในทุกด้าน  

 ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 ในมาตรฐานท่ี 5 

ดา้นการมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อ

เป็นการระดมความร่วมมือท้ังทรัพยากรและการลงทุนทางสังคม  ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก โดยกระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมเป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน ของ

สังคมภายใต้ทักษะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ หัวหน้า

ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก เพื่อ

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็น
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สถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมี

ส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน มีด้านย่อยๆ ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานท่ี 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้าน

บุคลากร 5) ด้านความสัมพันธก์ับชุมชน 6) ด้านการใหบ้ริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกเหนอืจากการใหก้ารอบรม

เลีย้งดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 7) การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 58 ให้มีการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม

อ่ืน และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา (มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น, 2559)  

ท้ังนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท่ีจะบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโดยมีกระบวนการต่างๆท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน ใหผู้้ปกครอง ชุมชน

และทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนท้ังยังมี ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการศกึษา เข้ามา

มีบทบาทในการบริหารจัดการร่วมกัน  ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจ าเป็น ท่ีจะต้องมีเทคนิคกระบวนการในการบริหารเพื่อให้

สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธภิาพ ผู้วจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริม

สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการใช้กระบวนการ การบริหารงาน วงจรเดม

มิ่ง (Demming cycle) หรือวงจร PDCA ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน โดยเริ่มจาก (P)การวางแผนและก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่ายในการ

ด าเนินการในด้านต่างๆ (D) มีการปฏิบัติตามแผนท่ีตั้งไว้ โดยมีการปฏิบัติหรือส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัตินั้น

ประสบผลส าเร็จ (C) จากนั้นท าการตรวจสอบว่าด าเนินการไปแล้วมีข้อดี ข้อเสียหรือข้อผิดพลาดประการใดท่ี

จ าเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ (A) หากมีข้อผิดพลาดต้องด าเนินการวางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ซึ่งท้ังหมดนีจ้ะมีรูปแบบ

เป็นวงจรท่ีวนต่อกันโดยไม่สิ้นสุด ท้ังนีก้รมวิชาการ อธบิายถึงวงจรคุณภาพกับการบริหารจัดการสถานศึกษา วา่เป็น

กระบวนการหนึ่ง ซึ่งนิยมน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศกึษาท่ีแสดงการท างานท่ีสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเริ่มจาก

การก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานของสถานศึกษา แล้ววางแผน (P) เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด จากนั้นจึง

ด าเนินการตามแผน (D) ในขณะท่ีด าเนินการก็ท าการตรวจสอบ (C) วา่ด าเนินการไปแล้ว จะน าไปสู่เป้าหมายหรือไม่

เพียงใด แล้วน าผลการตรวจสอบมาใช้แก้ไขปรับปรุง (A) เพื่อวางแผน ด าเนินงานให้ดีข้ึนต่อไป ซึ่งการด าเนินการ

ดังกล่าวจะต้องท าใหเ้ป็นวงจรตลอดเวลา (กรมวชิาการ, 2545:20) 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา พบว่ายังมี

ปัญหาหลาย ประการ เช่น ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และ ข้อจ ากัดอ่ืนๆ ในด้านการบริหารจัดการ

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวชิาการ ด้านกิจกรรม ตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลใหเ้ด็กมีระดับ พัฒนาการท่ีล่าช้า รวมถึงเชาว์ปัญญาท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะ
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ในกลุ่มเด็กท่ีอยู่ในชนบท จากผลส ารวจ  ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ไทยหลายครั้งท่ีผ่านมาสรุป  ได้ว่า

ประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปีแรก จะมีระดับ พัฒนาการท่ีสงสัยล่าช้า หรือค่อนข้างล่าช้า มีระดับ

สติปัญญาต่ า กว่าเกณฑ์ และนอกจากนี้ยังพบว่าพัฒนาการด้านอารมณ์และ  สังคมของเด็กไทยจะอ่อนด้านสมาธิ 

ความอดทนและความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งความสามารถในด้านอารมณ์และสังคมนั้น จะมี ผลต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน

และผลสัมฤทธ์ิในการเรียน และ ความส าเร็จของชีวิตในอนาคต (มูลนิธิสาธารณสุขแหง่ชาติ. 2551) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศกึษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยสนใจศกึษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย โดยผ่านกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง เพื่อให้การด าเนินการ เป็นตามมาตรฐานการ

ด าเนินงาน มาตรฐานด้านท่ี 5 การมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตาม

กระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและส่งเส ริม

สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ  ตามกระบวนการ  

การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

ซึ่งกระบวนการ การบริหารงาน วงจรเดมมิ่ง แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1.ด้านการวางแผน (Plan) 2.ด้านการปฏิบัติตาม

แผน (Do) 3.ด้านการตรวจสอบ (Check) 4.ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม  (Action) โดยใช้

แบบสอบถามจาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก 

อบต.) จ านวน 12 คน ผู้บริหาร (ปลัด รองปลัด) จ านวน 12 คน ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 12 คน หัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 26 คน ครู จ านวน 52 คน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  

26 คน รวมท้ังสิ้น 140 คน  

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วเิคราะหโ์ดยเนื้อหา 
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ด้านการวางแผน (Plan)  

ด้านการวางแผน (Plan) (n = 140) แปลผล อันดับ 

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านวิชาการ  

1.ท่านมีสว่นร่วมในวางแผนจัดท าแผนสามปี การจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษา โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.63 

 

.485 

 

มากที่สุด 

 

1 

ด้านอาคารสถานที่  

2.ท่านมีสว่นร่วมวางแผนในการบริหารจัดการโครงการเพื่อต่อเติม

อาคารและการบริหารอาคารสถานท่ีเพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

 

4.50 

 

.502 

 

มาก 

 

3 

ด้านงบประมาณ  

3.ท่านมีสว่นร่วมในการพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.43 

 

.497 

 

มาก 

 

5 

ด้านบุคลากร  

4.ท่านมีสว่นร่วมวางแผนในการบริหารจัดการอัตราก าลัง คัดเลือก 

จัดสรร บุคลากรทางการศกึษา เพื่อใหเ้พียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 

4.40 

 

.492 

 

มาก 

 

6 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

5.ท่านมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการในส่วนของการออกแบบกิจกรรม

และรูปแบบการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธแ์ก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึง

หนว่ยงานอ่ืนๆ 

 

4.62 

 

.487 

 

มากที่สุด 

 

2 

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

6.ท่านมีสว่นร่วมวางแผนการบริหารจัดการในส่วนของการใหบ้ริการใน

รูปแบบอ่ืนๆแก่ครอบครัวชุมชน และท้องถิ่น เช่น ด้านวิชาการ

สารสนเทศและเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการใหบ้ริการ

สาธารณะ 

 

4.49 

 

 

.502 

 

 

 

มาก 

 

4 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ

สังคม   

7.ท่านมีสว่นร่วมวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อขอรับการสนับสนุน 

จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม เช่น การสนับสนุนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม การ

สนับสนุนแหลง่เรียนรู้ในชุมชน เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.39 

 

.490 

 

มาก 

 

7 

รวม 4.59 .332 มากที่สุด  
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 จากตาราง 1 การมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน วงจร

เดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน (Plan) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านท่ีได้มีส่วนร่วม

และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือด้านวิชาการ  (x̅= 4.63 ) รองลงมาคือด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชน  (x̅= 4.62) ด้านอาคารสถานท่ี (x̅=4.50)ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

(x̅= 4.49 ) ด้านงบประมาณ (x̅=4.43) ด้านบุคลากร (x̅=4.40) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม (x̅=4.39)  
 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)  

ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (n = 140) แปลผล อันดับ

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านวิชาการ 

8. ท่านมีสว่นร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ใหม้ี

การด าเนินการตามหลักสูตรสถานศกึษา แผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ 

ตามแผนพัฒนาการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่การปฏิบัติ 

 

4.41 

 

.494 

 

มาก 

 

7 

ด้านอาคารสถานที่ 

9. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ

การด าเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

ภายในและภายนอกอาคาร 

 

4.49 

 

.502 

 

มาก 

 

4 

ด้านงบประมาณ 

10. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ

การระดมทรัพยากรและสนับสนุนการด าเนินการในด้านต่างๆ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.46 

 

.500 

 

มาก 

 

6 

ด้านบุคลากร 

11. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อใหม้ี

บุคลากรทางการศกึษา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อใหเ้พียงพอต่อการพัฒนา

ผู้เรียน รวมถึงจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรทางการ

ศกึษา ครูและครูผู้ดูแลเด็ก 

 

4.47 

 

.501 

 

มาก 

 

5 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

12. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้

ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 

 

4.63 

 

.485 

 

มากที่สุด 

 

1 



  307  

- Proceedings - 

 

ตาราง 2  (ต่อ) 

ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (n = 140) แปลผล อันดับ

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้

สามารถการด าเนินการจัดท าแหล่งเรียนรู้ และใหบ้ริการด้านอ่ืนๆ แก่

ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

 

4.58 

 

.496 

 

มากที่สุด 

 

3 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ

สังคม 

14. ท่านมีสว่นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ

การด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอรับการสนับสนุน 

จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม 

 

4.61 

 

.490 

 

มากที่สุด 

 

2 

รวม 4.52 .295 มากที่สุด  
 

 จากตาราง 2 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน 

วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติ

ตามแผน (Do)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ ส่วนใหญอ่ยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้าน

ท่ีได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มากท่ีสุดคือด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

(x̅= 4.63) รองลงมาคือด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม ( x̅=4.61) ด้านการ

ใหบ้ริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4.58) ด้านอาคารสถานท่ี (x̅=4.49) ด้านบุคลากร (x̅=4.47) ด้านงบประมาณ 

(x̅=4.46) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านวิชาการ (x̅= 4.1)  
 

ตาราง 3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบ (Check)  

ด้านการตรวจสอบ (Check) (n = 140) แปลผล อันดับ

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านวิชาการ  

15. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการน าหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.54 

 

.501 

 

มากที่สุด 

 

2 
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ตาราง 3  (ต่อ) 

ด้านการตรวจสอบ (Check) (n = 140) แปลผล อันดับ

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านอาคารสถานที่  

16. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการในการก่อสร้าง

อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความ

เรียบร้อยและมีความพร้อมในการใช้งาน 

 

4.45 

 

.499 

 

มาก 

 

4 

ด้านงบประมาณ  

17. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพยากรท่ีได้จากการระดมทุน

ขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน และภาคส่วนของสังคม  

 

4.49 

 

.502 

 

มาก 

 

3 

ด้านบุคลากร  

18. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินศักยภาพการท างาน

ของบุคลากรทางการศกึษา ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ในด้านต่างๆ 

 

4.41 

 

.494 

 

มาก 

 

5 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

19. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในการด าเนินงานเพื่อใหชุ้มชนมีสว่นร่วมการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 

 

4.61 

 

.489 

 

มากที่สุด 

 

1 

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

20. ท่านมีสว่นร่วมในการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานเพื่อสร้าง

แหล่งเรียนรู้ และการใหบ้ริการด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

4.32 

 

.469 

 

มาก 

 

6 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ

สังคม  

21. ท่านมีสว่นร่วมในการตรวจสอบประสิทธผิลท่ีได้จากการขอรับการ

สนับสนุนด้านต่างๆ จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม 

 

4.45 

 

.499 

 

มาก 

 

4 

รวม 4.46 .321 มาก  
 

 จากตาราง 3 การมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน วงจร

เดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบ 

(Check) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  โดยด้านท่ีได้มีส่วน

ร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากท่ีสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (x̅= 4.61) 

รองลงมาคือด้านวชิาการ  (x̅= 4.54) ด้านงบประมาณ (x̅=4.49) ด้านอาคารสถานท่ี (x̅=4.45 )และด้านการส่งเสริม

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม (x̅=4.45) ด้านบุคลากร (x̅=4.41)และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการ

ใหบ้ริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4. )  
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ตาราง 4  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)  

ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) (n = 140) แปลผล อันดับ

ที่ (�̅�) S.D. 

ด้านวิชาการ  

22. ท่านมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีมาจากการใช้แผนสามปี

แผนปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศกึษา โครงการและกิจกรรมพัฒนา

ต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 

 

4.48 

 

.501 

 

มาก 

 

5 

ด้านอาคารสถานที่  

23. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมการใช้อาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 

 

4.47 

 

.501 

 

มาก 

 

6 

ด้านงบประมาณ  

24. ท่านมีส่วนร่วมในการเพิ่มหรือลดงบประมาณ เพื่อให้เกิดความ

คุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณกับคุณภาพท่ีได้รับ 

 

4.82 

 

.501 

 

มากที่สุด 

 

1 

ด้านบุคลากร  

25. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการน าศักยภาพบุคลากร ครูและ

ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อน าความรู้มาพัฒนาศูนย์ฯ ในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม 

และสามารถต่อยอดความรู้ตอ่ไปได้ในอนาคต 

 

4.43 

 

.497 

 

มาก 

 

7 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

26. ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ท่ีจะท าใหเ้กิด

ความร่วมมือระหวา่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เพื่อการด าเนินงาน

ร่วมกันในอนาคต 

 

4.51 

 

.502 

 

มากที่สุด 

 

4 

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

27. ท่านมีสว่นร่วมในการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพแหล่งเรียนรู้และการ

ใหบ้ริการด้านอ่ืนๆ เพื่อใหต้อบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน

และท้องถิ่น 

 

4.54 

 

.500 

 

มากที่สุด 

 

3 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ

สังคม  

28. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ท างาน

ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม เพื่อสานการท างาน

ไปสู้เป้าหมายร่วมกัน 

 

4.59 

 

.494 

 

มากที่สุด 

 

2 

รวม 4.54 .531 มากที่สุด  
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จากตาราง 4 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน 

วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุง

การด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  โดยด้านท่ีได้มีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือด้าน

งบประมาณ (x̅=4.82) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม (x̅=4.59) 

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4.54) ด้านความสัมพันธก์ับชุมชน (x̅= 4.51) ด้านวิชาการ (x̅= 4.48) 

ด้านอาคารสถานท่ี (x̅=4.47) และน้อยท่ีสุดคือด้านบุคลากร (x̅=4.43) 
 

ตาราง 5  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวม  

ล าดับ

ที่ 

การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกระบวนการ การบริหารงาน  

“วงจรเดมมิ่ง” (Demming cycle) 

(n = 140) แปลผล อันดับที่ 

(�̅�) S.D. 

1 ด้านการวางแผน (Plan) 4.59 .332 มากที่สุด 1 

2 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 4.52 .295 มากที่สุด 3 

3 ด้านการตรวจสอบ (Check) 4.46 .321 มาก 4 

4 ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) 4.54 .531 มากที่สุด 2 
 

จากตาราง 5 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน 

วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ด้านท่ีมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก มากท่ีสุดคือ ด้านการวางแผน (Plan) (x̅= 4.59) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

(Action) (x̅= 4.54) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (x̅= 4.52) และน้อยท่ีสุดคือด้านการตรวจสอบ (Check) (x̅= 4.54) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน 

วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาได้น า

ประเด็นท่ีส าคัญมาอภิปราย ดังนี้ 

 ด้านการวางแผน (Plan) จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวิชาการ เนื่องด้วย 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าแผนสามปี การจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งล้วนมาจากการมีส่วนร่วมในการใหค้ าแนะน าความต้องการจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมี

การบูรณาการการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กใหเ้ข้ากับบริบทของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ส านักงาน

ปฏิรูปการศึกษา (2545) ได้กล่าวถึงบทบาทของชุมชนในการท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีผู้ปกครอง 
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ครอบครัวชุมชน ต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันจัดท าหลักสูตรและติดตามการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา รวมท้ังสนับสนุนกิจการการศึกษา สอดคล้องกับ พิศาล ศรีเมือง (2558, หน้า 52) ได้ศึกษาการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย จังหวัดพะเยา ได้ศึกษาพบว่า

ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ม าวางแผน มีส่วนร่วมในการให้

ค าปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการติดตาม

การวางแผนการจัดการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับ จิรานิลย์ ค าดอน (2553) ได้ศกึษาการมีสว่น

ร่วมของประชาชนในการจัดการศกึษาโรงเรียนเทศบาลสบบง ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ศึกษาพบว่า

การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มิใช่เพียงแต่การให้ประชาชน ชุมชน เข้ามาสนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีรัฐต้องการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมท้ังในฐานะของผู้ตัดสิ นใจและ

ผู้ด าเนินการในการจัดการศกึษา ให้สอดคล้องกับภาคประชาชนด้วย และก าหนดไวใ้นกฎหมายและแนวนโยบายแห่ง

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ซึ่งนั้นย่อมเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐท่ีจะผลักดันใหก้าร

จัดการศกึษาทุกระดับเป็นการด าเนินงานอย่างมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) จากการศึกษา การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน เนื่องด้วย มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ท้ังกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กและกิจกรรมท่ีเป็นการพัฒนา

สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐวุฒิ หลวงธิจา (2549, หน้า 66) พบว่า 

ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเสียสละเวลาให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของ

นักเรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับ เกษร วรรณารักษ์ (2555, หน้า 80) ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่มจังหวัดล าปาง 

พบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้วยชุมชนให้

ความส าคัญต่อการจัดการศกึษาและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัด

ข้ึน เช่น วันเด็ก สรงน้ าพระธาตุ สลากภัตร วันแม่ ฯลฯ สอดคล้องกับ ศริิศิลป์ บุตรจันทร์ (2554, หน้า 158) ได้ท าการ

วจิัย เรื่องการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศกึษาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเป้า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

อยู่เป็นประจ า เป็นแหลง่วทิยาการในการใหค้วามรู้และบริการชุมชน ด้านการมีสว่นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ในระดับมากที่สุด 

  ด้านการตรวจสอบ (Check) จากการศึกษา การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

เนื่องด้วย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการด าเนินงานเพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551, หน้า 63) ได้กล่าวว่า ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการติดต่อสอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสียสละเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับ จินตนา สุจจานันท์ (2549,หน้า 48-49) ท่ีกล่าวว่าการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็น
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กระบวนการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรของเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือ

แก้ไขปัญหาชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังจบโครงการ 

  ด้านการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) จากการศึกษา การมีส่วนร่วมและส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือด้านงบประมาณ เนื่องด้วย ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการด าเนินงานด้านงบประมาณได้ ซึ่งการ

ด าเนินงานด้านงบประมาณต้องมีการจัดท าเอกสารหลักฐานด้านงบประมาณ มีการตรวจสอบจากหลายส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้งบประมาณตามแผนท่ีมีการจัดท าไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง เพิ่มหรือลดงบประมาณ เพื่อให้

เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณกับคุณภาพท่ีได้รับ  หากตรวจสอบพบปัญหาในด้านต่างๆควร

ด าเนินการแก้ไขโดยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังวางแผน และมีแนวทางด าเนินการท่ีจะแก้ไขร่วมกัน คล้ายกับ 

ของอุทุมพร ยะพิพะ (2555, หน้า 190-192) ได้ ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ อ าเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ควรพัฒนามาตรฐานท่ีพบปัญหาการด าเนินงาน

จากปัญหามากไปหาน้อย โดยทุกมาตรฐานจะด าเนินงานโดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (Deming) PDCA 

และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ

พัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาคอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นไป

ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการ

บริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริบทการท างานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ด้านการวางแผน (Plan)  

  ด้านอาคารสถานที่  

   ปัญหา/อุปสรรค คือ อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กท่ีเพิ่มมากข้ึน และกิจกรรมท่ีให้

ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย เช่น วันปฐมนิเทศเด็กนักเรียน 

   ข้อเสนอแนะ คือ ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมปรับปรุง ต่อ

เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เพียงพอส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประธานกลุ่ม

ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชนในพื้นท่ี ร่วมกันวางแผนในการของบประมาณเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านการ

ก่อสร้างอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม เพื่อใหเ้พียงพอต่อการจัดประสบการณ์และกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 

  ด้านวิชาการ 

   ปัญหา/อุปสรรค คือ ผู้ปกครอง บางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะมองวา่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดการดูแลทุกอย่าง 

   ข้อเสนอแนะ คือ จัดการประชุมและท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจถึงบทบาทการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องท าร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ส าหรับเด็ก 
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ด้านการตรวจสอบ (Check) 

 ไม่มี 

 ด้านการปรับปรุงด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)  

 ด้านงบประมาณ 

  ปัญหา/อุปสรรค คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม มีอยู่

จ ากัดหรือไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก 

ผู้ปกครองและชุมชน จัดไม่ตอ่เนื่อง 

  ข้อเสนอแนะ คือ จัดให้มีการระดมทุนเพื่อเป็นกองกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยขอรับความ

ร่วมมือและสนับจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ในรูปแบบของการจัดผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น 

 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

  ปัญหา/อุปสรรค คือ ชุมชนห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง

ผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมไม่บ่อยครั้ง 

  ข้อเสนอแนะ คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม จากการท่ีให้ผู้ปกครองมาท ากิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก แต่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมในชุมชน โดยอาจท าในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนท่ี 

  ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  ปัญหา/อุปสรรค คือ อาคารสถานท่ีมีจ านวนจ ากัด ในการให้ความรู้และสารสนเทศหรือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย ใหก้ับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการค้นควา้ ศกึษา ต่างๆ 

  ข้อเสนอแนะ คือ ขอความร่วมมือจากชุมชน ในการใช้สถานท่ีของชุมชนหรือองค์กรภาครัฐ เช่น 

สถานีอนามัย ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นสถานท่ีในการเผยแพร่ความรู้เรื่องเด็กปฐมวัย

สู่ชุมชน 

  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม  

  ปัญหา/อุปสรรค คือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้หรือปราชญ์ชาวบ้านส าหรับถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นใหแ้ก่บุคลากรและเด็กเล็ก 

 ข้อเสนอแนะ คือ ให้เด็กออกไปท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่นแห่เทียนเข้าพรรษา หรือประเพณี

พืน้บ้าน โดยใหผู้้ปกครองร่วมกับผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วง ไปได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีใหค้ าปรึกษาแนะน า แก้ไข ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย และข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอา

ใจใส่ในทุกข้ันตอน ตลอดจนให้ก าลังในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่ า ต าแหน่ง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นาย

ทรงกลด วังเสมอ ต าแหนง่รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า และ นายจารุวัตร กลิ่นอยู่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ

กองการศกึษา เทศบาลต าบลหงาว ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ ตรวจทาน ความถูกต้อง และแก้ไขเครื่องมือท่ี

ใช้ในการวจิัย จนท าใหก้ารศกึษาวจิัยครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์  
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ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็ก ครู 

ตลอดจนประธานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทิง ท่ีให้ความอนุเคราะหข้์อมูล 

ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัว เพื่อนร่วมห้องเรียนท่ีให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อและเป็น

ก าลังใจด้วยดีตลอดมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา

พระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุกท่านท่ีสนับสนุนและให้

ก าลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี 
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การศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1  

The Study on Educational Leadership Development 4.0 of The Institution 

Administrators Pathai Group Under Lampang Educational Service Area Office 1 

นวพร  แก้ววิชัย1* และ โสภา  อ านวยรัตน์2 

Nawaporn  Kaewwichai1* and Sopa  Umnuayrat2 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง 

เขต 1 จังหวัดล าปาง จ านวน 97 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา่  

 1. ผลการศกึษาระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มเครือข่าย

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบวา่ ระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม

บรรยากาศทางวชิาการ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการนิเทศ  

2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 พบว่า ด้านการนิเทศ ควรชี้แจงให้

ครูตระหนักในคุณค่าและให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาการเรียน การ

สอน ควรสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนใหม้ีการจัดกิจกรรม ท่ีหลากหลาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของ

ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารจัดการ ควรมุ่งบริหารจัดการโดยการ

กระจายอ านาจ เพื่อใหส้ถานศกึษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก

ฝ่าย ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ควรมีการวางแผนกลยุทธอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการ

ด าเนินงานขององค์กรในอนาคตท่ีชัดเจน และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ

ทางวชิาการ ควรส่งเสริมใหค้รูจัดสิ่งแวดล้อมในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรสนับสนุนให้ครู มีความรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เหมาะสมและทันสมัย ด้านการวัดและประเมินผล ควรสร้างความ

ตระหนักใหค้รูเห็นถึงความส าคัญของการวัดและประเมินผล ก าหนดนโยบายและแผนการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน

และสอดคล้องกับหลักสูตร 

 

ค าส าคัญ: ผู้น าทางวชิาการ  การศกึษา 4.0 

 

Abstract  
This study aimed to study and develop educational leadership development of the institution 

administrators Pathai group under Lampang educational service area office 1 in education 4.0. The sample group 

was 97 administrators and teachers of Pathai group under Lampang educational service area office 1. The 

instruments were questionnaire with 1-5 Likert’s scale and semi-structured interview. Data analyses were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results show that  

1) The overall of educational leadership development of the institution administrators Pathai group under 

Lampang educational service area office 1 in education 4.0 was at a high level. Promotion of academic atmosphere 

was at a high level where as supervision was at a lowest level.  

2) The guidelines to improve educational leadership development of the institution administrators Pathai 

group under Lampang educational service area office 1 in education 4.0 are as followed. The knowledge of 

supervision should be informed and provided to the teachers. The teacher should be aware of the importance of 

supervision and it should be ongoing. For teaching and learning development, teacher should be encouraged to 

gain the knowledge and develop their teaching and learning in order to create a variety of activities in the 

classroom. Curriculum should be improved and developed and be consistent with the core curriculum, local context, 

learners ‘needs and up to date. Administration management should be decentralized so that the school can operate 

independently, quickly and systematically. The cooperation of departments should be focused on. Strategic planning 

should be systematically planned. It should have a goal and can be operated easily. Moreover, it should be 

consistent with the national strategic plan. For promotion of academic atmosphere, teachers should be encouraged 

to create a proper atmosphere both inside and outside the classroom for teaching and learning activities. Teacher 

should encourage to have a wide range of knowledge about current of media, equipment and technology. Teachers 

should be aware of the importance of measurement and evaluation. The measurement and evaluation should be 

clarity and consistent with curriculum. 
 

Keywords: Educational Leadership, Development 4.0 
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บทน า 

 ปัจจุบันกระแสของโลกในศตวรรษท่ี 21 หรือ การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจ ให้มีความทันสมัย มีรายได้มากข้ึน และก้าวพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิต

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย สิ่งเหลา่นี้

ได้เปลี่ยนแปลงความคิด และความเชื่อ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลในทุกระดับของสังคม ในช่วงหลาย

ทศวรรษท่ีผ่านมา รวมท้ังแผนงานและกรอบนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 รวมถึงนโยบายและแผน การปฏิบัติงานของ

องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงมิติ

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุลมีคุณภาพและย่ังยืน และใหค้วามส าคัญกับการ

พัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล, 2557, หน้า 1) กรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดว่า “ประเทศ มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง

ต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคน

ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ หรือ การเป็น  

“ไทยแลนด์ 4.0” การศกึษาจึงเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของ

ชาติซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของสมรรถนะ และความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ท่ีถือ

วา่เป็นข้อต่อหลัก และบริบทท่ีส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตแหง่การเปลี่ยนแปลงของการก้าวไปสู่ศตวรรษท่ี 21 และการ

เป็นไทยแลนด์ 4.0 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 8 ) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นโจทย์ส าคัญ

ส าหรับทุกภาคส่วน และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการด าเนินการปฏิรูปท่ีมีประสิทธภิาพ และจะส าเร็จได้ก็ต้อง

ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับ

คนยุคศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ การมีทุนมนุษย์ (Human 

Capital) ท่ีมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. (2560-2564) 

ท่ีกล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ข้อหนึ่งว่า การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่

การเป็นสังคมดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีการผลักดันนโยบายการ

ปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดจิิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ได้พบวา่คนไทยส่วนใหญ่ยังใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อ

ความบันเทิงมากกว่าการใช้เพื่อการค้นคว้าหาองค์ความรู้ และใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2559, หนา้ 3 )  

 ดังนั้น เครื่องมือท่ีถือว่าส าคัญท่ีสุดท่ีใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปลูกฝังให้คนไทยได้รู้จักใช้

เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ คือ “การศกึษา” การศกึษา จึงเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และ

ปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมือง และเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนของการปฏิรูป

การศึกษา และการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่
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ศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดการศึกษาส าหรับยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง

ทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น มีความสร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 

เป็นการจัดการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความรู้ความสามารถมีทักษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษท่ี 21 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาท

โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้

ก าลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา้ 1) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานปฏิบัติท่ีมีความส าคัญท่ีสุด โดยเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีให้บริการ

แก่เยาวชน และประชาชนในเขตบริการโดยตรง และระบุให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ บุคลากร

ทางการศกึษา ผู้เรียน และเทคโนโลยีการศกึษา ต้องพัฒนาสังคมใหเ้ป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ และสถานศกึษาต้องเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ การท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และให้บริการแก่เยาวชน รวมถึงเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ได้นั้น ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญอย่างย่ิงท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ผู้บริหาร

สถานศกึษาจึงถือวา่เป็นกลไกส าคัญและเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของ

สถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากท่ีสุด 

โดยท่ัวไปผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะท่ีดี เป็นผู้มีความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี บุคลิกภาพดีมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการปรับปรุงและแก้ไข มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี

ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสม  มีวสิัยทัศน์กวา้งไกล มีนโยบาย

และทิศทางการจัดการศกึษาท่ีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หนา้ 325) 

ซึ่งสอดคล้องกับประเสริฐ เนียมแก้ว และคณะ (2555, หนา้ 183) ได้กล่าวถึงงานวชิาการ ไวว้า่ งานวิชาการ

เป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุดของสถานศกึษา และงานวิชาการยังเป็นงานหลัก เป็นงานส่วนใหญท่ี่สุดของระบบ เป็นงานท่ีเป็น

หัวใจของสถานศึกษางานวิชาการจึงกลายเป็นงานท่ีเป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาท้ั งระบบ 

ดังนั้น สถานศึกษาใดท่ีงานวิชาการก้าวหน้าหรือเป็นเลิศ สถานศึกษานั้ นมักมีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับ 

ส่วนสถานศึกษาใดงานวิชาการล้าหลัง หรือไม่เป็นเลิศ สถานศึกษานั้นจะไม่เป็นท่ีนิยม และขาดความศรัทธา และ 

อัศนีย์ สุกิจใจ (2560, หน้า 35) กล่าววา่ การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับนั้น งานด้านวิชาการนับเป็นงานท่ีมี

ความส าคัญย่ิง เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวชิาการอยู่ท่ีการสร้างผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ

มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ การบริหารงานวิชาการประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้

ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุดเป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งวิทยาการ การจัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าโดยเฉพาะ

ผู้น าทางการศกึษา เพราะผู้น าในองค์กรทางการศกึษาหรือผู้บริหารสถานศกึษาซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิง

ต่อองค์กรทางการศึกษา เพราะผู้น าทางวิชาการหรือผู้บริหารการศึกษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาให้

ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ ดังนั้น ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมาย ก ากับดูแล  ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายขององค์กร และผู้น าจ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้นจึง

จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าท่ีมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ท้ังนี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าทางวิชาการ
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ย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน และชัยยนต์ เพาพาน (2559, บทคัดย่อ) 

กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไก และเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีอิทธิพล

สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21  จึงต้องมี

คุณลักษณะโดดเด่น เหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าท่ี คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหาร

การศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพาสถานศกึษาใหป้ระสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน ทันสมัย และเหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงชีใ้ห้เห็นว่า งานด้านวชิาการ มีความส าคัญอย่างย่ิงในการจัด

การศกึษายุค 4.0 ดังนั้น คุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุดของผู้บริหารท่ีจะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จต้องมีภาวะผู้น า

ทางวิชาการจึงจะส่งผลใหผู้้เรียน และสถานศกึษาได้บรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ 

ธีระ รุญเจริญ (2556, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวิกฤตผู้บริหารในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ผู้บริหารขาดภาวะ

ผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังจิตส านึกจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

อย่างแท้จริง ผลการประเมินวิทยฐานะท่ีไม่เป็นไปตามสภาพจริง ส่วนวิกฤติของบริบทการจัดการศกึษาท่ีส่งผลต่อการ

บริหารและการจัดการเรียนไม่เอ้ือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนร้อยละ 65 ยอมรับใหม้ีการคอรัปชั่น

ได้ตราบเท่าท่ีตัวเองได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นค่านิยมท่ีอันตรายต่อประเทศอย่างย่ิง  การปฏิ บัติจริงตรงข้ามกับ

นโยบาย การมีค่านิยมฟุ่มเฟือย ปรากฎการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะจะเป็นการ

เรียนรู้ซึมลึกสู่ตนเองจนถือเป็นเรื่องปกติ ปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เป้าหมายการศึกษา “เก่ง ดี มีความสุข” จึงไม่

สามารถบรรลุสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการศกึษาได้ ซึ่งนับเป็นความท้าทายส าหรับผู้บริหารสถานศกึษายุคนี้

ในการแสดงศักยภาพของความเป็นผู้น าในการพาองค์กรสถานศึกษา  ให้ผ่านพ้นวิกฤติ ด้วยความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา ผู้วจิัยจึงสนใจศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา 

กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ

สถานศกึษาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพในยุคการศกึษา 4.0 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย  

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม

เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่ม

เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1  

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่ม เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 124 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 จังหวัดล าปาง จ านวน 97 คน  

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหาร

สถานศกึษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 กลุ่มผู้ใหข้้อมูลในการ

วจิัย ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาความเป็นผู้น าทางวชิาการหรือผู้มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น า

ทางวชิาการ จ านวน 5 คน 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 1. ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษากลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 

 2. แนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม

เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าทางวชิาการ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ล าปาง เขต 1 

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0 
 

 
ความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 

4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย  

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาล าปาง เขต 1 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4 .0 ของผู้บริหาร

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอน ดังนี ้ 

       1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  

1.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะหใ์นการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 

1.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 97 คน ด้วยตัวเอง และ

เก็บแบบสอบถามมาได้ท้ังหมด จ านวน 97 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จ านวน 97 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

1.3 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะหแ์ละประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตติ่อไป  

      2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  

  2.1 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง และท าการบันทึกภาพและเสียง การสนทนา โดยท าการ

ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

  2.2 ผู้วิจัยท าการสรุปรวบรวมความคิด และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านหลังเสร็จสิ้น 

การสัมภาษณ์   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะหข้์อมูลจากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อย

แล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะหข้์อมูลโดย 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะหด์้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าเฉลี่ย

ร้อยละ (Percentage)  

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา 

กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จัดล าดับความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวมน าเสนอ

ข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธบิาย โดยเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ก าหนด

ขอบเขตของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย ดังนี้ 

4.50-5.00  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเป็นผู้น าทางวชิาการในระดับมากที่สุด 

3.50-4.49  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเป็นผู้น าทางวชิาการในระดับมาก 

2.50-3.49  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเป็นผู้น าทางวชิาการในระดับปานกลาง 

  1.50-2.49   หมายถึง  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเป็นผู้น าทางวชิาการในระดับน้อย 

  1.00-1.49   หมายถึง  ผู้บริหารสถานศกึษามีความเป็นผู้น าทางวชิาการในระดับน้อยท่ีสุด 

 3. ข้อเสนอแนะความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มเครือข่าย

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์โดย

การสรุปเนื้อหาและใช้ค่าสถิตคิวามถี่ของค าตอบท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากมากไปหาน้อย 
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 4. แบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหาร

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1  วิเคราะห์โดยสรุป 

วเิคราะหเ์นื้อหา ภาษา และความถูกต้อง (Content Analystis) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศกึษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มเครือข่าย

ผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 มีผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายด้าน

ท้ังหมด 8 ด้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 

เขต 1 โดยภาพรวม 

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ในยุคการศึกษา 4.0 

n = 97 ระดับ 

ความเป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

 
S.D      

1. ด้านการนิเทศ 4.05 0.51 มาก 

2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  4.19 0.45 มาก 

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.15 0.47 มาก 

4. ด้านการบริหารจัดการ 4.15 0.50 มาก 

5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.22 0.43 มาก 

6. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ 4.23 0.46 มาก 

7. ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 4.10 0.56 มาก 

8. ด้านการวัดและประเมินผล 4.12 0.55 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.15 0.42  มาก 

 

จากตาราง 1 พบว่า ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม

เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ( = 4.23) 

รองลงมา คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ( = 4.22) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ( = 4.19) ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ ( = 4.15) สว่นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการนิเทศ ( = 4.05) 

แนวทางพัฒนาความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษากลุ่มเครือข่ายผาไท 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 ท้ัง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการนิเทศ คือ ผู้บริหารต้องชีแ้จง อบรมใหค้รูตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน ใหค้วามรู้ เรื่อง

การนิเทศภายใน มีการร่วมกันวางแผนการนิเทศท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และต่อเนื่อง มี

การใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ ก ากับดูแลตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง  

X

X

X
X X

X X

X
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2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน คือ สนับสนุนใหค้รูได้รับความรู้แก่บุคลากร พัฒนาสมรรถนะทางด้าน

การเรียนการสอน ใหม้ีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สนับสนุนงบประมาณจัดใหม้ีการผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน ส่งเสริมการวจิัยและสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร คือ มีการสร้าง มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง บริบทของท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดใหบุ้คลากร ครู และชุมชน ได้มี

ส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ติดตามผลการใช้

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรใหม้ีความสมบูรณ์พร้อมใช้ 

4. ด้านการบริหารจัดการ คือ มุ่งบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจ เพื่อใหส้ถานศึกษาด าเนินการได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็วเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศกึษา ชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย ประสานงาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมให้ครูให้ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ

ก าลังใจได้รับการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  

5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ คือ มกีารวางแผนกลยุทธอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยก าหนดเป้าหมาย และ

ทิศทางในการด าเนินงานขององค์กรในอนาคตท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ บริบทของสถานศกึษา 

ของชุมชน ผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบด้าน ส่งเสริมการวางแผนกลยุทธโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน มีการคาดคะเนปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เสาะหาเทคนิควิธกีารเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาส เพื่อใหก้ารด าเนินงาน

เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย  

6. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ คือ การส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการภายในสถานศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง

วชิาการในสถานศกึษาใหผู้้เรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย สนับสนุน อ านวยความสะดวกด้านวชิาการ 

สร้างแรงกระตุ้นให้ท างานอย่างมีความสุข สร้างขวัญก าลังใจให้กับคณะครูและผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง

ประสิทธภิาพการบริหารงานวิชาการ 

7. ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี คือ สนับสนุนใหค้รู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีการสร้างพัฒนา สื่อและเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมและทันสมัย ติดตั้ง

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและจัดหาสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานท้ังใน

ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการใช้สื่อและน าผลท่ีได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ

จัดเก็บท าทะเบียนสื่อและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

8. ด้านการวัดและประเมินผล คือ สร้างความตระหนักให้ครูเห็นถึงความส าคัญของการวัดและประเมินผล 

ก าหนดนโยบายและแผนการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสู ตร สนับสนุนให้ครูได้รับความรู้

เกี่ยวกับกับแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล มีการ

ก ากับ ติดตาม วเิคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคล รายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงน าผลท่ีได้

จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม

เครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 จ านวน 8 ด้าน มีประเด็นน่าสนใจท่ีจะ

น ามาสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวจิัย 2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเป็นผู้น าทางวชิาการในยุคการศึกษา 4.0 ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 1 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ให้ความส าคัญกับ

การบริหารงานวิชาการ เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารการศึกษา โดย

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานของ

สถานศกึษาและมาตรฐานชาติ ซึ่งผลการวจิัยครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ฟองจันทร์ ทองค า (2558, หนา้ 95) ได้

ศกึษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอกค าใต้ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษา

พะเยา เขต 1 พบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอกค าใต้ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารการศกึษา โดยจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา คือ 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการท่ีประกอบด้วย งานหลัก คือ 

งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลผลิต คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชื่อเสียง และความพึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นการตอบสนองความส าเร็จของการ

จัดกิจกรรมทุกด้านท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมและลักษณะ

อันพึงประสงค์ท่ีดแีละมีคุณภาพ สอดคล้องกับ จิรภา แดงขาว (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้น าทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของครูเครือข่ายเขาขนาบน้ า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีก ารศึกษา

ประถมศึกษากระบ่ี พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามทัศนะของครูเครือข่ายเขา

ขนาบน้ า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ีโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับดีมาก และ นิฤมล 

ญาวิลาศ (2559, หน้า 100-111) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประเสริฐ เนียมแก้ว และคณะ (2555 , หน้า 183) ได้

ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ศราวุธ ทองอากาศ (2560, หนา้ 53-

54) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ร ะยอง และตราด 

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร ท าให้มีก าลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้กลุ่มเครือข่ายผาไท เป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีตั้งอยู่
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หา่งไกลจากตัวเมือง หรือเรียกได้ว่ายังเป็นสังคมชนบทอยู่ การด ารงชีวิตจึงค่อนข้างใกล้ชิดกันเหมือนดั่งพี่น้อง เป็นดั่ง

ญาติเดียวกันท าใหม้ีปฏิสัมพันธท่ี์ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกัน ส่งผลใหทุ้กคนมีก าลังใจในการท างาน

และท างานอย่างมีความสุข ส่งผลให้บรรยากาศทางวิชาการเป็นไปได้โดยง่าย เป็นผลให้การบริหารงานวิชาการและ

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554 , หน้า 148-

150) ได้ศึกษาเรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธวิาส 

เขต 2 พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 มีระดับขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาสท่ีจะท าให้ประสบ

ความส าเร็จ ด้านความสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

โอกาสส าหรับการได้รับการยอมรับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านการดูแลเอาใจใส่ และการบังคับบัญชา 

ด้านสภาพเงื่อนไขในการท างาน ด้านตัวงาน ด้านนโยบายองค์การ และบริหารงาน บุคลากรมีระดับขวัญก าลังใจ ใน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้า ด้านการเติบโตและด้านเงินเดือน บุคลากรมีระดับขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อนุชา ค าแดง (2560, หน้า 6-7) ได้ศึกษา ความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก การท่ีจะท าให้บุคลากรใน

หนว่ยงานปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภิาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรท่ีเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานถือได้วา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ

ย่ิงประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงหน่วยงานราชการทางการศกึษามีจ านวนมาก จ าเป็นอย่าง

ยิงท่ีจะต้องสร้างเจตคติท่ีดีตอ่การท างาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลท างานด้วยความกระตอืรือร้น และด้วยความสมัคร

ใจหรือมีขวัญ ก าลังใจในการท างาน ท าใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในท่ีสุดจึงเป็นท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา่ขวัญและก าลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าใหก้ารบริหาร มีประสิทธภิาพและ

เสริมสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญและก าลังใจท่ีดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ี พึงปรารถนาของทุกองค์การเพราะช่วย

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานหลายประการ  

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการนิเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ระดับความเป็นผู้น าทางวิชาการทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการ

นิเทศใหเ้กิดคุณภาพ โดยอาศัยหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการแนะน าและร่วมช่วยเหลือ

ครูในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสอนของครู โดยอาศัยหลักการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการ

นิเทศใหเ้หมาะสมกับยุคการศกึษา 4.0 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะสถานศกึษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาล าปางเขต 1 เกือบทุกแหง่เป็นสถานศกึษาขนาดเล็ก จึงเป็นผลท าใหก้ารนิเทศมีข้อจ ากัดหลาย

ประการ อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านความสะดวกของสัญญาณต่าง ๆ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

สือ่เทคโนโลยีต่าง ๆ บุคลากรมีภาระงานมาก การพัฒนาหลักสูตรหลายครั้ง ความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์การวัด

ประเมินผล การจัดท าเอกสารการนิเทศและการจัดท ารายงานการนิเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พรรณทิพย์ 

เกษเจริญคุณ (2559, หน้า 89-90) ได้ศกึษาปัญหาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 

3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  3 พบว่า ปัญหาการนิเทศงานวิชาการภายในของ

โรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่าการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียนมีปัญหาท่ีหลากหลายมิติในการด าเนินการ ครู 
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มีหลายหน้าท่ีในการท างานอาจจะมีบางข้ันตอนหรือบางประเด็นท่ีไม่ต้องมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา ได้แก่ การนิเทศ

ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการปรับหลักสูตรหลายครั้ง 

ท าใหก้ารวางแผนต้องมีการปรับตามหลักสูตรแกนกลาง ส่งผลต่อการประยุกต์ใหม้ีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

การออกแบบอาจไม่สามารถนารูปแบบความรู้ท้ัง 2 แบบ มาใช้ร่วมกันอาจเกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

และการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลท่ีครูแต่ละคนมีวิธีการตามแบบฉบับของตนเองการนิเทศภายใน

โรงเรียนจะพบปัญหาท่ีแตกต่างกันไป รวมถึงผู้บริหารขาดการจัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนเพื่อติดตาม 

ปรับปรุง แก้ไข ให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ปัญหาการนิเทศงานวิชาการ ด้านการสร้าง 

และการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่าครูได้รับการส่งเสริมใหเ้ข้า

อบรมการสร้างและการใช้สื่อไม่พอเพียง ท าให้ครูขาดทักษะในการสร้างสื่อข้ึนเองและสื่อการสอนในแต่ละรายวชิามี

น้อย รวมท้ังไม่มีการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาสื่อท่ีมีอยู่ ผู้บริหารขาดการส่งเสริม

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบท่ีหลากหลายและพัฒนาตนเองในลักษณะเครือข่าย การใช้สื่อ ICT ปัญหา

การนิเทศงานวิชาการด้านการการวัดผลและประเมินผลโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเพราะว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูได้เข้าใจ 

การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ เช่นเดียวกับงานวิจัย ของ ชาญณรงค์ ศริิอ าพันธก์ุล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการ

นิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง ปัญหาและความต้องการ โรงเรียนมีปัญหาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหา และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานนิเทศด้านการวางแผน โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจน

ของเรื่องเครื่องมือ และสื่อยังไม่หลากหลาย การไม่ปฏิบัติตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ และการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่าง

ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศด้านการประเมินผล มี ปัญหาเรื่องการสรุปผลการรายงานผลการนิเทศท่ีไม่ครบ

กระบวนการการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  

 วัตถุประสงค์การวจิัย ข้อท่ี 2 ผลการวจิัย พบวา่ เมื่อพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาความ

เป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าการศึกษายุค 4.0 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในด้านการ

พัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพราะสื่อและเทคโนโลยีถือว่ามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในยุค

การศึกษา 4.0 และจะส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษาผู้บริหารประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทในการ

ส่งเสริม สนับสนุนใหค้รู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีตา่ง ๆ ควรสนับสนุนใหม้ีการสร้าง 

พัฒนา และจัดหาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม และทันสมัย ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานท้ังในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการใช้สื่อและน าผลท่ีได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บ ท าทะเบียนสื่อและ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้สม่ าเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้วา่จากผลการวจิัยการจะเป็นผู้น าทางวิชาการใน

ยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศกึษานั้น ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

จึงจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะความเป็นผู้น าทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ท่ีมีประเด็นในการอภิปรายผลท่ีน่าสนใจ คือ ด้านการพัฒนา

สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เสนอแนะมากท่ีสุด คือ ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ
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ต้องการของครูและผู้เรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการและการจัดการศึกษา เพราะในโลกยุคปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาบทบาทอย่างมาก ใน

การจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นภดล เลือดนักรบ และคณะ (2560 , หน้า 79) ได้ศึกษา ICT: 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีน า ไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อ

บุคลิกภาพ พฤติกรรม และประสบการณ์เดิมท่ีจะน าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

ตนเองจากการสอน เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนคอย ช่วยเหลอืให้ค าแนะน าต่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี

และ สารสนเทศ ผู้สอนจ าเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับผู้เรียน รวมท้ังการย้อนแย้งประสบการณ์เดิมของ ผู้เรียนท่ีน าไปสู่

ประสบการณ์ใหม่ ด้วยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเทคโนโลยี และสารสนเทศ ดังนั้น ผู้จัดการเรียนการสอน

และผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งยังอาจ

รวมถึงสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เป็น

สถานศกึษาขนาดเล็ก ทรัพยากรด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร ด้านสมรรถนะของสถานศกึษา ด้านความเป็นผู้น าของ

ผู้อ านวยการสถานศกึษาไม่มีความพร้อมจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัญหา

การขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เห็นสมควรมีการจัดหาและพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพรา ะสิ่ง

เหลา่นีจ้ะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัย ของ จรูญเกียรติ กุลสอน และคณะ (2559, หน้า 10) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน พิจารณาตามล าดับจากอิทธพิลรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากร บุคคล ปัจจัยด้าน

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการวางแผนและปัจจัยด้านสมรรถนะของโรงเรียน และ ปองทิพย์ ศิริวัฒน์ (2556, 

หน้า 59) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ผลการวจิัย พบวา่ ครูผู้สอนโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

การมีสว่นร่วมการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาล าปางเขต 1 ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครู ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัดส่งคืนใหผู้้วจิัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ท่ีให้ความช่วยเหลอืและเป็นก าลังใจ จนท าใหง้านวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี ้ผู้วจิัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อน ๆ 

ท่ีสง่เสริมสนับสนุนและก าลังใจใหง้านวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

The study of organization commitment of Teachers vocational education 

Phayao 

นิรุฒิ  พิมภาสูง1* และ ธารารัตน์  มาลัยเถาว์2 

Niruth  Pimpasung1* and Thararat  Malaitao2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ

ของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะส่วนบุคคล 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา  ท้ังหมด จ านวน 155 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) 

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม  รองลงมาคือ ความผูกพัน

ต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามล าดับ  

2. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตาม

เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนจ าแนกตาม

ภูมิล าเนา พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเวน้ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 
 

Abstract  
The objective of this study and compare is organization commitment of teachers vocational education 

Phayao classified by personal characteristics. 

The population is teachers vocational education Phayao. The researcher collected the data by using 

questionnaires from 155 people. analyzed the data by using frequency, percentage, mean, Standard deviation, 

Independent t-test and One-way ANOVA. 
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The results of this research found that. 

1. The study of organization commitment of Teachers vocational education Phayao found that overall and 

per item at high level.  Highest average is normative commitment followed by affective commitment and 

continuance commitment respectively. 

2. The compare organization commitment of teachers vocational education Phayao classified by sex, 

education and level status has found that overall and Individual differing without statistical significance. Classified 

by domicile found that overall Individual differing without statistical significance. The except normative commitment 

differ significantly with statistical significance of .05. 
 

Keywords: Organization commitment of Teachers vocational  education Phayao 
 

บทน า 

ความผูกพันในงานของบุคลากรเป็นแนวทางท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยในฐานะ  

ผู้ท่ีท าให้งานขององค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วยความ

ผูกพันส่วนบุคคล เป้าหมายของงานและการได้รับสนับสนุนระหว่างเพื่อนร่วมงาน ท้ังนี้การท่ีจะพัฒนาบุคลากรใน

องค์การให้มีความผูกพันในงานได้นั้นต้องอาศัยการบริหารและกระบวนการท่ีมีอย่างมีข้ันตอน ได้แก่การวัดจาก

ประสบการณ์การปฏิบัติงานและการปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนเหล่านีต้้องกระท าอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสม่ าเสมอเพราะ

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของแต่ละองค์การจะมีความผูกพัน แตกต่างกัน โดยองค์การสามารถสร้างความผูกพัน

ในงานให้เกิดข้ึนกับบุคลากรได้ก็จะสามารถท าให้องค์การมีศักยภาพทางการแข่งขันจากการมีบุคลากรท่ีมีความ

จงรักภักดีต่องาน และองค์การได้อย่างย่ังยืน (พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หน้า 182) ซึ่ง บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรท่ีมี

ค่าท่ีสุดในองค์การ ดังนั้นองค์การจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ เพราะบุคลากรหรือคนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในสี่ปัจจัยหลัก

ท่ีเป็นองค์ประกอบขององค์การและเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดความส าเร็จในการจัดการบริหารขององค์การให้

ก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การท่ีวางไว้ การจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การ

นาน ๆ ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ ในการท างานให้เกิดกับบุคลากร เมื่อบุคลากรนั้นมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและจะส่งผลให้บุคลากรกับองค์การเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  

แต่ปัญหาคือมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่ อองค์การท่ีตัวเองสังกัดอยู่ ถ้า

บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การแล้ว องค์การย่อมเกิดความเสียหาย เป้าหมายขององค์การย่อมไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (ธีราภัทร  ขัติยะหล้า, 2555, หน้า 3) การท่ีบุคลากรได้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การมาเป็น

ระยะเวลาท่ียาวนานนั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญในการท างาน

และมีความเข้าใจในทางการปฏิบัติขององค์การเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นภาระขององค์การในการท่ีต้องคอยให้การชี้แจง

ในการปฏิบัติงาน เหมือนดังเช่นบุคลากรท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาใหม่ (เอกพงษ์ อ๊ังค า, 2556, หนา้ 2) 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนะคติท่ีส าคัญอย่างย่ิงเพราะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกับจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงขององค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การสามารถท านายการ ย้ายเข้า-

ย้ายออก จากงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในองค์การได้ หลักการคิดนี้มีความครอบคลุมมากกว่า

ความพึงพอใจในงานเพราะสามารถบ่งบอกได้ถึงเหตุผลท่ีบุคลากรสามารถสนองตอบต่อองค์การได้ ขณะท่ีความพึง
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พอใจบ่งบอกการสนองตอบของบุคลากรต่องานหรือในด้านใดด้านหนึ่งของงานเท่านั้น ท าให้เป็นแรงผลักดันให้

บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การท างานได้ดีกว่าบุคลากรท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (กัณฐิกา  สุระโคตร, 2559, หน้า 

1) การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นเรื่องส าคัญมากเนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า “คน” หรือบุคลากร เป็นปัจจัยหลัก

อย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ และเมื่อ “คน” ท่ีถือได้ว่าเป็นทรัพยากรหลักที่มีความส าคัญอย่างมาก

ต่อองค์การ จึงต้องหาแนวทางในการรักษา “คน” ให้อยู่กับองค์การ ดังนั้นการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ

องค์การ (Employee Engagement) จึงเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อองค์การท้ังภาครัฐและเอกชน ความผูกพัน

ของบุคลากรต่อองค์การจึงได้ถูกยกข้ึนมาเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการท านายพฤติกรรมของ

บุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการ ขาดงาน (Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee 

Turnover) เพราะบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรยาวนานกว่าและเต็ม

ใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้  ความสามารถมากกว่าบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

(คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและ

กลุ่มพัฒนาองค์กรส านักโรคไม่ติดต่อ , 2560, หน้า 1) หากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหาความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารแล้ว ความส าเร็จในการบริหารงานก็จะไม่มี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล (กัณฐิกา สุระโคตร, 2559, หน้า 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ จะท า

ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ (นพดล  

ฤทธิโสม, หนา้ 4) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศกึษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในหา้หนว่ยงานหลัก

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศกึษา มีภารกิจในการผลิต

ก าลังคนระดับช่างฝีมือระดับช่างเทคนิคและระดับเทคโนโลยีโดยเน้นให้มีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลง

ไปสู่สังคมฐานความรู้ (Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็ก 

เป็นท่ีราบสลับกับท่ีราบสูงเป็นส่วนใหญ่ มีสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ 5 

แห่งประกอบด้วย วทิยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า วทิยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการปง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม พาณิช

ยกรรม เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คหกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่าย

วชิาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีผู้อ านวยการเป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ในความแตกต่างของสถานศึกษามีท้ังสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลางและ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้จ านวนของนักเรียน-นักศกึษา เป็นตัวก าหนดขนาดของสถานศกึษา งบประมาณ และจ านวน

บุคลากร ท าให้เกิดการย้ายเข้า ย้ายออก ของข้าราชการครู ท้ังการย้ายสถานศึกษาภายในเขตจังหวัด หรือการย้าย

ข้ามเขตจังหวัด อาจด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง โดยมีสถิติการย้ายสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ในระยะ 4 ปีย้อนหลัง ดังนี้ ปี 2561 จ านวน 11 คน ปี 2560 จ านวน 12 คน ปี 2559 จ านวน 12 คน และ

ปี 2558 จ านวน 10 คน ซึ่งเกิดผลกระทบอย่างมากกับสถานศึกษาบางแห่ง ท่ีมีบุคลากรจ านวนน้อย เป็นผลท า ให้มี

ปริมาณงานเพิ่มข้ึนจากบุคลากรท่ีย้ายออก ท่ีนอกเหนอืจากภารการสอนท่ีเป็นหน้าท่ีหลัก ซึ่งสถานศึกษาต้องมีการ
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ปรับผังการด าเนินงานภายในสถานศึกษา เพื่อให้งานด าเนินการต่อไปได้ การสร้างความผูกพันของบุคลากรใน

องค์การใหม้ีความรัก ความสามัคคี จะท าใหบุ้คลกรท างานในองค์การได้นานท่ีสุด 

ดังนั้นการวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

เพื่อท่ีจะน าผลการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหารและผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง ในการน ามาใช้เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ใหป้ฏิบัติงานในสถานศกึษาอย่างยาวนาน ท าใหก้ระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดความ

ต่อเนื่องและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความเจริญก้าวของผู้เรียนและการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัด อาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา (2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ

ส่วนบุคคล 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความผูกพันต่อองค์การและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามลักษณะ

ส่วนบุคคลของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประชากร 

 2. เครื่องมือการวจิัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ปีการศกึษา 2561 

โดยในการศกึษาจะเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมดจ านวน 155 คน ดังนี ้ 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากร 

ล าดับ สถานศึกษา ประชากร 

1. วทิยาลัยเทคนิคพะเยา 79 

2. วทิยาลัยเทคนิคเชียงค า 22 

3. วทิยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 13 

4. วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 10 

5. วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 31 

รวม 155 
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 

  2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้

ศกึษาได้สร้างข้ึนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษาและเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการศกึษาความ

ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้  

   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  1) เพศ 2) 

สถานภาพ 3) วุฒิการศกึษา 4) ภูมิล าเนา โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list)  

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีตอ่ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามแนวคิดของแนวคิดของกรีนเบริกส์และบารอน (Greenberg and Baron, 1993)  

ประกอบด้วย 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก 2) ความผูกพันด้านสังคม 3) ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท  

   ท้ังนี้แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ของลิเคิร์ท  มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความผูกพันมากที่สุด 

 ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความผูกพันมาก 

 ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความผูกพันปานกลาง 

 ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความผูกพันน้อย 

 ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความผูกพันน้อยท่ีสุด 

   การแปรความหมายของคะแนน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีค านวณได้ตามข้ันตอนท่ีระบุ

ไวโ้ดยเกณฑ์ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545, หนา้ 106) มีดังนี้ 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 

 4.51-5.00    มีความคิดเห็นมากที่สุด 

 3.51-4.50    มีความคิดเห็นมาก 

 2.51-3.50    มีความคิดเห็นปานกลาง 

 1.51-2.50    มีความคิดเห็นนอ้ย 

 1.00-1.50    มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

  2.2 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบประเมินมีข้ันตอนและวิธีการสร้างเป็นไปตาม ข้ันตอน

ดังนี ้  

  1.  ศกึษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามใหค้รอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการท าวจิัย 

  2. ก าหนดนิยามศัพท์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็น

กรอบก าหนดขอบข่ายและสร้างแบบสอบถาม 

  3.  สร้างแบบสอบถามให้มีข้อค าถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามศัพท์

เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
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   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 

  4.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อให้ค าแนะน าในการ

ปรับปรุงแบบสอบถาม  

  5.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  6.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ 1) นายสมปอง พูลเพิ่ม 

ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศกึษา 2.) ดร.ณัฐวิทย์ มุง

เมือง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ 3) ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า อาจารย์

ประจ าวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของข้อค าถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์

ประเมิน ดังนี้ 

ใหค้ะแนน เท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ใหค้ะแนน เท่ากับ  0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่ถูกต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ใหค้ะแนน เท่ากับ -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ซึ่งข้อค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามได้รับการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน มีค่า 

IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือวา่เป็นข้อค าถามท่ีอยู่ในเกณฑ์มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ได้ 

  7. น าแบบสอบถามท่ีได้รับปารปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษาแต่มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษา ในจังหวัดใกล้เคียง 

จ านวน 30 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินตามข้ันตอนดังนี ้  

 1. ท าบันทึกเสนอวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผู้อ านวยการ

วทิยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และผู้อ านวยการวทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 

 2. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งไปยังผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคเชียงค า ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการปง และผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เพื่อ

การศกึษาจากขา้ราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา จ านวน 155 คน 

 3.  ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวน 155 ฉบับ 

ตอบแบบสอบถาม ในการแจกแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กระท าโดย 2 วธิ ีคือ 

   3.1 ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 

   3.2 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 



  337  

- Proceedings - 

 

 4. กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะติดตามและประสานงานกับ

สถานศกึษาต่าง ๆ เพื่อติดตามและรวบรวมแบบสอบถามใหค้รบตามจ านวนโดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 

 5. น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาจ านวน 147 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.83 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

การตอบแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม ก่อนน าไปวเิคราะหข้์อมูลทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาด าเนินการดังนี ้  

 1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ  

 2. แยกแบบสอบถามออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามข้อมมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการวเิคราะหข้์อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ท้ัง 3 องค์ประกอบ สถิติ

ท่ีใช้ คือ วเิคราะหโ์ดยใช้สถิตค่ิาเฉลี่ย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  2.  เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ

ส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามภูมิล าเนา สถิติท่ีใช้ทดสอบคือ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent t-

test)  

  3.  เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ

ส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ และจ าแนกตามวุฒกิารศึกษา สถิติท่ีใช้ทดสอบคือ การวิเคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA)  เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวธิีของ Scheffe 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  สรุปสาระส าคัญของ

ผลการศกึษาได้ดังนี้ 

 1. การศกึษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและราย

ข้ออยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม  รองลงมาคือ ความผูกพัน

ต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามล าดับ 

  1.1 ความผูกพันด้านสังคมต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและ

รายข้อ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความตระหนักว่าต้องยึดมั่นต่อ

โรงเรียนเมื่อเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน 

  1.2 ความผูกพันด้านความรู้สึกต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวม

และรายข้อ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ของโรงเรียนมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 

  1.3 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่

ท่ีจะเป็นบุคลากรของโรงเรียนใหน้านเท่าท่ีจะท าได้ 
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 2. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามลักษณะส่วน

บุคคล  

  2.1 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกจ าแนกตามเพศ 

พบวา่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

  2.2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามสถานภาพ 

พบวา่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 กล่าวคือ  

  2.3 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามวุฒิ

การศกึษา พบวา่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05   

  2.4 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามภูมิล าเนา  

พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รายด้านมีความความผูกพันด้านความรู้สึก และ 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเว้นความผูกพันต่อ

องค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การศกึษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและราย

ข้ออยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม  รองลงมาคือ ความผูกพัน

ต่อองค์การด้านความรู้สึก และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามล าดับ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ

เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกส่วนบุคคลในความเป็นเจ้าขององค์การท่ีส าคัญย่ิง มีความเห็นพ้องกับเป้าหมายของ

โรงเรียน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ยอมอุทิศตนใหก้ับ

การท างานอย่างทุ่มเท ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความซื่อสัตย์และ

จงรักภักดีตอ่โรงเรียน ความจงรักภักดี มีความยึดมั่น ผูกพันต่อหนาีท่ีท่ีพึงปฏิบัติ จากสิ่งแวดลอ้มภายนอกและภายใน

โรงเรียน ปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน มีความสัมพันธท่ี์ด ีใหค้วามช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กันในการปฏิบัติงานนต่อเพื่อนร่วมงาน ค านึงถึงความรู้สึกและมีความเป็นห่วงเพื่อนร่วมงาน เต็มใจท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือ  เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับกัณฐิกา  สุระโคตร (2559)  

ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอแก่งหางแมว สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ

ครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอแก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 1  โดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์  ผาสุข (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษาความผูกพันต่อ

องค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับมณีกาญจน์  เวียงรัตน์ (2556) ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ

ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอวัฒนานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 2 จ านวน 155 คน จ าแนกตามเพศ ระดับการศกึษา และประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
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  1.1 ความผูกพันด้านสังคมต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและ

รายข้อ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความตระหนักว่าต้องยึดมั่นต่อ

โรงเรียนเมื่อเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน กล่าวคือ บุคคลเมื่อเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ต้องมีความยึดมั่นผูกพัน

ต่อองค์การโดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และสร้างพัฒนาการให้กับผู้เรียน 

เพื่อท่ีจะได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแสดงออกในรูปของความ

จงรักภักดี มีความยึดมั่น ผูกพันต่อหนาีท่ีท่ีพึงปฏิบัติ ท้ังจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน ปฏิบัติตาม

ค่านิยม วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับธัญกิตติ์  จันทรัศมี (2557)  

ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย :กรณีศกึษาพนักงาน

ภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด ผลการศึกษาพบวา่ ระดับความผูกพันต่อ

องค์กรงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยท่ีพนักงานรู้สึกว่ามีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคือ 

พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตัวเอง 

สอดคล้องกับอารี  นงค์พรหมมา (2555) ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครู

ในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง

มากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ การเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า  การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ  และความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด ารงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ตามล าดับ 

  1.2 ความผูกพันด้านความรู้สึกต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวม

และรายข้อ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน กล่าวคือการท่ีบุคลากรมีทัศนคติต่อโรงเรียน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่องานท่ีได้

รับผิดชอบ มีความเห็นพ้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและ

เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ยอมอุทิศตนให้กับการท างานอย่างทุ่มเท ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเ รียน

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อโรงเรียน บุคลากรท่ีมีความผูกพันด้านความรู้สึกมากจะ

เป็นผู้ท่ีเห็นพ้องกับสิ่งท่ีองค์การก าลังท าอยู่และเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งสอดคล้องกับธัญกิตติ์ จันทรัศมี 

(2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย :กรณีศึกษา

พนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด ผลการศกึษาพบว่า ระดับความ

ผูกพันต่อองค์กรงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยท่ีพนักงานรู้สึกว่ามีความภูมิใจท่ีไ ด้เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กรคือ พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของ

ตัวเอง 

  1.3 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 

โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่

ท่ีจะเป็นบุคลากรของโรงเรียนใหน้านเท่าท่ีจะท าได้ กล่าวคือ การท่ีบุคลากรต้องการอยู่ท างานกับองค์การใหน้านท่ีสุด 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับ และค านึงถึงเงื่อนไขท่ีจะเกิดข้ึนตามมา หากย้าย

ออกจากโรงเรียน เช่น ผลตอบแทนท่ีสูง สวัสดิการต่าง ๆ ความสัมพันธท่ี์ดีจากเพื่อร่วมงาน จากชุมชน ซึ่งสอดคล้อง

กับบุษบา  เชิดชู (2556) ได้ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือด้านความส าเร็จในการท างาน



  340  

- Proceedings - 

 

ของบุคคล รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ ด้านสภาพการท างานและความมั่นคง ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า 

ด้านนโยบายและการบริหารและด้านผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอันดับสุดท้าย 

 2. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามลักษณะส่วน

บุคคล  

  2.1 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกจ าแนกตามเพศ 

พบวา่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนีเ้พราะในการบริหารสถานศกึษา

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน ไม่ได้จ ากัดวา่เป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดย

ใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาท้ังระบบใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอารี  นงค์พรหมมา (2555) ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพัน

ต่อองค์การของ ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ พบวา่ โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ  โดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับจารุเนตร  ทองจันดี (2556) ได้ท าการศึกษาและ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู ในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ 

  2.2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามสถานภาพ 

พบวา่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากข้าราชการครู สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีความพร้อมท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ในช่วงของวัยในการท างานจึงไม่มีผลกับการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับอารี  นงค์พรหมมา (2555) ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ 

ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 

118 คน จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ  โดยรวมและราย

ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   สอดคล้องกับจารุเนตร  ทองจันดี (2556) ได้ท าการศึกษาและ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สถานภาพ ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

  2.3 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  จ าแนกตาม 

วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

ข้าราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ต่างมีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการครู 

ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งครูซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดี และอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ มีระเบียบ วินัย และสถานศึกษา 
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ยังมีการส่งเสริมใหค้รูทุกคนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีการสอนงานหรือ

ถ่ายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์ ผาสุข (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ

ผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง

เอเชีย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เมื่อจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน วุฒิการศึกษา และต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีไม่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

  2.4 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จ าแนกตามภูมิล าเนา  

พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รายด้านมีความความผูกพันด้านความรู้สึก และ 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเว้นความผูกพันต่อ

องค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนีเ้นื่องจากข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีท าให้ไม่มีปัญหาในการเดินทางปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานศกึษาก็ได้มีการจัด

บ้านพักให้กับข้าราชการครูท่ีมาจากต่างจังหวัดเป็นอย่างดี ส่วนความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ อากาศ ขนบธรรมเนียน ประเพณี สังคม 

ความเป็นอยู่ของคนในพืน้ท่ี ซึ่งสอดคล้องกับจารุเนตร  ทองจันดี (2556) ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบความผูกพัน

ต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน นิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา สถานภาพ 

ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

สอดคล้องกับอารี  นงค์พรหมมา (2555) ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครู

ในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2  จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนจ าแนกตามภูมิล าเนา และด้านความเต็ม ใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างมาก ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและ 

รายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม รองลงมาคือ ความ

ผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรมีวางแผนการบริหาร

ในองค์การ เป็นการพัฒนาความผูกพันของข้าราชการครูในองค์การ โดยเฉพาะความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นใหข้้าราชการครูปฏิบัติงานในองค์การใหย้าวนานและเกิดประสิทธผิล ตามเป้าหมายท่ีองค์การวาง

ไว ้

 2. ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยสามล าดับสุดท้าย คือ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีผลต่อการท างาน  ความเป็นห่วงเพื่อน

ร่วมงานในด้านภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย และมีพฤติกรรมแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีต่อโรงเรียน  ดังนั้น

ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษาโดยให้ข้าราชการมีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง
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บุคลากรในสถานศกึษาเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีปฏิสัมพันธ ์ส่งเสริมใหเ้กิดการช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กันในการปฏิบัติงาน 

 3. ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยสามล าดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติงานกับองค์การนีต้่อไปเมื่อได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 

ความภาคภูมิใจท่ีจะกล่าวถึงองค์การของท่านกับบุคคลภายนอก และยอมอุทิศตนให้กับการท างานของโรงเรียน 

ดังนั้นผู้บริหารควรมีการส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครูโดยการสนับสนุนให้ได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

สวัสดกิารต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าใหข้้าราชการได้เกิดความภูมิใจ เกิดความรู้สกึ

ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมองเห็นผลประโยชน์สว่นรวมของโรงเรียนมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 

 4. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับสุดท้าย คือ มิตรภาพท่ีดีจากผู้บังคับบัญชามีผลท าให้ท่านตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติงาน

ต่อเนื่องในโรงเรียน ค านึงถึงเงื่อนไขท่ีจะเกิดขึน้ตามมาหากยา้ยออกจากโรงเรียน และมิตรภาพท่ีดจีากเพื่อนร่วมงานมี

ผลท าให้ท่านตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อเนื่องในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับข้าราชการและ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งต าแหนง่การท างานและเป็นการสร้างความผูกพันใหก้ับ

บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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ค าปรึกษาแนะน า แนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความละเอียดถี่ ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี

เสมอมา และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้  

รวมท้ังให้ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคพะเยา ท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ท่านผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคดอก

ค าใต้ ท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  จนผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนท า

ให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้  

ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่านท้ังในอดีตและปัจจุบัน  ท่ีท าให้

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศกึษาและ ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

กัณฐิกา  สุระโคตร. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ 

 แก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. วทิยานิพนธ ์กศ.ม., 

 มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและ 

 กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านักโรคไม่ตดิต่อ. (2560). แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักโรคไม่ 

 ติดต่อปีงบประมาณ 2560–2562. นนทบุรี: กลุ่มพฒันาองค์กร ส านักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค.  

 

 



  343  

- Proceedings - 

 

เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 

จารุเนตร  ทองจันดี. (2556). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัด 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง. วทิยานิพนธ ์กศ.ม.,   

 มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุรี 

ณรงค์ศักดิ์  ผาสุข. (2558). การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ. วทิยานิพนธ ์กศ.ม., 

มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี.  

ธรีาภัทร  ขัติยะหล้า. (2555). คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน. การค้นควา้อิสระ รป.ม., มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, เชียงใหม่. 

ธัญกิตติ ์ จันทรัศมี. (2557). ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย: 

 กรณีศึกษาพนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารใประเทศ บริษัท ซพีีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด. 

 การศกึษาค้นควา้อิสระ บธ.ม., มหาวทิยาลัยเนชั่น, ล าปาง. 

นภดล  ฤทธิโสม. (2558). กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัด

 กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวทิยาลัยศลิปากร, กรุงเทพฯ. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: สุวรีิยาสาส์น. 

บุษบา  เชิดชู. (2556). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี. วทิยานิพนธ ์รป.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี.  

พิชิต  เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: วเีอ็ด ยูเคชั่น. 

เอกพงษ์  อ๊ังค า. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการควบคุม 

ฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน. วทิยานิพนธ์ รป.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ,์ ปทุมธานี. 

อารี  นงค์พรหมมา. (2555). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอเกาะจันทร์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วทิยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวทิยาลยับูรพา, 

ชลบุรี. 

Greenberg, R., & Baron, G. (1993). Behavior in organizations: Understanding and  managing the 

human side of work (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

  



  344  

- Proceedings - 

 

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราช ด้านหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  

The Study of School Administrator's Roles in The King's Philosophy of The 

Sufficiency Economy Philosophy Under Office of The Vocational Education 

Commission in Phayao 

อรวรรณ  แสงดาว1* และ โสภา  อ านวยรัตน์2 

Orawan  Sangdaw1* and Sopa  Umnuayrat2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทสภาพปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์

พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา จ านวน 168 

คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิตใิน

การวเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา่  

 1. ผลการศึกษาบทบาทสภาพปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ บทบาทของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารงาน

วิชาการ รองลงมา คือ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงานบุคคล 

ตามล าดับ 

2. ผลการศกึษาแนวทางพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา พบว่า ด้าน

การบริหารงานวชิาการ กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนของสถานศึกษาในด้านการ

บริหารวิชาการถือว่าส าคัญย่ิงเพราะคือหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการขับเคลื่อนผ่านห้องเรียน

และการขับเคลื่อนผ่านฐานการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารควรมีการระดมทุนจากชุมชนองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีการวางแผนและจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค านึงถึงหลักความมีเหตุผล 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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ความส าคัญของงานและความจ าเป็น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานทุกขั้นตอน ด้านการบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารควรสนับสนุนครูทุกคนในการพัฒนาการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับฟังการบรรยายท่ี

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานใหม้ีผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแลรักษา

อาคารสถานท่ีและจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมใหค้รอบคลุมทุกพืน้ท่ี 

 

ค าส าคัญ: บทบาทของผู้บริหาร  ศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract  
The purposes of this study were to study the roles of administrators and develop guidelines for 

administrators in the king's philosophy of the sufficiency economy philosophy under office of the vocational 

education commission in Phayao. The sample group was 168 administrators who work under office of the vocational 

education commission in Phayao. The instruments were questionnaire with 1-5 Liker’s scale and semi-structured 

interview. Data analyses were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results show that 

 1) The overall of the roles of administrators in the King's philosophy of the sufficiency economy philosophy 

under office of the vocational education commission in Phayao was at a high level. Considering each aspect ordered 

from the highest to the least, the roles of academic administration management was at a highest level, followed 

by budget management, general administration management, and human resource management, respectively.  

2 )  The guidelines to develop administrators’ roles in the king's philosophy of the sufficiency economy 

philosophy under office of the vocational education commission in Phayao are as followed. Administrators should 

have a plan to manage the school’s budget, then follow up the results and apply them to improve the budget 

management. Human resource management, administrators should have plans or projects in order to encourage 

teachers to understand and acknowledge the value of the sufficiency economy philosophy. For general 

administration management, administrators should have plans to manage buildings and atmosphere in school. 

There should be collaboration with communities to participate in school’s activities in order to encourage students 

to apply sufficiency economy philosophy in their life. 
 

Keywords: the roles of administrators, King’s philosophy, sufficiency economy philosophy 
 

บทน า 

ศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ท่ีครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ของคนไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็น

สุภาพชน ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณความงามของคนไทยท่ีได้ปฏิบัติสบืทอดกันมา ถ้าทุกคนปฏิบัติตน

ตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดี และท าให้ประเทศชาติ

เจริญก้าวหน้า การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสุขและย่ังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกลไก

ส าคัญในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเชื่อวา่หากน าปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ก็จะสามารถเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติให้รอดพ้นจาก



  346  

- Proceedings - 

 

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และน าพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความมั่งค่ังได้ หลักการดังกล่าวนีม้ีผลต่อสังคมไทย

ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพของคนมาตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 8 ต่อเนื่องมาจนกระท่ังถึงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

รวมถึงนโยบายและแผน โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาคน สังคม ประเทศมีความสมดุล 

มีคุณภาพและย่ังยืน โดยได้น้อมน า“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชได้พระราชทาน เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน เกิด

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลง มาเป็นแผนท่ีน าทางในการ

พัฒนาและบริหารประเทศโดยมีความเชื่อมั่นว่าจะน าพาประเทศพ้นภาวะวิกฤติ ความเหลื่อมล้ าทางสังคมใน

หลากหลายมิติ และน าสู่สังคมท่ีมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนเศรษฐกิจพอเพียง (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2550 หน้า 1) การน้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นได้ถูกขับเคลื่อนในการบริหารให้กับทุกองค์กรแล้วแต่ความเหมาะสม

และบริบท องค์กรทางการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งท่ีได้รับสนองนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติในทุกระดับเพื่อผลักดันเข้าสู่การ

พัฒนาเยาวชนท่ีจะเป็นก าลังส าคัญเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยท่ีเยาวชนนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน

การปลูกฝังจากครอบครัวมาเป็นพื้นฐานอย่างไม่เป็นทางการมากนัก แต่เมื่อเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มีการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบจากตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมด้วยการอบรมสั่งสอนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยครูท าหน้าท่ีอย่างส าคัญในการพัฒนาเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย เพราะหากครูได้ท าหน้าท่ีโดยสมบูรณ์จะ

ช่วยเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถพัฒนาได้ท้ังด้านความรู้ความคิด จิตใจ และพฤติกรรม

ท่ีด ีเป็นท่ีต้องการของสังคม มีความพอเพียงในจิตใจ มีแนวทางการด าเนินชีวติอย่างพอเพียงและพอประมาณภายใต้

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาซึ่งมีเป้าหมายท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนใหม้ีคุณลักษณะ

และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยเน้นให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถใน

การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนในทุกระดับ รวมไปถึงการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ในการ

ด าเนินงานต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับการบริหารสถานศึกษาและระดับปฏิบัติการเรียนการสอนและระดับผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย ดังนั้นการด าเนินการจะส าเร็จได้จึงต้องอาศัยผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการบริหารงานสถานศกึษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ได้มีการด าเนินการท่ีเชื่อมโยง

ไปยังการด าเนินงานของครูท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้ปรัชญาดังกล่าวให้กับนักเรียน

อย่างไร มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ให้กับเยาวชนภายใต้วิถีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพในสภาวะท่ีตนเองเผชิญได้อย่างมีเหตุผลพอเพียง พอประมาณมีภูมิคุ้มกัน

ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมนั้น จะช่วยให้เยาวชนน าพาตนเองและสังคมไทยไปสู่ความสมดุลและมีการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนได้ (สมใจ วรรณะ ,บทน า,2557,หนา้ 3) 

การบริหารสถานศกึษาเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบของงานหลายๆ งานท่ีมีความเชื่อมโยง

สัมพันธก์ัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา และการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
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ออกมาเป็นองค์รวม มีการศึกษาพบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จให้ตอบสนองต่อสภาพ

สังคมในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการน าหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา โดยการบริหารนั้นต้องยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และยึดหลักธรรมาภิบาลจึงจะเป็นท่ียอมรับ  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 51-63) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดกระจายท่ัว

ประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝั งการด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะอาชีพเทียบเท่า

มาตรฐานท่ีก าหนด โดยการปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีนโยบายในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงภายใต้ศาสตร์พระราชา  มาเป็นแนวทางการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างย่ังยืนโดยเป้าหมายท่ีส าคัญอยู่ท่ีการ

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง และผู้บริหารสถานศกึษา จึงถือวา่เป็นกลไกส าคัญ และเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จและ

ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหาร

สถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหาร

สถานศกึษาจะต้องมีคุณลักษณะท่ีดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสถานศกึษาให้ทันสมัยเหมาะสม มีวสิัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาท่ีสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญท่ีช่วยใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความก้าวหน้าสืบไป (ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน

กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ความเป็นมา, 2560 ,หน้า 1) เนื่องจาก

การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศกึษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพใหก้ับผู้เรียนการจัดการศกึษาจึงมุ่งเน้น

ท่ีการบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวชิาท่ีมีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการท่ี

สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1)พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียน

และชุมชนท่ีตัง้ฝึกใหผู้้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่

ความย่ังยืนของผล 2)ส่งเสริมใหผู้้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมี

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท า

ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี บูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลท่ีเกิดข้ึนอย่างสมดุลและย่ังยืนมี  4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมกล่าวต่อวา่ กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ใหค้วามส าคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมี

คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

และเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด โดยได้มีการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
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2.แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศกึษา 

     2.1 ความหมายและความส าคัญของบทบาท 

     2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

     2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.3 ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.4 แนวความคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา 

    1.1 ความหมายของการบริหาร 

    1.2 การบริหารสถานศกึษา 

    1.3 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารการศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอเพียงภาคการศึกษา เพื่อให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (http://www.vec.go.th สืบค้น เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561) 

ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการ

ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยาเพื่อน าผลการวจิัยไปใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนาในการบริหาร

จัดการการบริหารสถานศกึษาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาบทบาทสภาพปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

บทบาทของผู้บริหารในการบูรณา

การศาสตร์พระราชาด้ านหลั ก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  สั ง กั ด

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา คือ  

ผู้บริหาร จ านวน 16 คน และครูผู้สอน จ านวน 250 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 

Morgan โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 152 คน รวมท้ังสิ้น 168 คน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

กลุ่มผู้ใหข้้อมูลในการวจิัย ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาบทบาทหน้าท่ีผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้มี

ความรูความสามารถในศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 คน 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการ 

            ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน  

            คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยในภาพรวม 

บทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

สถานศึกษา 

n = 168 ระดับ 

บทบาทปัจจุบัน 

 (x) (S.D.) 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.55 0.43 มากที่สุด 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.50 0.46 มาก 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.42 0.53 มาก 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.49 0.50 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.49 0.40 มาก 
 

 จากตาราง 1 พบว่า บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่บทบาทของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือด้าน

การบริหารงานวิชาการ(x= 4.55)  และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน  เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ  ด้านการบริหารงบประมาณ 

(x= 4.50) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป (x= 4.49) และด้านการบริหารงานบุคคล ((x)= 4.42) 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา ท้ัง 4 ด้าน 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. ด้านการบริหารวชิาการ  

    กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนของสถานศึกษา คือการขับเคลื่อนผ่าน

หอ้งเรียนและการขับเคลื่อนผ่านฐานการเรียนรู้การขับเคลื่อนผ่านหอ้งเรียนเราได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียนโดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ต้องปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาครูให้มี

ความสามารถให้ค าแนะน าและจัดประสบการณ์ทักษะทางวชิาชีพใหน้ักเรียนด้วยความมีเหตุผล มีการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การมอบหมายให้

ครูผู้สอนเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนและวิทยากรภายนอก (ภูมิคุ้มกัน)  จัดหาวิทยากรให้ความรู้ สืบค้น สอบถาม

องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน (ความรู้) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการใหเ้พียงพอ จัดสภาพแวดล้อมฐานการ

เรียนรู้ให้เหมาะสม  เลือกนักเรียนแกนน าท่ีมีความสนใจและอยู่ในวัยท่ีสามารถด าเนินการได้  (พอประมาณ)   เมื่อ

นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน มีการจัดเก็บ

และดูแลวสัดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า (วัตถุ)  เกิดกระบวนการท างานแบบกลุ่ม เมื่อเกิดปัญหาระหวา่งการด าเนินการ 

ช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(สังคม) นักเรียนเห็นคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน (วัฒนธรรม) และตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีสง่ผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างย่ังยืนต่อไป (สิ่งแวดล้อม) 

 2. ด้านการบริหารงบประมาณ  

     ผู้บริหารมีการระดมทุนจากชุมชนองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการวางแผนและจัดการงบประมาณอย่าง

รอบคอบโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค านึงถึงหลักความมีเหตุผลความส าคัญของงานและความจ าเป็นมีการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานทุกข้ันตอนท่ีกล่าวมามีการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานของสถานศกึษาสามารถเป็นแบบอย่างใหก้ับผู้ท่ีมาศกึษาดูงานได้เรียนรู้ 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  

     สถานศึกษาสนับสนุนครูทุกท่านให้การพัฒนาการศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เข้ารับฟังการ

บรรยายท่ีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกผู้บริหารและครูแกนน า  และได้น าไป

สอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง สามารถถ่ายทอดและเป็นแบบอย่าง

ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหก้ับเพื่อนครูทุกคนทุกระดับของสถานศกึษาและสามารถขยายผล

สู่ชุมชนหนว่ยงานองค์กรภายนอก 

 4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป  

    การมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและจัดการสภาพแวดล้อม

ส าหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยมีการจัดท ามีแผนงาน/โครงการงบประมาณและจัดผู้รับผิดชอบในการปรับใช้

อาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมใหเ้ป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจัดท าแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการจัดฐาน

การเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริงท่ีสะอาดร่มรื่นปลอดภัย โดยมอบหมายใหค้รูและนักเรียนมีสว่นร่วมในการ

ดูแลฐานการเรียนรู้รักษาสิ่งแวดลอ้มอาคารสถานท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้

ชุมชนหรือหนว่ยงานอ่ืนได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานท่ี

สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการศกึษาบทบาทปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา มีประเด็นน่าสนใจท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดังนี ้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีการสนับสนุนการ

ฝึกอบรมพัฒนาครูท้ังภายในและเพิ่มพูนภายนอกสถานศกึษาเพื่อความรู้ดา้นวิชาการและการบูรณาการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่ใหม้ีการจัดการอบรมด้านการจัดท าสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ครบทุกวิชาอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา และผู้บริหารมีการส่งเสริมการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรการจัดการ

เรียนรู้ พร้อมท้ังการลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 

พระวนิัยธรกิตติศักดิ์ สวนวัน (2557) การบริหารการศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แกนน า

ระดับประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมากและพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับแรกคือ การใหค้วามรู้

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้บริหารให้ค าแนะน าแก่บุคคลากรในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตาม ส่วน

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือผู้บริหารพาคณะครูนักเรียนไปศึกษาดูงานการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และผู้บริหารส่งเสริมใหผู้้ปกครองนักเรียนเข้ามาร่วมรับรู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียน ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การติดตามให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยของจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานบนพื้นท่ีสูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด

เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศกึษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็น

ต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจ านวน 210 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตรวจสอบ ตอนท่ี 2 เป็นการตรวจสอบรูปแบบ และตอนท่ี 3เป็น ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ผลการศกึษาพบวา่ ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศกึษา มีรูปแบบการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์. (2549,หน้า 3) กล่าวถึง ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญท่ีมีบทบาทใน

การแสดงการเป็นผู้น าในการบริหาร การท่ีผู้น า มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์การท่ีจะสะท้อน

ให้เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเป็นผู้น า ของผู้บริหาร

โรงเรียนท่ีเหมาะสมและพึงประสงค์จะไปกระตุ้น ชักน า โน้มน้าว ให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพอใจร่วมมือ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนโยบายและคุณภาพได้มาตรฐานท่ี



  352  

- Proceedings - 

 

วางไว้ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยชาคริสต์ เหลืองเจริญ (2556) ได้ศึกษาการบริหารโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศกึษา เขตอ าเภอคลองใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาตราด พบว่าการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 

ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผลและด้านภูมิคุ้มกันที่ดี พบวา่ ผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการบริหารสถานศึกษาเขตอ าเภอคลองใหญ่สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาตราดอยู่ในระดับปาน

กลาง และขัดแยง้สุวารี เพ็ชรสงคราม (2557) ได้ศกึษาสภาพปญหาการบริหารวชิาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงผูบริหารและครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พบวา่ ผูบริหารและครูของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ัง 

13 แหง มีความคิดเห็นสภาพปญหาการบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 4 องค์ประกอบ คือ 

การบริหารจัดการสถานศกึษา การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมบทบาทปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้มีการ 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการพัฒนาวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ผู้บริหารมี

การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาโดยยึดหลักความมีประโยชน์และสามารถกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ

บุคลากรในสถานศึกษาได้ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อ

ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศกึษา สังกัด

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เกือบทุกแห่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงเป็นผลท าให้การ

บริหารงานบุคคลมีข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ อัตราก าลัง และสรรหาบุคคลไม่เพียงพอ การส่งเสริมให้บุคลากร

แสวงหาความรู้ หรือการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาโดยยึดหลักความมีประโยชน์และสามารถกลับมา

ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศกึษาและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่าง ๆ บุคลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฐิตยิา ปทุมราษฎร และจิณณวัตร ปะโคทัง 

(2557) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านท้ัง 4 คือด้านการก าหนดอัตรา และสรรหา

บุคคลด้านการบรรจุ แต่งตั้งบุคคล ด้านการบ ารุงรักษาบุคคล ด้านการใหบุ้คคลพ้นจากต าแหน่ง สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะวา่ ในปัจจุบัน

มีการปฏิรูปการศกึษามีการบริหารงานแบบเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ให้สถานศึกษามี

การบริหารงานต่างๆด้วยสถานศึกษาเอง โดยมีการวางแผนงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบมีการวางแผนท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาวด้วย ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ล่วงหน้าด้วย

เพื่อท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการวางแผนงานต่างๆ ด้วย จึงเป็นสาเหตุท าใหส้ภาพการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติได้อยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกับงานวิจัยของสุภาพร แซงโคตร (2558) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน
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อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง มีสภาพสูงท่ีสุด ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะวา่สนับสนุนใหม้ีการส่งค าขอปรับปรุงมีสภาพอยู่

ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องท่ีตอ้งปฏิบัติ มิฉะนั้นสถานศกึษาอาจไม่รับอัตราบรรจุพนักงานเพิ่ม 

 2. จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

มีประเด็นในการอภิปรายผลท่ีน่าสนใจ คือ ด้านวิชาการ ซึ่งมีผู้ เสนอแนะแนวทางพัฒนามากท่ีสุด คือ การจัดการ

อบรมด้านการจัดท าสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนครบทุกวิชาอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า

ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลาย มี

ภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากภาระงานด้านการเรียนการสอนมาก จึงท าให้ครูในองค์กรไม่สามารถจัดท าสื่อได้หลาก

หลาย และไม่ครบทุกรายวิชา ดังนั้นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมร่วมกัน มีสว่นร่วมในกาวางแผนการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกัน

สร้างแผนกิจกรรม/จัดท าโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมการสอนท่ีหลากหลาย มาปรับใช้ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ให้ครูสร้างสรรค์ผลงาน Best 

Practice เพิ่มผลผลิตท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ  วัดและประเมินผล นวัตกรรมของครูใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีได้ก าหนดไว้  น าผลการพัฒนานวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นางสาววรลักษณ์ ค าหว่าง  (2560) ได้ศกึษา การศกึษาแนวทางพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าพบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) พบว่า  ในภาพรวม แนว

ทางการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ควรอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ให้วทิยากรท่ีมีความสามารถมาให้

ความรู้และส่งเสริมทักษะ โดยใช้วิธกีารพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการ (School Based Management -

SBM) เรียนรู้แบบ learning by doing โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างผลงานผ่านระบบเครือข่าย เมื่อ

พิจารณาเป็นรายทักษะและรัชนีกร วงศ์จิราษฎร์ (2559) ได้ศกึษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสริมการ

จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการศกึษาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกลุ่มค่าย พระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามล าดับ

แรก ปรากฏว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในล าดับแรก รองลงมาคือด้านการ

จัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการ

ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา หัวข้อการจัดท าสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนครบทุกวิชาอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา

ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับควรต้องมีการอบรมการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดท าสื่อและสถานศกึษาต้องมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีหอ้งสัมมนา ห้องสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้ศกึษาค้นคว้า

อย่างทันสมัย และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการศกึษาต่อ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ส่งผลใหก้ารบริหาร

สถานศกึษาของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยา มีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.โสภา  อ านวยรัตน์ ท่ีได้กรุณาใหค้ าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข

อันเป็นประโยชน์ในการวจิัยครั้งนี้ดว้ยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

น้ าฝน กันมา และ นายณรงค์ศักดิ์  ฟองสินธุ ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ

ถูกต้อง ท้ังทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวธิแีละเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ช่วยแนะน า แก้ไขใหส้มบูรณ์และ

ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจังหวัดพะเยาท่ี

ได้ให้ความอนุเคราะห ์และอนุญาตใหค้ณะครู ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล

ละจัดส่งคืนให้ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ จนท าให้งานวิจัยแล้ว

เสร็จได้ด้วยดี 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ใหค้วามรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อนๆ ท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนและก าลังใจใหง้านวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพญาเม็งรายสังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  

A Study of Factors and Administrative Approaches for Elderly School 

Indistinct Nonformal and Informal Education Centers, Chiangrai Province 

Nonformal and Informal Office 

วาสนา  วิชัย1* และ สุนทร  คล้ายอ่ า2 

Wasana  wichai1* and Sunthorn  Khlaium2 

บทคัดย่อ 
การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงรายท่ีได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืในการจัดกิจกรรม (2) เพื่อศกึษาแนวทางการ

บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประชากร 
กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน ประชากร กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 8 คน ประชากร 

กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 38 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษา

นอกโรงเรียน จ านวน 24 คน ประชากร กลุ่มท่ี 4 ได้แก่ ครูหัวหน้ากศน. ต าบล จ านวน 138 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ครูหัวหน้ากศน .ต าบล จ านวน 74 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

selection ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะหข้์อมูลได้แก่ ความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ตามปัจจัยการบริหาร 4Ms  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้าน

การบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ดา้นคนอยู่ในระดับมาก และด้านวัสดุ อุปกรณ์อยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ แนวทางการบริหารโรงเรียน

ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ีของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายตามปัจจัยการบริหาร 4 Ms  

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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ด้านคน ได้แนวทางใน โดยสถานศกึษามีการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและใหค้วามช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ได้มีการ

ชีแ้จงแนวทางการน านโยบายระดับ ส านักงาน กศน.ใหบุ้คลากรเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

มีการมอบหมายให้ครูหัวหน้ากศน.ต าบลและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ี ด้านงบประมาณ ได้แนวทางว่า เนื่องจากกศน.อ าเภอ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด

กิจกรรมโดยตรงส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  จึงใช้การระดมทุนและขอรับการสนับสนุนบประมาณจากภาคีเครือข่าย และ

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมาร่วมจัด ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แนวทางว่าสถานศึกษามีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ  ตาม

งบประมาณท่ีจัดสรรลงสู่ กศน.ต าบล เพื่อวางแผนใช้จ่ายเงินส าหรับจัดกิจกรรมของผู้เรียนในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการ

จัดหาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และจากผู้เรียนเตรียมมาเอง ด้านการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการร่วมกับ

หนว่ยงานภาคีเครือข่าย 
 

ค าส าคัญ: โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

Abstract  
The objective of this Independent study were : (1) to study the factors of the administration of the elderly 

school of the district non-formal and informal education centers under the Office of Non-Formal and Informal 

Education, Chiang Rai Province, which has supported, supported and provided assistance in organizing activities 

(2) to study the guidelines for managing the elderly school together with the network partners in the area of the 

district non-formal and informal education centers Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang 

Rai Province. The sample group consisted of 9 school administrators,8 civil servants, teachers, 24 non-formal 

education applicants, and 74 teachers of the district head teachers. Questionnaires and interview forms Statistics 

used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And qualitative data analysis. 

The results illustrated that the areas with the highest mean value are in the management, followed by 

the people and the materials, respectively, with the lowest mean, budget. Guidelines for administering the elderly 

school together with the network partners in the area of the district non-formal and informal education centers 

Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province according to 4 Ms. Administrative 

factors In terms of people, the guidelines in which the school has promoted, supported, and provided assistance 

in organizing activities Has clarified the guidelines for the implementation of the Office of the Higher Education 

Commission's policy for personnel to understand the work plan regarding the elderly school Has assigned teachers, 

head of the district administration office, and non-formal education volunteer teachers to participate in local 

network partners.The budget can be approached because of the district administration. No budget allocation for 

direct activities for the elderly Therefore use fundraising and request support from network partners And from 

various educational institutions that come together to organize. Materials guidelines that the school has 

procurement of materials According to the budget allocated to the Tambon Administrative Organization to plan for 

spending money for organizing activities for learners in the elderly group There are resources available locally. 

And from students preparing themselves Management In the operation of the elderly school Is managed together 

with the network partners. 
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บทน า 

สภาพสังคมไทยปัจจุบันมีแนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน เมื่อมีผู้สูงอายุมากข้ึนท าให้ปัจจัยการผลิต

ทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจ าเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและการ

รักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากข้ึน เมื่อบุคคลเข้าสู่ผู้สูงอายุหรือเกษียณอายุงานจะมี

เวลาวา่งมากขึ้นจึงเกิดความรู้สกึ ความเบ่ือหนา่ยและแยกตัวออกจากสังคมมีผู้สูงอายุจ านวนมากต้องเผชิญกับปัญหา

ท้ังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วน

ของผู้สูงอายุมากข้ึนย่อมท าให้เกิดผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้น

กิจกรรมยามวา่งไม่ว่าเพื่อนันทนาการหรือเพื่อ การเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อ่ืนเป็นเรื่องส าคัญส าหรับ ผู้สูงอายุ

เนื่องจากจะน ามาซึ่งความพึงพอใจและรู้สึกว่าชีวิต มีความหมายมากข้ึน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงควร

ด าเนินการควบคู่กับ มาตรการอ่ืน ๆของรัฐเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  การเกิดขึน้ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545–2564) ฉบับปรับปรุงครั้ง ท่ี 1 (พ.ศ. 2552) และ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ 

2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับท่ีให้ความส าคัญกับการศกึษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคล

อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือท่ีเรียกว่าส านักงานกศน . เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีจัด การศึกษา

ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาสและขาดโอกาสในการเรียนหนังสือเป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตท่ีจะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแผนการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานกศน. ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

ใหก้ับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใน ด้านท่ี 3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ใหม้ีคุณภาพ ข้อ 3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  

จากสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ ศูนย์การศกึษานอระบบและการศกึษา

อ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย มีบางอ าเภอท่ีได้เข้า

ไปร่วมจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 

ภายใต้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆในพื้นท่ีในรูปแบบการจัดตั้งเป็นโรงเรียน

ผู้สูงอายุซึ่ง มีทิศทางการด าเนินการแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน  บางอ าเภอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ ก็มีเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและดูแลในด้านการจัดกิจกรรมเป็นอย่าง

มาก จนมีความโดดเด่นและเป็นท่ีประจักษ์เรื่องของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบท่ีดีในการ

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่นโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นโรงเรียน

ผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดเชียงรายท่ีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ งผู้สูงอายุได้ดีและในการ

ด าเนินงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพาน สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนดูและและให้ความ

ช่วยเหลอืในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร 4 Ms  ด้านคน (Man) ด้านงบประมาณ (Materials) ด้าน

วัสด(ุMaterials) ด้าน การบริหารจัดการ (Management)ของกศน. 9 อ าเภอในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและใหค้วาม

ช่วยเหลือในการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเพื่อน าผลการวิจัยให้ผู้บริหารและครูน าไปใช้ในการบริหารงาน

สามารถวางแผนการด าเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีได้อย่างมีศักยภาพ 

สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุสอดรับกับแผนผู้สูงอายุ

แหง่ชาติตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงรายท่ีได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืในการจัดกิจกรรม (2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

           ตัวแปรที่ศึกษา 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนีคื้อ ประชากร กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 

9 คนประชากร กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ข้าราชการครู จ านวน 8 คนประชากร กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

1.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)    

3.พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุพ.ศ.2546  

4.พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551 

5.แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-

2564) ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2552 

6.นโยบายและจุดเน้นกศน.ปงีบประมาณ 2561 

7.หลักทฤษฎีทางการบริหารการศกึษา 

8.หลักทฤษฎีการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

9.ปัจจัยการบริหารงาน 4 Ms 

10.แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

สภาพและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน

ผู้สูงอายุของศูนย์การศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายเป็นราย

ด้านตามหลักของการบริหาร 4Mประกอบด้วย 

1. ด้านคน  (Man) 
2. ด้านงบประมาณ(Money) 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 

4. ด้านการบริหารจัดการ

(Management)   
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โรงเรียน จ านวน 38 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 24 คนประชากร กลุ่มท่ี 4 

ได้แก่ ครูหัวหน้ากศน.ต าบล จ านวน 138 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูหัวหน้ากศน.ต าบล จ านวน 74 คน การคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  selection ) จากเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1. กศน. อ าเภอท่ีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 

ในพืน้ท่ี โดยสถานศกึษามีการมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีให้ครู ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบการจัดกิจกรรมใหผู้้สูงอายุ 

2. กศน. อ าเภอท่ีมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลในพื้นท่ี

สม่ าเสมอสัปดาหล์ะ 1 วัน 

3. กศน. อ าเภอท่ีมีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปีข้ึนไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ชุดคือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 แบบสอบถาม 

(Questionnaire)ใช้สอบถามข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรียน และครูหัวหน้ากศน . ต าบล โดยให้ผู้

เชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ทุกข้อได้ค่ามากกว่า 0.5  

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารและสอบถามครู 9 อ าเภอท่ีได้มีการส่งเสริม สนับสนุนดูแลและให้ความช่วยเหลือในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประเด็น ตามปัจจัยการบริหาร 4Ms ด้านคน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกร์ และด้าน

การบริหารจัดการน าแบบสอบถามไป Try out กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน น าข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ได้แบบสอบถาม

คืนจ านวน 106 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 9 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์หาค่าสถิต ิส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการวเิคราะหข้์อมูลโดย ใช้วิธีการ

วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข้์อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ต าแหน่งประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและระดับการศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และร้อยดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 106 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.92 และเป็นเพศชายจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 32.08 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จ านวน 48 คน อายุระหว่าง  31–40 ปีคิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 37 คน  

คิดเป็นร้อยละ 34.91 อายุ51 ปี ข้ึนไปจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอายุไม่เกิน 30 ปีจ านวน 5 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.72 ตามล าดับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูหัวหน้ากศน. ต าบลจ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 69.81 

รองลงมาเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 และเป็นข้าราชการครู 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ตามล าดับจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมา คือ 

มีประสบการณ์ระหว่าง 6-10 ปีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47 มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี จ านวน  13 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 มีประสบการณ์ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 และมีประสบการณ์ 

21 ปี ข้ึนไป จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 12.26 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 รองลงมา คือจบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและล าดับที่ของการศึกษาในภาพรวม 

ด้าน สภาพการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ (n=106) แปลผล  

 X  S.D. 

1 ด้านคน  3.79 0.67 มาก  

2 ด้านงบประมาณ  3.41 0.98 ปานกลาง  

3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์  3.55 0.84 มาก  

4 ด้านการบริหารจัดการ 3.88 0.74 มาก  

 รวมเฉล่ีย 3.68 0.74 มาก  
 

จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.68) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ

บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) รองลงมา คือ ด้านคน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก( X = 3.55) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปาน

กลาง ( X = 3.41) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายครั้งนี้  ผู้วจิัยได้พบ

ประเด็นท่ีส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.การศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีปัจจัย

การบริหารอยู่ในระดับมากและสามารถอภิปรายผลเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ 
1.1 ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมพบวา่ อยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่าครูและบุคลากรมีการน า

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

ผู้สูงอายุครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในต าบลและสถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุเอง  เช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ท่ีผล

ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เป็นไปตามแนวคิดตามหลักการบริหารของศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นักวิจัยคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นการท างาน

ร่วมกันในรูปแบบ “บวร” และใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับแนวคิด ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า 

41) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีสวนส าคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหการ ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จได้ คือ การบริหารท่ัวไป 
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(Management) และสอดคลองกับแนวคิดของสุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550, หน้า 9) กล่าวว่า การจัดการหรือการ

บริหารในองคกรธุรกิจประกอบ ด้วยระบบการผลิต หรือระบบการใหบริการต่าง ๆ หากมีระบบท่ีชัดเจนตลอดจนมี

ระเบียบข้ันตอน วธิกีารต่าง ๆในการดท างานยอมสงผลใหองคกรประสบความส าเร็จได้ด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ธณัฐพล  ชอุ่มและคณะ (2558 ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีผลต่อประสิทธผิลของเทศบาลต าบลในเขตภาค

กลางของประเทศไทย  ผลการศกึษาพบวา่ การบริหารจัดการในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติมาก  

1.2 ด้านคน ในภาพรวมพบวา่อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่ ครูและบุคลากรมีระเบียบวนิัย มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีมีจิตอาสาและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ครูและบุคลากรได้รับการ

ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาตนเองในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และครูและบุคลากรผู้ได้รับผิดชอบงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะท างานในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

ตามล าดับ ท่ีผลปรากฏเช่นนีอ้าจเป็นไปตามแนวคิดของ เฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว (2553, หน้า 21 ) กล่าววา่ การบริหาร

บุคคลถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญมากเรื่องหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังนีเ้นื่องจากการบริหารงานโรงเรียนทุกด้านจะ

ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี หรือบรรลุเป้าหมายข้ึนอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องยึดหลักการ  

บริหารบุคคลให้รอบคอบและมุ่งส าเร็จท้ังเรื่องงานและเรื่องคน และแนวคิดของวทิยา  ศรีจันทร์หล้า (2553, หนา้10 ) 

ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความจ าเป็น เนื่องจากสามารถท าให้บุคลากร ทราบบทบาทและหน้าท่ีของตน มี

ความรู้ ความช านาญเพิ่มข้ึน สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของวทิยาการใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที และยังช่วยใหต้นเอง

มี ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และสามารถท่ีจะพัฒนาหน่วยงานของตนให้บรรลุเป้ าหมายสูงสุด อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของฐานิตา  อ่วมฉิม และคณะ(2557)ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดหาพัสดุสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูได้จัดกิจกรรมในโรงเรียน

ผู้สูงอายุ เช่นการจัดท าสื่อ ผลิตสื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของใช้ ผ่านการจัดฝึกอบรมวชิาชีพหรือหลักสูตรด้านอาชีพ 

ระยะสั้นหรือกิจกรรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ตกแต่งต่าง ๆ และครูกศน.ต าบลมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี

เครือข่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ท่ีผลปรากฎเช่นนี้ เพราะว่า

ส านักงานกศน. จังหวดัเชียงรายได้มีแนวนโยบายใหก้ศน. อ าเภอ ทุกอ าเภอด าเนินการด้านจัดซื้อจัดหาวัสดุ ใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐสยาม 

วงษ์ย่ี (2557) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน

ส่งเสริมใหค้รูผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองและส่งเสริมใหค้รูคิดสร้างสรรค์สื่อใหม่อีกท้ังยังจัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนได้ผลตามจุดมุ่งหมาย 
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1.4 ด้านงบประมาณ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละ กศน.ต าบล

มีการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างประหยัดและคุ้มค่าครูและบุคลากร ผู้ได้รับ

มอบหมายมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบล

สถานศึกษามีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละต าบล ท่ีผลปรากฏเช่นนี้

เพราะวา่เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารท่ีได้

ให้ส านักงานกศน.จัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา (2559, หน้า160) เพื่อให้

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบมุ่งเน้นให้ด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวรกาญจน สุขสดเขียว  (2556 ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต 9 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริหารงบประมาณสถานศกึษา

ข้ันพืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ด้านการบริหารจัดการ  

ควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้บริหารทราบและควรจัดท าแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุใน

โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกปี ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และน าวงจรคุณภาพของเดมมิ่งมาใช้ในทุก

ข้ันตอนของการด าเนินงาน มีการจัดท า MOU ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล วางแผน และให้ความเห็น ในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในพื้นท่ี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี

กิจกรรมท าร่วมกัน และยึดหลักการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้น

สังกัด  

2. ด้านคน  

ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ได้รับรางวัลหรือโล่ เกียรติบัตรเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ มีการนิเทศติดตามครูและใหค้ าปรึกษาใหข้้อเสนอแนะ

และใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมควรมีการวางแผนกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ในการจัด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุมีการชี้แจงแนวทางการน านโยบายระดับ ส านักงาน กศน.ให้บุคลากรเข้าใจในแผนการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ควรมีเตรียมบุคลากรของ กศน. โดยการมอบหมายให้ครูหัวหน้ากศน.ต าบลและ

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรียนพืน้ท่ีปกติรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยการประสานงาน ท าข้อตกลงร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี ใหค้รูกศน. ต าบลและครูผู้ได้รับผิดชอบควรร่วมวางแผนและด าเนินจัดกิจกรรมส าหรับโรงเรียน

ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์  

ควรมีการประชุมระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อลงมติขอความเห็นชอบในการ

ด าเนินการจัดซือ้จัดหา หรือระดมทุนในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน ตามงบประมาณท่ีมี หรือ

ขอความอนุเคราะหยื์มอุปกรณ์ตา่ง ๆเหลา่นีจ้ากหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่วนราชการอ่ืน ๆ แทนการจัดซือ้จัดหา หรือ 

ระดมทุน และสถานศกึษาควรมีสว่นร่วมในการระดมทุนในการจัดซือ้จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง 

โสตทัศนูปกรณ์ จอภาพโปรเจคเตอร์ หรือเครื่องขยายเสียง ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ควรมีการ 
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ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งบางครั้งวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียน

เตรียมมาเอง  

4. ด้านงบประมาณ  

ควรมีการประชุมชี้แจงร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุของแต่ละต าบล ในการด าเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรหรือสนับสนุน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานในด้านการรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน

และควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆใหก้ับโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อยปีงบประมาณละ      1 

ครั้ง โดยการจัดสรรผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆของกศน . ต าบล เช่น กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ หรือกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป  

1.ควรศกึษาการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศกึษา/การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

2.ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุโดยการศึกษาจากกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 
 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระ

ขอบคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่ า ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่

เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ นางคณึงนิตย์  วันนิตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นางพรมาดา  วงค์หวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และผศ .ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้มี

ความสมบูรณ์และมีคุณค่า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านในศูนย์การศึ กษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงราย ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการตอบ

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถ่ิน

ไทย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

The Study of Transformational Leadership of School Administrators, Sut Tin 

Thai Consortium, Secondary Educational Service Area Office 36 

ลา้นนา  มาปลูก1* และ ธิดาวัลย์  อุ่นกอง2 

Lanna  Maplook1* and Thidawan  Unkong2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเพื่อศึกษาปัญหาและ

ข้อเสนอแนะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สหวทิยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 36  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ านวน 

210 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน

การวเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา่  

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สหวทิยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการส่งเสริมให้พัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น

ไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ปัญหา คือ เมื่อประสบปัญหา ผู้บริหารเกิดความ

ล าเอียงในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารขาดความเป็นกันเอง ครูไม่สามารถเข้าไปปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้เท่าท่ีควรเพราะ

มีความเกรงกลัว และรับรู้ความต้องการของครูเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการท างาน ส่วน

ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรสร้างมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ในการท างานให้กับครู เพราะเป็นสิ่งท่ีส่งผลโดยตรง

ต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล และยังมีผลต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาในภาพรวม นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็น

ผู้น าให้การเป็นต้นแบบท่ีดีงามทางด้านศีลธรรมแก่ครู และด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ปัญหา คือ เมื่อมีครู

สร้างชื่อเสียงใหก้ับโรงเรียน ผู้บริหารมักจะกล่าวชมเฉยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นพรรคพวกของตน และละเลยท่ีจะให้รางวัล

หรือค าชมเชยกับครูคนอ่ืน และครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะสิ่งท่ีผู้บริหารจะมอบให้เมื่องานส าเร็จไม่ใช่สิ่ง
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ท่ีครูต้องการ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรให้ค ายกย่องชมเชยและให้คุณค่ากับผลงานความส าเร็จของครูโดย

เสริมพลังอ านาจแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

Abstract  
The purposes of this research were to examine the state of Transformational Leadership and to find out 

the problems and suggestions of Transformational Leadership of School Administrators, Sut Tin Thai Consortium, 

Secondary Education Service Area Office 36. 

The sample consisted of 210 teachers, Sut Tin Thai Consortium, Secondary Education Service Area Office 

36. The research instrument was google form which was 5 leveled rating scale questionnaire. Data was analyzed 

using percentage, mean and standard deviation. The findings indicated that 

 1. Transformational Leadership of School Administrators was rated at a high level as a whole and for 

each aspect. The highest average was the Inspirational Motivation. Follow by Charisma and Encouraging continuous 

development. The lowest average was Individualized Consideration. 

 2. The problems and suggestions of Transformational Leadership of School Administrators, Considering 

the finding that Individualized Consideration, School Administrators is biased in solving problems. They were 

friendliness. The teachers were not able to consult as much as they could because they were afraid. And recognize 

the needs of only one group of teachers which School Administrators made them be inequality. The suggestions, 

Administrators should create standards of honesty in teachers’work. Because it is directly affecting personal 

characteristics And still have a continuous effect on the school as a whole In addition, school administrators should 

be leaders to provide a good moral model for teachers. And Contingent Reward, when teachers got the reward 

for the school. School Administrators often praise with only their partisans. And teachers be missing motivation 

work because School Administrators did not give  something that the teachers want. The suggestions, School 

administrators should give compliments and value the work, success of teachers by empowering teachers regularly. 
 

Keywords: Transformational Leadership 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหนา้ต้องอาศัยการจัดการศกึษาท่ีมีประสิทธภิาพ ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง

ท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ ผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมการบริหารในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด

การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งผู้บริหาร

สามารถใช้ศลิปะหรือกระบวนการในการมีอิทธพิลเหนือผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการท่ีจะน าองค์การให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาได้

อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมถึงการบริหารท่ีมีประสิทธภิาพซึ่งจะส่งผลให้การใช้งบประมาณ เทคโนโลยี เวลา และ

คนในสถานศึกษานั้นได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 การใช้

https://dict.longdo.com/search/be%20missing
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หลักสูตร การสอน เทคโนโลยีการศกึษา และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามจากการประเมินการปฏิรูปการศึกษาท่ี

ผ่านมา พบว่า ยังมีอีกหลายเรื่องท่ีมีปัญหาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู 

อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งท่ีต้องรับการ

เปลี่ยนแปลงและต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ

แก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อใหปั้ญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองด้วยวิสัยทัศน์ท่ีว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ” ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ การ

พัฒนาครูพันธุใ์หม่ การพัฒนาสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553, หน้า 

13-14) ได้อธบิายหลักการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ท่ีก าหนดว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา ท้ังในด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท่ี

ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียนมากท่ีสุด ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ

ในการบริหารแล้ว จ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ มีศักยภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

สภาพการจัดการศึกษาในรอบการปฏิรูปครั้งแรกท่ีผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาย่อมประสบกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

ส าคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ การท่ีผู้บริหาร

สถานศึกษาจะผลักดันให้วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองเป็นจริงและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติย่อมต้อง

อาศัยข้อมูลพืน้ฐานของผลการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานท่ีผ่านมาของท่านในแต่ละสถานศกึษา และข้อมูล

ในภาพรวมของประเทศเพื่อศึกษา คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ ในอันท่ีจะน าไปสู่การวางแผนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 

 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผู้น าในการบริหารจัดการต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีสมรรถนะใน

การบริหารการเปลี่ยนแปลง และต้องมีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะส าคัญท่ีจะท าให้

การด าเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ระบบการศกึษา และท่ีส าคัญย่ิงก็คือ การผลักดันใหเ้กิดการปฏิรูปหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจและ

กลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ การเปลี่ยนแปลงส าคัญทางด้านวิชาการนี้ มีผลโดยตรงต่อ

สถานศึกษาและเป็นความท้าทายอย่างย่ิงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามี

ความจ าเป็นและเป็นองค์ประกอบส าคัญอยู่สองส่วน คือ การบริหารงาน และการบริหารคน ต้องมีการจัดการ

ระบบงานตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกระท าภาระงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น

ต้องมีรูปแบบการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย สิ่งส าคัญจะต้องอาศัย

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีเข้มแข็งในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การจัดการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางสังคม

โลกอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานและความพึงพอใจในการบริหารจัดการบุคลากรใน

สถานศึกษา และต้องมีองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังท่ี Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, p. 
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21-25) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การสร้างบารมีหรือการมีอิทธพิลอย่าง

มีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น าบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะ

บุคคล อีกท้ังผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องและทันสมัยทันสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา และจัดรูปแบบการ

บริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพตามยุคสมัยทันต่อเทคโนโลยี  

 สถานศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นกลุ่ม

สถานศึกษาท่ีต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังด้านบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 

รวมท้ังการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว ผู้บริหารจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็น

บุคลากรทางการศึกษาซึ่งรับราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 สนใจท่ีจะศึกษาภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อทราบถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงพฤติ

กรรมการบริหารงานของตน รวมท้ังจะต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนใหส้ามารถบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค

ของการปฏิรูปการศกึษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีของโลกต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวทิยา

เขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 (2)เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36พะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 โดยใช้องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน 

1. ด้านการสร้างบารมี 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

5. ด้านการส่งเสริมใหพ้ัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

6. ด้านการใหร้างวัลตามสถานการณ์ 

7. ด้านการบริหารด้วยการใหอิ้สระ 

8. ด้านประสิทธผิลของผู้บริหารสถานศกึษา 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวจิัยนีเ้ป็นการวจิัยเชิงส ารวจ ด าเนินการวจิัย ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์การหรือ

หนว่ยงานต่าง ๆ  

2. ศึกษาและสร้างแบบสอบถามซึ่งลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม และ

ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 3. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหา และภาษาท่ีใช้ ตลอดจน

ความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา และความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา และความเหมาะสมท่ัวไปของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

3 ท่าน 

5. น าผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวเิคราะหห์าค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถาม

กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 แสดงวา่ข้อค าถามมีความตรงของเนื้อหา 

6. ผลการค านวณปรากฏวา่มีดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ของแบบสอบถาม 

7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

8. น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหาและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครูโรงเรียนแม่ลาววทิยาคม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่าความ

เชื่อมั่น โดยวธิหีาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ .90 

9. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X =4.36) รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ( X =4.32) และด้านการส่งเสริมให้

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ( X =4.31) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( X =

4.21) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ท้ังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการสร้างบารมีในการบริหารจัดการสถานศกึษา ด าเนินงานต่างๆจน

บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bernard M. Bass (1997, pp. 756-

757) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการท่ีผู้น าจงใจและสร้าง

แรงบันดาลใจแก่ผู้ตามให้เห็นคุณค่า และความท้าทายของงาน กระตุ้นการท างานเป็นทีมอย่างมีชีวิตชีวา มีความ

กระตือรือร้น และมีความคิดในด้านบวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับจินตภาพท่ีงดงามของอนาคต รวมท้ังผู้น าจะ

สร้างและสื่อสิ่งท่ีผู้น ามุ่งหวังอย่างชัดเจน แสดงถึงความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการสร้าง

บารมี คือ การท่ีผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตามท าใหผู้้ตามเลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือไว้วางใจ และเชื่อมั่น

วา่ผู้น าท าในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม และยินดปีฏิบัติตามผู้น า ผู้น าจะหลีกเลี่ยงท่ีจะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะ

ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและกลุ่มรวมท้ังร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกับผู้ตาม ผลการวจิัยใน

ส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ โสมมา (2559 , หน้า 84-99) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา่ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญฑิต กิมศรี (2559, หน้า 62-68) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาในอ าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 พบวา่ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิชัย บัลลังค์ (2559, หน้า 74-85) ได้ศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์ (2558 , 

หน้า 85-95) ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาเชียงราย เขต 3 พบวา่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยภาพรวมมีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

สถานศึกษาแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า การด าเนินการต่าง ๆ ในสถานศกึษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

และผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารในแนวทางท่ีบันดาลใจให้ครูลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, pp. 21-25) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation) 

คือ การท่ีผู้น าจะประพฤติในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงบันดาลใจ  ภายในการให้

ความหมายและความท้าทายในงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจติวิญญาณของทีมให้มีความกระตอืรือร้น โดยการสร้าง

เจตคติท่ีดแีละการคิดในแง่บวก ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวสิัยทัศน์ร่วมกัน และแสดงความ

เชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตามมองข้าม

ผลประโยชน์ของตน เพื่อวสิัยทัศนแ์ละภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยใหผู้้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมาย

ระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุ้น ให้พวก

เขาสามารถจัดการกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรดา ระวังวงศ์ 

(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศกึษา เขต 35 พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงออกพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท้ังโดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจ เจกบุคคล ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของโสภณ วงษ์คงดี (2559, หน้า 71-79) ท าการศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต  18 (สห

วทิยาเขตระยอง 2) ผลการวจิัยพบวา่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีบารมี การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการ

มุ่งความสัมพันธเ์ป็นรายบุคคล ตามล าดับ 

1.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการสร้างบารมี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารตระหนักว่า

พฤติกรรมของผู้บริหารมีผลต่อบุคลากรในสถานศึกษา ท้ังนีผู้้บริหารยังมีวิสัยทัศน์กวา้งไกล และแบ่งปันวิสัยทัศน์นั้น

กับบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Julian Barling, Tom Weber & E. Kevin Kelloway (1966, 

pp. 827-832) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี คือ การท่ีผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่

ผู้ตาม ท าให้ผู้ตามเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ และไว้วางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผู้น า และ

เชื่อมั่นผู้น าว่าท าในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผู้ตามเพื่อด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมาย ผลการวจิัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของนงเยาว ์ชาประดิษฐ์ (2557, หน้า 74-82) ได้ศกึษาภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาความคิดเห็นของครูผู้สอน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าปาง 

เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูศลิป์ หันสันเทียะ (2559, หนา้ 84-91) ได้ศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาสตรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ผู้บริหารควรสร้างมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ในการท างาน

ให้กับครู เพราะเป็นสิ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล และยังมีผลต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาในภาพรวม  

นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็นผู้น าใหก้ารเป็นต้นแบบท่ีดงีามทางด้านศลีธรรมแก่ครู 

2. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ผู้บริหารควรให้ค ายกย่องชมเชยและให้คุณค่ากับผลงานความส าเร็จ

ของครูโดยเสริมพลังอ านาจแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D9%C8%D4%C5%BB%EC%20%CB%D1%B9%CA%D1%B9%E0%B7%D5%C2%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. ควรศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา

เขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา 

ช่วยเหลือ แนะน าอย่างดีย่ิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิาวัลย์ อุ่นกอง ท่ีได้กรุณาใหค้ าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกด้าน ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีย่ิง จนการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้

ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดร.กิตติมา ป่ีแก้ว 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และนายสิรปัตต์ นวลค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเท่ียงตรงของเครื่องมือในงานวิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังครูในสหวทิยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ท่ีได้ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการใหข้้อมูลเพื่อการวจิัยครั้งนี้ 

คุณค่าท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู 

อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และได้มอบก าลังใจตลอดระยะเวลาใน

การท าวจิัยจนประสบความส าเร็จด้วยดี  
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การศึกษาภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถ่ิน ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  

The Study of Leadership,Local Development of Administrative Organizations, 

Phaya Mengrai District 

กณกวรรรณ์  แก้วจ าปา1* และ น้ าฝน  กันมา2 

Kanokwan  Kaeochampa1* and Namfon  Kanma2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ว่ามีภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับใด ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย  ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ านวนท้ังสิ้น 6 แห่ง รวม 201 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าสถิติร้อย

ละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบ F-test และ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA  

 จากการศกึษาพบวา่  

1. ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านสติปัญญา 

รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับ 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านท่ีมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ การจ าแนกตามระดับ

การศกึษา พบวา่โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนการจ าแนกตามเพศ 

อายุ ระยะเวลาในการท างาน พบวา่ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า  การพัฒนาท้องถิ่น  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract  
This research aims to study leadership in the development of local executives, local governments. Amphoe 

Phaya Mengrai, Chiang Rai province that has leadership in local development? Population studies contains Officials, 

local governments and employees hired by local administrative organization's Mission District Phaya Mengrai, 

Chiang Rai province a total of 6, 201 people, statistics that are used in the research is the statistical  average 

percent and a standard deviation value. T-test test test F-test and a single, One-way analysis of variance ANOVA. 

The study found that:  

1. Leadership in the development of local government executives, Phaya Mengrai, local district, Chiang 

Rai province, in many levels, overview. When considering the side list, find that the side with the most average 

intelligence side is the side that has the personality and the average minimum is to build motivation, respectively. 

2. Comparison of leadership in the development of local executives, local government organizations, 

classified by gender, age, education level and duration of work overall is not different, but considering a list of 

aspects found to side with differences statistically significant at the .05 significance level number 1 are classified 

by level of education according to gender, age, classification section, and the duration of the work, found that 

there is no difference. 
 

Keywords: Leadership,Local development, The local administrative organization executives 
 

บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันมีจ านวนท้ังสิ้น 7,853 แหง่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 5,334 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

อีก 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (Department of Local Administration, 2016) ท้ังนี้การปกครอง

ท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจของการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับท้องถิ่น ซึ่งโดยท่ัวไปจะเป็นลักษณะ

ของการจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่น ภายใต้การผ่องถ่ายอ านาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน 

โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง (Mala, 2015) ซึ่งแนวคิดด้านการ

ปกครองท้องถิ่นนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศชาติ 

บทความนีผู้้เขียนมุ่งอธบิายพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย โดยเริ่มตั้งแต่การก าเนิดข้ึนของสุขาภิบาลเมื่อ 

ปี  ร.ศ. 116 หรือปี พ.ศ.2540 โดยแบ่งพัฒนาการออกเป็น 4 ยุคด้วยกันคือ (1) ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2435-2475) ท่ีมีการ

ริเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนเพื่อเป็นกลไกที่รัฐใช้ในการบ ารุงเมือง (2) ยุครัฐราชการ (พ.ศ. 2475-2535) ท่ีได้มีการจัดตั้ง

เทศบาลข้ึนมาจากความพยายามท่ีจะวางรากฐานประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นแต่ก็เกิดข้ึนด้วยความยากล าบาก

เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในทิศทางการพัฒนาของนโยบายรัฐ (3) ยุคปฏิรูป (พ.ศ. 2535-2540) ท่ีแนวคิดด้านการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นถือเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญในการปฏิรูปทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและ (4) ยุคเปลี่ยนผ่าน 

(พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) ท่ีแม้จะเริ่มให้ความส าคัญกับแนวคิดการกระจายอ านาจอย่างจริงจังก็ตาม แต่ก็เป็นไปด้วย

ความยากล าบากเนื่องจากรัฐไทยมีวัฒนธรรมแบบรวมศูนย์มาอย่างยาวนาน (ไททัศน ์มาลา, 2560, หนา้ 345) 
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การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในท้องถิ่น  และยินยอมท่ี

จะมอบหรือกระจายอ านาจบางส่วนหรือท้ังหมดของตน ไปใหป้ระชาชนในท้องถิ่นด าเนินการบริหารท้องถิ่นของตนเอง 

เพื่อให้การบริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธภิาพ การปกครองท้องถิ่นจึง

เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร , 2553, หน้า, 221) 

หลักการปกครองตนเองหรือ Principal of Self-Government เป็นค าท่ีมีความส าคัญต่อการเมืองการปกครองท้องถิ่น

มากเนื่องจากวา่ หลักการปกครองตนเองมีนัยถึงการท่ีประชาชนในท้องถิ่นสามารถตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้

ด้วยตนเองบนพืน้ฐานของหลักอ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปกครอง

ตนเองเป็นการท่ีประชาชนมีอ านาจท่ีจะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนแทนท่ีจะใหร้ัฐซึ่งอยู่

หา่งไกลเป็นผู้ตัดสินใจให้เกือบทุกเรื่อง (ปธาน สุวรรณมงคล. 2560ก หน้า 13) สอดคล้องกับหลักการและลักษณะ

การปกครองท้องถิ่นของ โกวิทย์ พวงงาม (2555 หนา้ 21)ท่ีกล่าวว่า การบริหารจะมีลักษณะของการปกครองท่ีมีการ

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีไว้แน่ชัด มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการปกครองตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารตาม

หนา้ท่ี และเพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมท้ังประชาชนในท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการปกครองด้วย  

จากการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพของผู้บริหาร 

สามารถสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด

เชียงราย จ านวนท้ังสิ้น 6 แห่ง พบว่า ประเด็นเรื่องสมรรถนะสู งและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) และประเด็นเรื่องการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยจาก  

ผู้ประเมิน โดยคิดเทียบสัดส่วนเป็นค่าเฉลี่ย ต่อสมรรถนะ เท่ากับ 7.5 และ 8.0 ตามล าดับ (คู่มือการประเมินผู้บริหาร

องค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, หนา้ 11,15) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีปัญหาส าหรับผู้บริหารท่ียังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคของการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท าใหข้าดทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ การบริหารในองค์กร ซึ่งสมรรถนะเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ ก็

เมื่อผู้น ามีภาวะผู้น า และผู้น าต้องมีวสิัยทัศนใ์นการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหนา้ท่ีและหลักการและ

กระบวนการวางแผน รวมถึงการมีบุคลิกภาพท่ีตอ้งมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 

หรือต้องเป็นคนท่ีสามารถควบคุมบุคคลอ่ืนได้ดี และมีอิทธิพลเหนอืบุคคลอ่ืน รวมถึงการมีสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด 

สอดคล้องกับสุดถนอม ตันเจริญ (2554 หน้า 1) กล่าวว่า ภาวะผู้น าท่ีดีต้องมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดี (Height 

Intelligence) เอาใจใส่สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ (Extroversion) และมีความคล่องแคล่ว (Fluency) อีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งท่ี

สังเกตเห็นได้ คือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ( Interaction) มีผลต่อ การสร้างทักษะของผู้น าท่ีดี คือ ความสามารถสร้าง

แรงจูงใจในการท างานให้แก่ทุกคนในองค์กร ด้วยการสื่อสารจูงใจให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม การใฝ่หาความส าเร็จ 

(Achievement) หมายถึง ความมุ่งมั่น มีความมานะพยายามโดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 

คือ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ และการจัดการตนเองและจัดการงานท่ีรับผิดชอบให้เข้ากันได้ดี มีความพร้อม

ท่ีจะด าเนินงาน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ท่ีก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตาม

มาตรา 284  ท่ีได้ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต้องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากย่ิงข้ึน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ในหมวดท่ี 5 และหมวดท่ี 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

มาตรา 283 ท่ีได้ก าหนดหลักการและสาระส าคัญไว้ว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ มีแนวทางการ

พัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้

ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธภิาพและท่ัวถึง  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีผู้น าท่ีมี

วสิัยทัศน์ในการพัฒนา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหนา้ท่ี และหลักการและกระบวนการวางแผน รวมถึงการ

มีบุคลิกภาพท่ีต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ หรือต้องเป็นคนท่ีสามารถ

ควบคุมบุคคลอ่ืนได้ดี และ 

มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน รวมถึงการมีสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด สอดคล้องกับปิลันธน์ วีระภัทรกุล (2560 

หน้า 55 ; อ้างอิงใน จีระ หงส์ลดารมย์, 2546 หน้า 5) ได้สรุปลักษณะการเป็นผู้น าท่ีดี คือ มีเป้าหมายแล้วสร้างแรง

ขับไปให้ถึง มีความอยากเป็นผู้น า และเห็นวา่จ าเป็นต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ มีความยุติธรรมไม่โอนเอียงตาม

อ านาจท่ีไม่ไปสู่เป้าหมาย มั่นใจในตนเองทุก ๆ ด้าน ท้ังบุคลิก การแต่งกาย การพูด ความกล้าหาญ มีความเฉลียว

ฉลาด มีความรู้จริง และมีการควบคุมอารมณ์ได้ดี  และสอดคล้องกับทฤษฎีของ แบส (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิ

รา สนอุทา, 2559 หน้า 35) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของผู้น าในการน ากลุ่ม ให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้

ได้ผลดีย่ิงข้ึน หรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้น าจะต้องแสดงความเป็นผู้น า โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความ

เป็นผู้น าจะออกมาในคุณลักษณะส่วนตัวของผู้น าเอง ได้แก่  บุคลิกภาพท่ีน่านับถือ (Charisma) การยอมรับความ

แตกต่างของบุคคล (Individualized consideration) และการกระตุ้นใหใ้ช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมและเกิดความเข้มแข็งของชุมชน เพราะเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งจะท าให้ประเทศชาติ

เจริญก้าวหน้า เป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงภาวะผู้น าในการพัฒนา

ท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับใด และข้าราชการ

และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ

ท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมใหม้ีการสร้างภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี

ค าถามการวจิัย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็ง

ราย จังหวัดเชียงราย   

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็ง

ราย จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ในการศกึษาวจิัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศกึษารวบรวมแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าในการพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อใหท้ราบถึงภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี

ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี จาก แบส 

(Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิรา สนอุทา, 2559 หน้า35) และได้สรุปกรอบแนวคิดในการวจิัยไวด้ังนี้ 
 

          ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ระยะเวลาในการท างาน 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ด้านบุคลิกภาพ  

- ด้านการสร้างแรงจูงใจ  

- ด้านสติปัญญา 
 

 สมมุติฐานการวิจัย 

 1.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 

 2.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 

 3.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 

 4.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาในการท างาน

แตกต่างกันมีความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยมีข้ันตอนการศกึษาวจิัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวเิคราะหข้์อมูล 

6. สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาพบวา่(1)ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญา

เม็งราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน

สติปัญญา รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับ (2)การ

เปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และระยะเวลาในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ การจ าแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05  ส่วนการจ าแนกตามเพศ อายุ 

ระยะเวลาในการท างาน พบวา่ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

การศึกษาภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงรายสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 56.22 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 43.78 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.77 ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 51 ปี

ข้ึนไป มีน้อยท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 3.48 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปวช.-ปวส.มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.77 ผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษามีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.41 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 4-8 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.78 ผู้ท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 

ต่ ากว่า 4 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.37   

2. ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40 , S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ ด้านสติปัญญา (  = 4.69, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ (   = 4.26, S.D. = 0.52) และ

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (   = 4.25, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน 

3.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ

ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ

ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ต่อด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้าน

สติปัญญา และด้านบุคลิกภาพ  

3.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระดับการศกึษา โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ต่อด้าน

สติปัญญา และระดับการศกึษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ต่อด้าน

บุคลิกภาพ และด้านการสร้างแรงจูงใจ และผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของภาวะผู้น าใน

การพัฒนาท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
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จ าแนกระดับการศกึษา พบว่า ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. และ ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ระดับการศกึษาปวช.-ปวส.

และมัธยมศกึษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

อธปิรายผล 

จากผลการวิจัยการศึกษาภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านสติปัญญา

รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับ ท้ังนี้ อาจเนื่องจาก 

ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับ

บัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน โดยการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้มี

ต าแหน่งเป็นหัวหนา้ มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานหนึ่ง ๆ ในองค์กร หรือบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญซึ่งสามารถ

น าหรือประสานงานการท างานของสมาชิกในกลุ่มให้ท างานร่วมกัน และมีความสามารถในการขับเคลื่อนหรือสร้าง

อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพื่อท าให้เป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มบรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิ

ราช (2552 หน้า 1) ท่ีได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าไว้ว่า หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดย

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจ และใหค้วามร่วมมือ ความเป็นผู้น า เป็นผู้มี

หน้าท่ีในการอ านวยการ หรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้กิจการงานบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ แบส (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิรา สนอุทา, 

2559 หน้า 35) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของผู้น าในการน ากลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งใหไ้ด้ผลดีย่ิงข้ึน หรือให้

ได้ผลเกินความคาดหวัง ซึ่งอาจข้ึนอยู่กับ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม 

วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร และคุณลักษณะส่วนตัวของผู้น าเอง ซึ่งใกล้เคียงและสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของสุกฤษฏิ์ บุญกมุติ (2553) ท่ีได้ท าการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบวา่ ระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายด้าน ท้ังนี ้อาจเป็น

เพราะงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นงานท่ีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้จากขอ้บัญญัติต าบล และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย หรือ

จากแหลง่ความรู้อ่ืน ๆ รวมถึงจากประสบการณ์การเมืองท้องถิ่นโดยตรงของตนเองจึงสามารถน าความรู้จากแหลง่ท่ี

กล่าวมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ การท่ีสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบว่า

ความส าคัญของการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีตา่ง ๆ อันจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ในการพัฒนาท้องถิ่นและทราบว่า หน้าท่ีของตนมีด้านใดบ้าง ท าให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ 



  382  

- Proceedings - 

 

1.1 ด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะส่วนตัวของผู้น า ท่ีเป็นคนท่ีมี

ความเชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะเด่นเหนอืบุคคลอ่ืน กล้าแสดงออก มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีอารมณ์ขัน เป็นคน

อบอุ่น มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความสามารถ

ปรับตัวได้ดี ควบคุมตนเองได้ และมีความกล้าหาญ ซึ่งสอดคล้องกับท่ีปิลันธน์ วีระภัทรกุล (2560 หน้า 55 ; อ้างอิง

ใน จีระ หงส์ลดารมย์, 2546 หน้า 5) ได้อธบิายวา่ลักษณะการเป็นผู้น าท่ีดี คือ มีเป้าหมายแล้วสร้างแรงขับไปใหถ้ึง มี

ความอยากเป็นผู้น า และเห็นว่าจ าเป็นต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายใหไ้ด้ มีความยุติธรรมไม่โอนเอียงตามอ านาจท่ีไม่ไปสู่

เป้าหมาย มั่นใจในตนเองทุก ๆ ด้าน ท้ังบุคลิก การแต่งกาย การพูด ความกล้าหาญ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้จริง 

และมีการควบคุมอารมณ์ได้ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าจะออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปหรือเชิง

เป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับสิ่งแวดลอ้มภายนอกองค์กร สิ่งแวดลอ้มภายในองค์กร และคุณลักษณะส่วนตัว

ของผู้น าเอง ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความสนใจของแต่ละบุคคล (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน 

เขมจิรา สนอุทา, 2559, หน้า 35) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมบัติ บุญเลี้ยง (2555, หน้า 104-105) ได้ท า

การวิจัย เรื่อง ลักษณะภาวะของผู้น าท่ีดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวจิัย พบวา่ ลักษณะภาวะ

ผู้น าท่ีดีจะต้องประกอบไปด้วยผู้น าต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี ส่วนในด้านความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านผู้น าต้องมีบุคลิกภาพท่ีด ีมีค่าเฉลี่ย =3.04, S.D.=0.726 

1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะผู้น าเป็นคนท่ีควบคุมบุคคลอ่ืนได้

ดีและมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน คอยกระตุ้นให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ มีจริยธรรมในการท างานเป็นแบบอย่างท่ีดี

ให้แก่ผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่นการท างาน และท าใหผู้้ตามเกิดแรงดลใจในการท างาน พยายามท่ีจะท างานให้ได้มากกว่าท่ี

คาดหวังไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994, p. 2-6 ; อ้างอิงใน วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล, 

2555 หน้า 23-25) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผู้น าจะประพฤติ

ในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงาน

ของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจติวิญญาณของที (Team Spirit) ใหม้ีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตอืรือร้น โดยการ

สร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อ

ความหวังท่ีผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวสิัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะ

แสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ ผู้ตาม

มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวสิัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ

เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนีเ้กิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ

การกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ท าใหผู้้ตามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นใหพ้วก

เขาสามารถจัดการกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง

และเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวุฒิกร  สุวิทยพันธุ ์(2558 หน้า 65) ได้

ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.50) เมื่อพิจารณา

ตามรายด้าน พบวา่ มีด้านท่ีมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่ด้านความสามารถในการจูงใจใหเ้ชื่อถือ ศรัทธา

และยอมรับ มีระดับภาวะผู้น ามาเป็นล าดับแรก (  =3.80) รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่อง การพัฒนา
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ท้องถิ่น ( =3.79) และด้านความสามารถในการประสานงาน มีระดับภาวะผู้น ามาเป็นล าดับท่ีสาม ( =3.74) และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปาณิสรา ตรัสศรี (2559 หนา้ 143-144) ได้ท าการวจิัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์ผลการวจิัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ 

1.3 ด้านสติปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้น าเป็นคนท่ีมีระดับสติปัญญาท่ี

เฉลียวฉลาดมีความรู้ดา้นธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกลในการท างาน มีความสามารถในการหย่ัง

รู้ผู้อ่ืนและสถานการณ์ มองการณ์ไกล และเปิดรับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับ Bass, B. M., & 

Avolio, B. J. (1994, p. 2-6 ; อ้างอิงใน วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล, 2555 หน้า 23-25) ท่ีได้อธิบายไว้วา่ การกระตุ้นทาง

ปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามใหต้ระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

หนว่ยงาน ท าใหผู้้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อ

ท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการ

ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบ

ใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและกาหาค าตอบของปัญหา มีการให้

ก าลังใจผู้ตามใหพ้ยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธใีหม่ ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นใหผู้้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่

วจิารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นสิ่ง

ท่ีท้าทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหา ทุกอย่างต้องมี

วธิีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความ

ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นใหต้ั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความ

เชื่อ และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการท่ีจะตระหนัก 

เข้าใจ และและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ใกล้เคียงกับผลงานวจิัยของปาณิสรา ตรัสศรี (2559 หนา้ 143-144) ได้ท าการ

วจิัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลการวจิัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

ความส าคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้ านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น า ในการพัฒนาท้องถิ่นจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาในการท างาน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญา

เม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า ( t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศชาย

และเพศหญิงมีความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องจากว่า

สังคมปัจจุบันเกิดการยอมรับเรื่องความเท่าเทียมกันของเพศหญิงและเพศชายมากข้ึน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ (2558 หน้า 65) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า เพศ ต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าในการพัฒนา
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ท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ

ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องจากปัจจุบันการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทันสมัย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงง่ายต่อการรับรู้ อายุจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข่าวสาร

ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพทรณ์ มีบุญมาก (2553, หน้า 133-134) ได้ท าการวจิัย เรื่อง ภาวะผู้น าในการ

พัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า 

อายุท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นและด้านการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไม่แตกต่ างกันตามอายุ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น า ในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระดับการศกึษา โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้าน

บุคลิกภาพ และด้านแรงจูงใจท้ังนีเ้นื่องจากผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของภาวะผู้น าใน

การพัฒนาท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

จ าแนกระดับการศกึษา พบว่า ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. และ ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในด้านการสร้างแรงจูงใจ พบวา่ ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส.

และมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของชุตินันท์ แดงสกล (2556, หน้า 72) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวจิัย พบวา่ ด้านความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีมีภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด้านต่าง ๆ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดย

ภาพรวม ผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

อนุปริญญาตรี/ ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี 

2.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น า ในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของสุพทรณ์ มีบุญมาก (2553, หน้า 137-138) ได้ท าการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวา่ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง พบว่า ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน

ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้

ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ด้านความสามารถในการประสานงาน และด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

ไม่แตกต่างกัน ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนระดับความคิดเห็นพบว่า 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมากกว่า 7 ปี มีระดับความคิดเห็นสูงกว่า ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 5-7 ปี และ

ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ไม่เกิน 4 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  
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กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กันมา อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้กรุณาแนะน าติดตามและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย

ความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย์ทุกทา่นท่ีให้ความช่วยเหลอือย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งรายท่ีได้ให้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพญาเม็งราย ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้

ศึกษาต้องขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง นายชัยณรงค์  

ศรีอินทยุทธ ปลัดเทศบาลต าบลไม้ยา และนายจีระศักดิ์  เสนาป่า รองปลัดเทศบาลต าบลไม้ยา ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไข

และปรับปรุงแบบสอบถามใหด้ีข้ึน 

ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสติการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขต

เชียงราย รุ่นท่ี 8 ทุกคน และเพื่อนท่ีท างานเทศบาลต าบลไม้ยา ตลอดจน ครอบครัว ท่ีให้การอนุเคราะห์ สนับสนุน 

ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษาอิสระในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศกึษาค้นคว้ารู้สึกซาบซึ้งใจ

เป็นอย่างย่ิง จึงขอประกาศคุณูปการแด่บุคคลดังกล่าว ให้ปรากฏไว้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เล่มนี้ด้วยความ

ขอบพระคุณ 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีการศึกษาอิสระฉบับนี้ ขอน้อมบูชาแด่พระคุณของบิดา มารดาของผู้วิจัย และ

ขอน้อมบูชา พระคุณของบูรพาจารย์ดว้ยความส านึกในพระคุณท่ีสุด  
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การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 

The Study of Status of Education Management of Career Development of 

Educational Institutions Under The Office of The Non-Formal and Informal 

Education Chiang Rai Provice  

อริสา  ประกอบด1ี* และ สุนทร  คล้ายอ่ า2 

Arisa  Prakobdee1* and Sunthon  Khlaium 2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และศึกษาแนวทางในการ

ด าเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 

ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและด้านการนิเทศติดตาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการ

วจิัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา กศน.อ าเภอ จ านวน 18 คน ครู กศน. จ านวน 103 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

363 คน โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607-

610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการศกึษาพบวา่  

 1. สภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  

พบว่ามีการด าเนินการในระดับมากทุกด้าน  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการตอบแบบสอบถาม  1) ครู กศน.  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบาย รองลงมา คือ ด้าน

บุคลากร  ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและด้านการนิเทศติดตามตามล าดับ 

ส่วนด้านการวัดประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านหลักสูตร  รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านนโยบาย  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการนิเทศติดตามและด้าน

กระบวนการ  ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการวัดประเมินผล  

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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2. จากการศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริ ม

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย พบว่า  ด้านนโยบายสถานศึกษาควรน านโยบายสู่

การปฏิบัติตามแผนงาน สร้างเครือข่ายร่วมการด าเนินงาน ประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

ด้านบุคลากรสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและวิทยากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษา

พัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย  ด้านกระบวนการสถานศกึษาควรมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การส ารวจความ

ต้องการ การจัดท าหลักสูตร การคัดเลือกวิทยากร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการนิเทศ

ติดตาม ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรท่ีหลากหลายและมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบท

และชุมชน ด้านเทคโนโลยีสถานศกึษาควรใช้เทคโนโลยีจัดกระบวนการเรียนรู้และใหค้วามรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการ

จ าหนา่ยสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ด้านการวัดประเมินผลสถานศกึษาควรมีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งการวัด

ประเมินผลเชิงประจักษ์ และด้านการนิเทศติดตามสถานศกึษาควรด าเนินการนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม และมีการ

ติดตามผู้เรียนเมื่อเสร็จสิน้การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

ค าส าคัญ: การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 

Abstract  
This research is aimed at To study the conditions of educational management for professional development 

of educational institutions  Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province And study 

guidelines for educational management operations for professional development of educational institutions Under 

the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province According to 7 elements, namely, policy on 

personnel, process of technology courses In the evaluation and monitoring measures. Population and sample the 

research instruments were 18 school administrators, district administrators, 103 teachers, and 363 project 

participants. (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607-610) and using Simple Random Sampling.The research 

instruments were interview forms and questionnaires. Statistics used in data analysis include  Frequency 

distribution, percentage, mean, standard deviation  And qualitative data analysis  The study indicated that 

1. Education management conditions for professional development of educational institutions Under the 

Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province  In the overall picture is at a high level. From 

data analysis, executive interviews Found that there was a high level of action in all aspects Statistical data 

analysis, questionnaire response 1) Teachers in the overall level are at a high level. When considering each aspect, 

it was found that  The highest average value is the policy, followed by the personnel in the process of technology 

curriculum.  In the evaluation and monitoring measures respectively  As for the evaluation measure  With the 

lowest average 2) participants  In the overall picture, it is at a high level.  The highest average value is the 

curriculum, followed by the personnel in technology policy. In the aspect of supervision, follow-up and process, 

respectively, the least average aspect was the evaluation measure. 

2. Studying guidelines for educational management for professional development of educational 

institutions under the Office of Non-formal Education and Informal Education in Chiang Rai are as follows: Policy 

on educational institutions should adopt policies to follow the plan.  Create a joint network of operations  Meeting 
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to clarify policies for all relevant parties. Personnel, educational institutions should promote and develop teachers 

and lecturers to have knowledge and skills in the management of various career development.  Process.  

Educational institutions should have quality operations.  Since the survey needs  Curriculum preparation Selection 

of speakers Organizing the learning process  Measurement, evaluation and supervision. In terms of curriculum, 

schools should create a variety of courses and develop courses that are consistent with the context and community. 

Technology  Educational institutions should use technology to organize learning processes and provide knowledge 

and skills training on selling products online. Schools should have a variety of assessments. Focus on empirical 

assessment and supervision follow-up  Educational institutions should conduct supervisory, participatory follow-

up.  And follow-up students after completing the training continuously. 
 

Keywords: Education Management for Career Development 
 

บทน า 

การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้ ใหค้วามส าคัญท้ังการศกึษาในระบบและการศกึษาทางเลือกไปพร้อมกัน 

เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี พัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการ เหมาะสมกับพื้นท่ี  ท้ังในด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ เลือกรับบริการทาง

การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมท้ังมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ า  ทางสังคม และการเร่ง

สร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยใหแ้รงงานท้ังระบบ มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 

และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ในส่วนของกระทรวงศกึษาธิการได้ขานรับต่อนโยบายของ

รัฐบาลดังกล่าว ด้วยการก าหนดภารกิจ ในการท่ีจะเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่า

เทียม ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปครู  รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิต และพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูงท่ีมีคุณภาพ  

ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ได้ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพให้

ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานระดับพื้นฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือท่ีสอดคล้องกับสภาพและ

ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มพูนรายได้ 

ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ท าได้ ขาย

เป็น” โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ ของตลาด รวมท้ัง

สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ใหก้ับชุมชน ใหชุ้มชน พึ่งพาตนเองได้  และส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่และจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ของวสิาหกิจชุมชน

ใหเ้ป็นระบบครบวงจร จากสภาพปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีเปลี่ยนแปลงท้ังด้านประชากร การเมืองการปกครอง 

สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตท่ีต้อง

ปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลา ดังนั้นสถานศกึษาสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีบทบาทในการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จึง

ควรท่ีจะมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและเกิดขึน้ในอนาคต  
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ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตาม

องค์ประกอบ 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัด

ประเมินผล และด้านการนิเทศตืดตาม เพื่อให้ทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การบรรลุ

วัตถุประสงค์และความส าเร็จของการด าเนินโครงการเกิดข้ึนได้อย่างไร อีกท้ังเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและ

ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางการด าเนินโครงการใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการด าเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพของสถานศกึษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพโดยใช้หลักการของ กศน. มีองค์ประกอบ  

7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี  ด้านการวัดประเมินผลและ

ด้านการนิเทศติดตาม ตามกรอบแนวคิดการวจิัย ดังนี ้
 

          ตัวแปรตาม 

 
          ตัวแปรต้น 
                            
 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน ส่งเสริมการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

  

สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย 

ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านนโยบาย         5. ด้านเทคโนโลยี   

2. ด้านบุคลากร        6. ด้านการวัดประเมินผล 

3. ด้านกระบวนการ   7. ด้านการนิเทศติดตาม 

4. ด้านหลักสูตร  

 

ความคิดเห็นของ 

 
1. ผู้บริหาร 

2. ครู กศน. 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ 18 แห่ง จ านวน 18 คน ครู 

กศน. จ านวน 139 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6,448  คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู กศน.จ านวน 103 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 363 คน โดยก าหนดจ านวน

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 2. ข้ันตอนการวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์เอกสาร 3) สร้างเครื่องมือวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูล 5) วิเคราะห์ข้อมูล 6) สรุปและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

  3.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

  3.2 แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผล และด้านการนิเทศติดตาม 

 4. การวเิคราะหข้์อมูล  

  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ สรุปประเด็นโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การรวบรวมข้อมูลท่ีได้ 

จากนั้นจึงประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ วเิคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์

ความสัมพันธโ์ดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการอธบิาย 

 4.2 การวเิคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิตดิ้วยการแจกแจงความถี่แสดงผลการวเิคราะหข้์อมูล

ทางสถิต ิวเิคราะหผ์ลเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัด ส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ผลปรากฏตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จ านวน 18 คน ตามองค์ประกอบ 7 ด้านซึ่งสถานศกึษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ด้านนโยบาย สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) โดยมีการ

วางแผนด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมชี้แจง

สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการก าหนดหลักการและเหตุผลท่ีชัดเจนในการด าเนินโครงการจึงท าให้การด าเนิน

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของส านักงาน กศน. 

 ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรโดยให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบ

สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีได้ก าหนดไว้ และมีการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้และทักษะเป็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมีความถนัดในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ อีกท้ังสถานศกึษามีจ านวนบุคลากรเพียงพอในการจัดกิจกรรมโครงการ 
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 ด้านกระบวนการ สถานศกึษามีการวางแผนในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การศกึษา

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้

เหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม มกีารจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีการทบทวนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องน าปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

 ด้านหลักสูตร สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีการจัดท าหลักสูตรโดย

การมีสว่นร่วมของบุคลากร หลักสูตรท่ีจัดอบรมได้รับการอนุมัติตามข้ันตอนและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ซึ่งสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของ ส านักงาน กศน. 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีหลักสูตรการประยุกต์ใช้ด้าน

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์มีการสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) โดยสถานศึกษามีบุคลากรท่ีผ่านการอบรม

การค้าออนไลน์คอยใหค้ าแนะน า และมีศูนย์ ICT ประจ าต าบลใหบ้ริการ 

 ด้านการวัดประเมินผล สถานศึกษามีการประเมินผลตามเกณฑ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ

ส านักงาน กศน. มีการรายงานผลการประเมินทุกกิจกรรมโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ท า

ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ด้านการนิเทศตดิตาม สถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศติดตาม มีเครื่องมือนิเทศติดตามการด าเนินงานท่ี

ชัดเจนสอดคล้องกิจกรรมโครงการ มีการนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการ

ด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนดทุกระยะ ในการนิเทศทุกครั้งจะให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนมีการน าผล

การนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ  

 2. จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษาสังกัด ส านักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของครู กศน.  
 

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของครู กศน.ต่อสภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษา สังกัดส านักงาน 

            ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 

 

ด้าน สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพของสถานศึกษา 

(n=103) แปลผล 

X  S.D. 

1 ด้านนโยบาย 4.32 0.74 มาก 

2 ด้านบุคลากร 4.27 0.69 มาก 

3 ด้านกระบวนการ 4.13 0.77 มาก 

4 ด้านหลักสูตร 4.29 0.82 มาก 

5 ด้านเทคโนโลยี 4.25 0.66 มาก 

6 ด้านการวัดประเมินผล 4.07 0.73 มาก 

7 ด้านการนิเทศติดตาม 4.16 0.77 มาก 

 เฉล่ีย 4.21 0.70 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านนโยบาย ( X  = 4.32) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ( X  = 4.29) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร ( X  = 4.27) มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.25) ด้านการนิเทศติดตาม มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก ( X  = 4.16) และด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13) ตามล าดับและ ส่วนด้าน

ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการวัดประเมินผล ( X  = 4.07) ซึ่งทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 3. จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 สภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษาสังกัด ส านักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา  

            สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวม 
             

ด้าน สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพของสถานศึกษา 

(n=363) แปลผล 

X  S.D. 

1 ด้านนโยบาย 4.19 0.84 มาก 

2 ด้านบุคลากร 4.21 0.75 มาก 

3 ด้านกระบวนการ 4.05 0.82 มาก 

4 ด้านหลักสูตร 4.23 0.90 มาก 

5 ด้านเทคโนโลยี 4.18 0.71 มาก 

6 ด้านการวัดประเมินผล 4.03 0.84 มาก 

7 ด้านการนิเทศติดตาม 4.05 0.86 มาก 

 เฉล่ีย 4.13 0.79 มาก 
  

 จากตาราง 2 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23) 

รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21 ) ด้านนโยบายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

( X  = 4.19 ) ด้านเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.18 )ด้านการนิเทศติดตามความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.05 ) และด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05 ) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการวัดประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03 )  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 

สอบถามความคิดเห็นของครู กศน. และผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบวา่ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน  

 ด้านนโยบาย  

 ผลการศกึษาพบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่สถานศกึษามีการสนับสนุนนโยบายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมโดยการ

ประชุมชีแ้จงบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีการก าหนดนโยบายในการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในแผนปฏิบัติการประจ าปี และสถานศึกษามีการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของณรงค์  อภัยใจ (2560 หน้า 162) 

ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ  ส าหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตาม

พระราชด าริ ผลการวิจัยพบว่า สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อย

โอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ซึ่งมีเงื่อนไขความส าเร็จ คือ หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  

 ด้านบุคลากร 

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการคัดเลือกวิทยากร 

ท่ีมีความรู้ความสามารถ สถานศึกษามีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคลากรในชุมชน  ครูผู้จัด

โครงการการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีความรู้ความสามารถในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สถานศกึษา 

มวีิทยากรท่ีมีความรู้และทักษะความถนัดในหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ครูสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของพนัสเดช คะอังกูร (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาลัยการอาชีพกุมวาปี อ าเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี  ผล

การศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ท าให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

และสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

ค่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านกระบวนการ 

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ 

ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงาน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยมีการบูรณาการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชนและมีการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สถานศกึษามีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้

ในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สถานศกึษามีการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ (2555) ได้ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศกึษาพบวา่ กระบวนจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการของกระบวนการ 

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประเมินผลมีการ

ด าเนินการอยู่ในระดับมาก  



  395  

- Proceedings - 

 

   ด้านหลักสูตร  

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรท่ีจัดสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

หลักสูตรท่ีจัดสามารถน าไปประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี อุดมผล (2560) ได้

ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และคุณลักษณะด้าน

อาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินประสิทธิผลหลักสูตร 5) ขยายผลการใช้หลักสูตร 

ผลการวจิัยพบวา่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านเทคโนโลยี 

   ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีบุคลากรท่ีผ่านการ

อบรมการค้าออนไลน์ สถานศกึษามีการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของ ส านักงาน กศน. โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม และสถานศกึษามีหลักสูตรการประยุกต์ใช้

ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่ง เสริมการค้าออนไลน์  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล โพธิ์ นาค (2559)  

ได้ศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอืโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการวัดประเมนิผล 

 ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีการรายงานผลการ

ประเมินทุกกิจกรรมโครงการ สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศกึษามีการ

ประเมินผลทุกช่วงของการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ  และสถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  ปานแก้ว (2557) ได้ศึกษาสภาพการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศกึษาสังกัดอาชีวศกึษาเอกชนในจังหวัดสงขลาในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก  

 ด้านการนิเทศติดตาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้นิเทศให้ค าปรึกษา ค าแนะน าใน

การนิเทศ สถานศึกษามีการนิเทศผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สถานศึกษามีการน าผลการนิเทศไป

ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ  และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่ง

สอดคล้องกับงานวจิัยของพาสนา ชลบุรพันธ ์(2559) ได้ศกึษารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบันและความต้องการและน าเสนอ

รูปแบบการนิเทศการสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  



  396  

- Proceedings - 

 

 จากการศึกษาข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผล ได้

ดังน้ี    

 ด้านนโยบาย 

   สถานศึกษาควรด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายของส านักงาน กศน.  เน้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย 

ในชุมชนโดยเฉพาะ มีการประสานงานกับเครือข่ายใหม้ีส่วนร่วมในการฝึกฝนอาชีพ ในการสนับสนุนงบประมาณหรือ

อุปกรณ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและควรมีการชีแ้จงเรื่องนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับส านักงาน 

กศน.มาลงสู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 ด้านบุคลากร 

 สถานศึกษาควรให้ครู กศน.ประสานงานกับวิทยากรและชุมชนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการฝึกอาชีพใน

ชุมชน วทิยากรควรเป็นบุคคลในพืน้ท่ีหรือในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน สถานศกึษาควรมีการพัฒนาบุคลากรท้ังครูผู้รับผิดชอบ

และวทิยากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพใหเ้ป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ใหห้ลากหลาย และภาคีเครือข่ายมีสว่นร่วม 

 ด้านกระบวนการ 

  สถานศึกษาควรให้ ครู กศน. ด าเนินการตามข้ันตอนของส านักงาน กศน.ท่ีก าหนดไว้ เช่น ส ารวจชุมชน 

จัดล าดับความส าคัญของการจัดการศึกษาอาชีพ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและการประชาคมในการเลือกเรียน

อาชีพในแต่ละวิชา โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการเปิดสอนแต่ละหลักสูตร สถานศึกษาควรสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกข้ันตอนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการหรือวิ ธีการท่ี

ก าหนดและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีองค์ความรู้ สถานศกึษาควรใช้วงจร

คุณภาพในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ตาม

คู่มือด าเนินงานอย่างเคร่งครัด และสถานศกึษาควรมีการจัดกระบวนการตามหลักสูตร 

 ด้านหลักสูตร 

 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรของส านักงาน กศน. ให้สอดคล้องกับบริบทและชุมชน การพัฒนา

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความคิดเห็นและเห็นชอบในแต่

ละหลักสูตร รวมท้ังการเสนอหลักสูตรจากวทิยากร สถานศึกษาควรมีหลักสูตรท่ีเป็นแกนกลางและน ามาใช้ติดตาม

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับวถิีชีวิตของผู้เรียนเน้นกระบวนการกลุ่ม และสถานศกึษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดย

สถานศึกษาและวิทยากรบุคลภายนอกรวมไปถึงการขออนุมัติหลักสูตรให้ถูกต้องและมีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง ใหส้ามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 ด้านเทคโนโลยี 

              สถานศกึษาต้องส่งเสริมใหผู้้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ท า

ให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอ่านในหนังสือ สถานศกึษาควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา  

สถานศกึษาควรมีการประชาสัมพันธ/์กิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศกึษา

และการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ เช่น ช่องทางจ าหนา่ยสินค้าออนไลน์ 
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 ด้านการวัดประเมนิผล 

 สถานศึกษาควรให้วิทยากรร่วมเป็นผู้ประเมินผลวัดผลตามระเบียบของส านักงาน กศน. ในการเปิดสอน

อาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความมั่นใจในการฝึกอาชีพและทราบถึงความรู้ในห้วงเวลาท่ีได้ฝึกอบรมมา  ควร

มุ่งเน้นการวัดประเมินผลท่ีเป็นเชิงประจักษ์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีหลายวิธีการ เช่น การสังเกต 

แบบประเมิน 

 ด้านการนิเทศติดตาม 

 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะนิเทศติดตามท้ังผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละ

ต าบลและผู้น าในหมู่บ้าน  สถานศกึษาควรมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่ม โดยใช้แบบนิเทศ

ตามคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียนหลังจากฝึกอบรมอาชีพเสร็จแล้วได้น าไปใช้

ประโยชน์ในด้านใดบ้าง เพื่อน าข้อมูลมาประกอบในการพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศกึษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

   2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ของสถานศกึษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

   3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดา 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยจากการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระขอบคุณ  

ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ า ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศกึษาค้นควา้ด้วย

ตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  นางคณึงนิตย์  วันนิตย์  

รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย  นางพรมาดา  วงค์หวัน ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน 

กศน. จังหวัดเชียงราย และ ผศ.ดร.รักษติ  สุทธพิงษ์ อาจารย์วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย

ขอขอบคุณอย่างสูงไว ้ณ ท่ีนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห ์อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการตอบแบบสอบถามและ

เก็บรวบรวมข้อมูล จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

The Study of Operation According to The Stadard of Child Development 

Center Affiliated Local Administration of Maechan District Chiangrai Province 

จันทรส์ุดา  ทรายหมอ1* และ สุนทร  คล้ายอ่ า2 

Jansuda  Saimor1* and Sunthon  Khlai um 2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ประชากร คือผู้บริหารท้องถิ่น 

จ านวน 12 คน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12 คน ครู จ านวน  12 คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 12 คน 

และผู้ปกครอง จ านวน 72 คน รวม 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยคือ แบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ  1.จากการศกึษา

สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่

ในระดับมาก ตามล าดับ 2.จากการศกึษาข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบวา่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพั นธ์ท่ีดีระหว่างเด็กและ

ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อมอุบัติภัย 
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากใหม้ีการพัฒนาด้าน

ภาษาใหเ้ด็กใหม้ากย่ิงขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อยากให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อ

นวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน 
 

ค าส าคัญ: มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

Abstract  
The objective of this Independent study were : (1) to study Operating conditions According to operating 

standard Child Development Center  (2)to study Suggestion to use as a guide In ooeration According to the 

standard Child Development Center Under Local government organization Ampur Mae-Chan Chiangrai Province. 

Population include Local administrator 12 Persons. Board Administration of child development center 12 Persons. 

Teacher 12 Persons. Child caregiver 12 Persons,Perents 72 Persons.Total 120 Persons.Research tools is  

Questionnaires Answer type and Estimation. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, average, 

standard deviation. And qualitative data analysis. 1.From The results of the study found that Operating conditions 

According to operating standard Child Development Center Under Local government organization Ampur Mae-

Chan Chiangrai Province. In the overall and individual aspects.In enery level.With the most average aspect is 

Administration of child development centers. Followed by is Building, environment and safety. Followed by is 

Personnel. Followed by is Academic and activity based courses. Followed by is Promotion of early childhood 

development networks. And the least average aspect is Participation and support from all sectors. Respectively. 

2. From The results of the study found that Suggestion to use as a guide In operation According to the standard 

Child Development Center Under Local government organization Ampur Mae-Chan Chiangrai Province.See about 

Administration of child development centers. Most answerers commented that want to explore community needs 

truly. Personnel, Most answerers commented that want to personnel as a medium build a good relationship 

between children and parents. Building, environment and safety. Most parents want to there are accidents at least 

1 time per year. Academic and activity based courses. Most answerers commented that want to have more 

language  development for children. Participation and support from all sectors. Board Administration of child 

development center want to have learning resources in the community. Promotion of early childhood development 

networks. Local administrator want to personnel produce more innovative media for early chikdhood. 
 

Keywords: Standards for child development centers 
 

บทน า 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในสังคมปัจจุบันความต้องการในการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพิ่มมากข้ึน เป็นเงาตามตัวท้ังนี้เพราะ ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม ซึ่งพ่อแม่จะต้องออกไปท างานนอก

บ้านท าให้พ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วข้ึนกว่าเดิมการจัดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาของสังคม เป็นการแบ่งและยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้อง
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เหมาะสมเด็กปฐมวัยเป็นค าท่ีเราใช้เรียกเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท่ีคุณภาพของชีวิตท้ังด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก าลังเริ่มต้นอย่างเต็มท่ี ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการวจิัย“การจัดบริหารศูนย์เด็กก่อน

วัยเรียน”ได้ระบุไว้ในรายงานผลการวิจัยดังกล่าวว่า “เด็กปฐมวัย” หมายถึง 1. เด็กท่ีอยู่ในศูนย์โภชนาการเด็ก หรือ

สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือท่ีเรียกว่า ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 2.เด็กที่เรียนในชั้นอนุบาล 1 

และ 2 ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน รวมท้ังเด็กเรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 หรือชั้นเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของ

โรงเรียน ซึ่งโดยท่ัวไปมีอายุประมาณ 3-6 ปี (สาระดี...เรียนรู้ท่ีโคราช,2557, หนา้ 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดตั้งเอง ถือเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 

แต่มีความแตกต่างหลากหลาย ท้ังในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

วชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง รับผิดชอบภารกิจการด าเนินการ จัดการศกึษาใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบภารกิจการด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้

คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็น

สถานศึกษาแห่งแรกท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็ก

ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี อย่างท่ัวถึงและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ตามอ านาจหน้าท่ี และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ดังนั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1.มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.มาตรฐานด้านบุคลากร 3.มาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 4.มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5.มาตรฐานด้านการมีสว่นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 6.

มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย(มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ2559 หนา้ ข,ค)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อน าผลการวจิัยไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม

ใหไ้ด้คุณภาพตามมาตรฐานตามมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวจิัยนีม้ีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการศกึษา โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวจิัย 

ดังนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน 12 คน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12 คน ครู 

จ านวน  12 คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 12 คน ผู้ปกครองเด็ก จ านวน 72 คน รวม 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert) และแบบสอบถามข้อเสนอแนะในการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและล าดับท่ีของสภาพการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในภาพรวม 

ด้าน มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

(n=120) แปลผล ล าดับที ่

X  S.D. 

1 ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.91 0.36 มากท่ีสุด 1 

2 ด้านบุคลากร 4.84 0.42 มาก 3 

3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.87 0.41 มาก 2 

4 

 

5 

 

6 

ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

ด้านการมีสว่นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน 

ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.82 

 

4.77 

 

4.81 

0.40 

 

0.39 

 

0.38 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

4 

 

6 

 

5 

 รวมเฉล่ีย 4.84 0.40 มาก  

 

1.ด้านการบริหารจัดการ 

2.ด้านบุคลากร 

3.ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

4.ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

5.ด้านการมีสว่นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐาน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=4.84) ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ( X =4.91) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ( X =4.87) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( X =4.84) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร ( X =4.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

( X =4.81) อยู่ในระดับมาก  และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (

X =4.77) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

2.ผลการวเิคราะหข้์อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า 

อยากให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ 

บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม แล ะความ

ปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากใหม้ีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาให้เด็กให้มากย่ิงข้ึน ด้านการมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยากให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริม

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากใหบุ้คลากรผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

จากผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลปรากฏตาม

รายละเอียด ดังนี ้ 

  1.สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ ด้านอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านส่งเสริมเครือข่าย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีสว่นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความรู้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่าง

แท้จริง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

1.2 ด้านบุคลากร พบว่า มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศกึษา ในสาขาวิชาเอก

ปฐมวัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผู้ดูแลเด็กมีการสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็กไวเ้ป็นปัจจุบันและเป็น

ระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรมีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรมีการส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยและให้เด็กได้รับการฝึกฝนตาม
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วัยเต็มศักยภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้ดูแลเด็กเป็นสื่อกลาง

สร้างความสัมพันธท่ี์ดรีะหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

1.3 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวา่ มีสภาพการด าเนินงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ห่างจากแหล่งอบายมุข เสียง กลิ่น ฝุ่นละออง รบกวน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพืน้ท่ีให้เด็กเล่นกลางแจ้ง ไม่นอ้ยกว่า 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมมีความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปลั๊กไฟท่ีสูงจากพืน้ 1.5 เมตรและมีฝาครอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ  1 เครื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเหมาะสมส าหรับปฏิบัติกิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอัคคีภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและห่างจากมือเด็ก มี ความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าต่าง-ประตูท่ีไม่กีดขวางทางลมและแสงสว่างเข้า-ออก 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ใสระดับมาก  

1.4 ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า มีสภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาท่ีให้การศึกษาและ

อบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กันไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรม

ประจ าวันให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดวเิคราะหท้ั์งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้ชุมชนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการพัฒนาเด็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการส าหรับเด็ก มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดใหม้ีน้ าดื่มท่ีสะอาดและเพียงพอส าหรับเด็ก มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากรองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดใหม้ีสารนิเทศรายบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

เด็กแต่ละคน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นทักษะชีวิตประจ าวันและส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ของเด็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาท่ีให้เด็กแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลใหม้ีความพร้อมด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้เด็ก

ได้เล่นเสรีตามมุมประสบการณ์กลางแจ้งอย่างน้อยวันละ40-60 นาทีต่อวัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาท่ีให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนและผู้ใหญ่ภายใต้

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ี

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อยู่เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีพบวา่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านภาษาไดอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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1.5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบวา่ มีสภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ บุคลากรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ 

ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ผู้ดูแลเด็กมีการเย่ียมบ้านเด็กเป็นรายบุคคล

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการสร้างสัมพันธก์ับชุมชนโดย

การแจ้งผลพัฒนาการเด็กประจ าทุกภาคเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ผู้ดูแลเด็กมีบทบาทใน

การเชื่อมโยงชุมชนและบ้านให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 

บุคลากรมีการเปิดโอกาสใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นและมีการใหข้้อมูลข่าวสารของชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

รองลงมา คือ บุคลากรมีการชีแ้จงเกี่ยวกับทิศทางในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ เรื่อง การอบรมเลีย้งดูเด็ก ใหแ้ก่ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการออกเย่ียมเด็ก เมื่อเกิดโรคระบาด หรือขาดเรียนนานผิดปรกติ  มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการจัดใหม้ีการประชุมร่วมกับชุมชนเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีพบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและมีการจัดใหเ้ด็กได้

ศกึษานอกสถานท่ีอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา่ มีสภาพการด าเนินงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย มากท่ีสุดคือ ผู้ดูแลเด็กมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแข่งขัน

กีฬาส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และระดับ

จังหวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และ ระดับจังหวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ บุคลากรมีการ

ประกวดห้องเรียนระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการ

ประชาสัมพันธ์และประสานงานการด าเนินงานให้ทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   

รองลงมา คือ บุคลากรมีการช่วยกันพัฒนาชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินติดตามผลการด าเนินงานในลักษณะไตรภาค มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีพบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรมีการผลิตสื่อนวัตกรรม

ส าหรับเด็กปฐมวัย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอ าเภอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

  2.ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่ อยากให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน

อย่างแท้จริง ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญอ่ยากให ้บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธท่ี์ดรีะหว่าง

เด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อม

อุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการ

พัฒนาด้านภาษาใหเ้ด็กมากยิ่งข้ึน ด้านการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยาก

ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรม

ส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน 
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อภิปรายผล  

  1.สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมมีสภาพการด าเนินงาน

อยู่ในระดับมาก และสามารถอภิปรายผลเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1.1 ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมพบวา่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีความรู้ในการด าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนโยบายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เบญจ

วรรณ ศรศร (2556,หน้า 1)  ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจติร พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจติร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

1.2 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ห่างจากแหล่งอบายมุข เสียง กลิ่น ฝุ่น

ละอองรบกวน และมีพื้นท่ีใหเ้ด็กเล่นกลางแจ้ง ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชิต หาญสงครามและไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2557,หน้า 1) ได้ศึกษา การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

สภาพการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.3 ด้านบุคลากร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศกึษาไม่

ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวชิาเอกปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กมีการสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็กไว้เป็นปัจจุบัน

และเป็นระบบ และบุคลากรมีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของนางสาวกานต์พิชชาฎา  ถนอมพันธ์(2559,หน้า 1) ได้ศึกษา การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กข้ันพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวม

และรายด้าน โดยด้านท่ีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านความพึงพอใจ รองลงมาคือ ด้านครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  

1.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีการจัดการศึกษาท่ีให้การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กันไป มีการจัดกิจกรรมประจ าวันให้เด็กได้ใช้

กระบวนการคิดวเิคราะห์ท้ังกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กและมีการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพัชรินทร์  ชิณเฮือง (2557.หนา้ 1) ได้ศกึษา การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1.ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

1.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ผู้ดูแลเด็กมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ

แข่งขันกีฬาส าหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธใ์นเครือข่าย มีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิรัญญา กิจกล้า,บุญช่วย ศิ

ริเกษ ภารดี ค ามา(2559,หน้า 61) ได้ศึกษา ระดับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย พบวา่ ด้านเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก  
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1.6 ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมีการ

ประชุมชีแ้จงผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปี ผู้ดูแลเด็กมีการเย่ียมบ้านเด็กเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง บุคลากรมีการสร้างสัมพันธก์ับชุมชนโดยการแจ้งผลพัฒนาการเด็กประจ าทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของผุสดี  ศรีเพ็ญ,นันทิยา  น้อยจันทร์  (2557,หน้า 1) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านั่ง อ าเภอโพทะเท จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีสภาพการด าเนินงานสูงสุด จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญแ่สดงความคิดเห็นวา่ อยากใหม้ีการ

ส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ บุคลากรเป็น

สื่อกลางสร้างความสัมพันธท่ี์ดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครอง

เด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาให้เด็กให้มากย่ิงข้ึน ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุก

ภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยากให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากใหบุ้คลากรผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

 1)  ควรมีการศกึษาประสิทธภิาพและประสิทธผิล ของการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 2)  ควรศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

เล็กอย่างมีประสิทธภิาพตามช่วงวัย 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระขอบคุณ ดร .สุนทร 

คล้ายอ่ า ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้ วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผศ .ดร.

รักษติ สุทธพิงษ์ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้

ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร 

บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห ์อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการตอบแบบสอบถามและ

เก็บรวบรวมข้อมูล จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) สืบค้นเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  

พุทธศักราช 2560 สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2561 

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  

2559 สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562 
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ตุลาคม 2561 

ภัทรพงศ ์ งานวิไลสกุล (2557:บทคัดย่อ) การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด องค์การ 

บริหารส่วนต าบลเทิดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

พัชรินทร์  ชิณเฮือง (2557:บทคัดย่อ) การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

เบญจวรรณ  ศรศร(2556:บทคัดย่อ) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

เขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

จารุณี  อินทร์เพ็ชร,กาญจนา บุญส่ง (2559:บทคัดย่อ) ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ตามาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
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กานต์พิชชาฎา  ถนอมพันธ ์(2559:บทคัดย่อ) การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพัฒนา  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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ชิต  หาญสงครามและไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2557:บทคัดย่อ) การด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและ 

ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอเมือง จังหวดั

นครราชสีมา 

พิรัญญา  กิจกล้า,บุญช่วย ศริิเกษและภารดี ค ามา (2559:บทคัดย่อ) ระดับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
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การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6  

The Study on The Management Status Quo of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham 

Schools Group Sixth  

พระธนภัทร ์ วิโรทุศ1* และ ณฐัวุฒ ิ สัพโส2 

Phra Thanabhat Wirothus1* and Natthawut  Sabphaso2 

บทคัดย่อ 
การศกึษาและงานวิจัยเรื่อง การศกึษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาโรงเรียน

ต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 ในครั้งนี้ เป็นการ

วจิัยเชิงส ารวจ (Survery Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริฯ กลุ่มท่ี 6 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ

ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาคือ การบริหารจัดการศึกษาทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 5 ด้าน 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ด้วยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์

แกน และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อน ท่ียอมรับได้ 5% 

และระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาโรงเรียนต้นแบบใน

โครงการตามพระราชด าริฯ กลุ่มท่ี 6  จ านวนประชากร 125 รูป/คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย จากสัดส่วนประชากรแต่ละ

โรงเรียน ได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง 96 รูป/คน 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบ  

ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 พบว่าโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีสภาพการปฏิบัติสูงท่ีสุด  คือด้านส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา (𝑥=4.35, S.D=0.49) รองลงมาคือด้าน

เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (𝑥=4.30, 

S.D=0.45) ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ (𝑥=4.27, S.D=0.52) ด้านปลูกฝังจิตส านึก

และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (𝑥=4.26, S.D=0.57) 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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ตามล าดับ และด้านท่ีมีสภาพการปฏิบัติต่ าท่ีสุดคือ ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง

วชิาการ (𝑥=4.24, S.D=0.44) ตามล าดับ 

 ดังนั้น จากสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารควรก าหนดวิสัยทัศน์  

การด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ครู บุคลากรได้รับการอ านวยความสะดวกสนับสนุน

ช่วยเหลือในทุกๆด้านท่ีเอ้ือต่อการจัดการศกึษาจากผู้บริหาร อีกทัง้ให้ความส าคัญการสร้างขวัญและก าลังใจในปฏิบัติ

หน้าท่ีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีการจัดสรรพื้นท่ีในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อม สะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การ

จัดการเรียนการสอน และบริหารโรงเรียนแบบสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพท้ังวิชาการทางโลกและทางธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและ  

เจตคติท่ีดีด้านอาชีพในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างสุจิต สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

แก่ตนเองและผู้อ่ืนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 

ค าส าคัญ: การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  คุณภาพชีวิตผู้เรียน  เจตคติ 
 

Abstract  
The study on the management status Quo of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal 

Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth is survey research with aims to examine the conditions 

and guidelines for the development of administration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth by determining content scopes of academic 

education management together with life quality development of learners in 5 aspects. The researcher specified 

populations in this study and selected samples by determining cluster size according to Krejcie & Morgan Table 

and proportion of features of interest among populations at 0.5 with 5% acceptable deviation and 95% reliability 

from 125 populations. The samples were 96 persons including administrators and teachers at Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn’s  Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth, totaling 5 

schools. 

The findings reveal that the management condition of Her Royal Highness Princess Maha Chakri  

Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth was generally at high level. When 

considered by aspects, they were totally at high level with the highest-rank practice of nutrition and health 

promotion (𝑥=4.35, S.D.=0.49), followed by promotion of local culture and tradition conservation (𝑥=4.30, 

S.D.=0.45), promotion of occupation skills ( 𝑥 =4.27, S.D.=0.52), and promotion of natural resource and 

environment conservation (𝑥=4.26, S.D=0.57). Meanwhile, the least practice was learning promotion (𝑥=4.24, 

S.D.=0.44). 

In conclude, The study on the management status Quo of Her Royal Highness Princess Maha Chakri  

Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth. The administrators determined clear 

operating visions and the administrators, teachers and personnel performed duties together with dedication. 

They were facilitated, supported and helped in terms of availability of buildings, materials, equipment in support 

of education management from the administrators. Furthermore, they gave precedence to and realized physical 
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and mental development of personnel and learners to be properly healthy and to have good environment that 

could promote personnel and learner to have emotional, mental, attitudinal and intellectual development with  

full capacity. 
 

Keywords: Education Management, Quality of Education, Quality of life, Attitude 
 

บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนและสังคมใหเ้กิดความน่าอยู่ เพราะการศกึษาเป็นสิ่งสรรสร้างให้มนุษย์

เกิดความรู้ ความคิด และปัญญา ตามท่ีแผนการศึกษาชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ระบุถึงความจ าเป็นการ

พัฒนาและปฏิรูปการศกึษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีประชากร ในประเทศมีพฤติกรรม ความเชื่อทัศนคติ 

การด ารงชีพโดยอิงอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จากพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542 

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงท าให้เป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีความเป็นเลิศเพื่อ

รองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร

ไทย 2560 มาตรา 45 ก าหนดให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับโดยต้องได้ รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ

สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิด

สร้างสรรค์ และการศึกษาเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ทักษะท่ีน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 

สามารถด ารงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่าตลอดจนรู้จักรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในก าหนดแนว

ทางการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ เพื่อให้โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงได้มีความ

คล่องตัวโดยการกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติส่วนภูมิภาคให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

การศึกษากับองค์กรหน่วยหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ เช่น ส านักงานการศกึษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานการอาชีวศกึษา 

ส านักงานการอุดมศึกษา ส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  

การท่องเท่ียวและกีฬา ท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีกระทรวงศกึษาธิการคอยก ากับ

ดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาอย่างต่อเนื่อง (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2559) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานทางภาครัฐท่ีได้รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบาย

เร่งรัดการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้  

ทางวชิาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ตามกฎกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ .2535 เป็นการจัดการศึกษาท่ีผสมผสานกันท้ังหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลีและหลักสูตร

สามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จึงเป็นหลักสูตร 

ท่ีเหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบันเพราะสามารถบูรณาการน าเอาการศึกษาสงฆ์ท้ัง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว 

ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวท่ีทุกคนยอมรับว่าเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 (กองพุทธศาสนศกึษา, 2553) 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา กลุ่มท่ี 6 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ประกอบไป

ด้วย 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นสถานศึกษาแก่

พระภิกษุสามเณรเปิดสอนในระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายโดยมีการพัฒนาการบริหารและจัดการศกึษามา

เป็นล าดับ โดยจัดการบริหารโรงเรียนท่ีเป็นแบบสากล และเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มแรกท่ีจังหวัดน่านและขยายพื้นท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศกึษาในโครงการตามพระราชด าริ ฯ จังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดล าปาง ในความอุปถัมภ์โครงการตาม

พระราชด าริ ฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ

คุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามเณรท่ีประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน มีสุขภาพร่างกาย

อ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ท่ีเข้ามาบวชเรียนเป็น

ก าลังท่ีส าคัญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเป็น

พลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคต โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มุ่งเน้นให้บูรณาการบริหารจัด

การศึกษาทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 ให้ผู้เรียนมี

สุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์เสียสละสามัคคี มีเมตตาต่อผู้อ่ืน มีความรู้ทักษะทางวิชาการท้ังทางโลกทางธรรม  มี

ทักษะอาชีพท่ีเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพในการด ารงชีวิต มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงข้ึนตาม

ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา กลุ่มท่ี 6 ได้ด าเนินการดูแล

และส่งเสริมจัดการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการพัฒนาให้ความรู้

อบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา จึงคัดเลือกโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี กลุ่มท่ี 6 จังหวัดละ 1 โรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

ได้จ านวน 5 โรงเรียน จากจ านวนท้ังสิ้น 59 โรงเรียน (ส านักงานโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี. 2560) 

ในปีการศกึษา 2560 ท่ีผ่านมา คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มท่ี 6 [1] ยังประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนาและทางด้านวิชาการ 

อีกท้ังปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน จากรายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชด าริ ฯ ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศกึษา 2561 [2] ท่ีได้ใหส้นับสนุน ช่วยเหลอื ในการคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพและสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า 

สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในภาพรวมร้อยละ 18 ซึ่งจังหวัดแพร่และจังหวัดนา่น สูงสุดร้อยละ 23 จังหวัดพะเยา 

ร้อยละ 20 

ฉะนั้น จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศกึษาโรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 

2. เพื่อศกึษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา โรงเรียนต้นแบบใน 

โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรส าหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากขนาดของประชากร  

125 รูป/คน ด้วยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกนและก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจ  

ในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากตารางส าเร็จรูป

ของเครจซี่และเมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจากแต่ละโรงเรียน  ดังนั้นจึงได้กลุ่มประชากร 

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีใช้ในการศกึษาจ านวนรวมท้ังสิ้น 96 รูป/คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีกลุ่มท่ี 6 แบบสอบถามชุดนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ประกอบไปด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรท่ัวไป 

ของกลุ่มตัวอย่าง ตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) สภาพการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 

สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วย 1) ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2) ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ 3) ด้านเสริมสร้าง

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 4) ด้านปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบ

ตัวแปรต้น 

การบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

1.ด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา  

2.ด้านคุณภาพการศกึษา  

3.ด้านการบริหารจัดการ  

4.ด้านผู้เรียน 

ตัวแปรตาม 

สภาพการบริหารจัดการโรงเรียต้นแบบ 

ในโครงการตามพระราชด าริฯ 

1.ด้านการส่งเสริมการเรียนรู ้

2.ด้านการส่งเสรมิสุขภาพโภชนาการและอนามัย 

3.ด่านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

4..ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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ทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

การสร้างเคร่ืองมืองที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย บทความและเอกสารอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 

สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 เพื่อรวบรวมความรู้แนวคิด ทฤษฎี  มาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ (5 point Rating scale) โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย เพื่อ

ตรวจสอบด้านเนื้อหาและส านวนภาษาในแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้ดุลยพินิจเป็นรายข้อแต่ละค าถามใหม้ีความสอดคล้องตามเนื้อหา ส่วนใหญ่ได้ค่า 

IOC= 1 และได้ 0.67 จ านวน 2 ข้อ น าผลท่ีได้หารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวจิัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข น าเสนออาจารย์

ท่ีปรึกษาวิจัยพิจารณาแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย แล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูท่ีไม่ได้เป็น กลุ่มประชากรตัวอย่าง

เพื่อศึกษาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 

coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 เมื่อแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้วเป็นแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 

จากนั้นน าไปเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โรงเรียนต้นแบบใน

โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าหนังสือขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยจากวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 ท้ัง 5 โรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 96 ชุด โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามและเก็บ

แบบสอบถามด้วยตนเองได้แบบสอบถามส่งกลับคืนมา จ านวน 96 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาแปลงเป็นรหัส (Coding Sheet) และด าเนินการกรอกข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวเิคราะหข้์อมูลส าหรับการศกึษา (Statistical Package for the Social Sciences–

SPSS\windows) โดยหาค่าสถิตติดังนี้  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากร ท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้วิธีการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentages) ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียน

ต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วน าข้อมูลจาก

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 point Rating scale) และใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และหาค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) น ามาประเมินและแปลความหมายของข้อมูลการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ก าหนด

ขอบเขตของค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลปลายเปิดใช้วิธกีาร

แจกแจงความถี่ของค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะและความคิดเห็น โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ท่ีมี

ลักษณะท่ีสอดคล้องกันวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

แล้วน าเสนอด้วยวธิกีารอธบิาย 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้

สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) สถิตพิืน้ฐานในการวเิคราะหข้์อมูล แจกแจง

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (𝑥) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นการวัดกระจายความ

นิยมท่ีใช้กันมากเขียนแทนด้วย S.D. หรือ SD 
 

ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา

และประสบการณ์การท างาน ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียน

ต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 96 รูป/คน เป็นผู้บริหารในสถานศึกษา 7 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 เป็นครูผู้สอน 89 

คนคิดเป็นร้อยละ 92.70 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 92.70 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.30 มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.80 มี

ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.30 มี

ประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.20 และมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 

4.20 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีสภาพการปฏิบัติสูงท่ีสุดคือ ด้านส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา (𝑥=4.35, S.D=0.49) รองลงมาคือ ด้านเสริมสร้าง

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (𝑥=4.30, S.D=0.45) ด้าน

เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ  (𝑥=4.27, S.D=0.52) ด้านปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (𝑥=4.26, S.D=0.57) ตามล าดับ 

และด้านท่ีมีสภาพการปฏิบัติต่ าท่ีสุดคือ ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้  ทางวิชาการ 

(𝑥=4.24, S.D=0.44)  

ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ ฯ มีผู้ตอบแบสอบถาม แสดง

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 ของจ านวนแบบสอบถาม 96 ชุด โดยการแจกแจง

ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นวิเคราะห์ตามเนื้อหา สรุปได้เป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การเร่งรัด/พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายท้ังภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเข้ามาบวชเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา ใหม้ีความรู้ท้ังทางโลกและ

ทางธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ใน

การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม โดยผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคอยติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุตาม

มาตรฐานการศกึษา 
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2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ท่ีมีประสิทธภิาพ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ใน

การจัดการศกึษาผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลอื ตลอดจนถึง การอ านวยความสะดวกในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนทุก ๆ ด้าน ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสร้างขวัญและก าลังใจ สวัสดิการแก่ครูและ

บุคลากรท่ีพึงจะได้รับ การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และความต้องการพื้นฐานท้ังด้านร่างกายและจิตใจในการด ารงชีวิต 

อัตราเงินเดือน ฯลฯ ท่ีสง่ผลต่อการปฏิบัติงานของครูอย่างเต็มศักยภาพ 

3. การส่งเสริมการศกึษาและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็น

สถานศึกษาเพื่อการสงเคราะห์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา  เป็นสถานท่ีบ่มเพาะท้ัง

ความรู้และทักษะในการด ารงชีวิตชีวิตแก่ผู้เรียน โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาการจัดการเรียนการสอนด้าน

ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนท่ีพึงจะได้รับการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมตามสภาพบริบทของโรงเรียน เมื่อผู้เรียนส าเร็จ

การศึกษาสามารถมีความรู้และทักษะด้านอาชีพท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในการด ารงชีพของตนเองและ

ครอบครัวได้ หรือเพื่อเป็นพืน้ฐานความรู้ในการศกึษาต่อในระดับการศกึษาท่ีสูงขึ้นไป  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการศึกษาผู้วิจัยสามารถอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียน  

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 

สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 ดังต่อไปนี้ 

ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนใหค้วามส าคัญการพัฒนาในส่วนโครงสร้างทางกายภาพ เพื่อสุขภาวะของผู้เรียนท่ีมุ่งเน้น

เป็นส่วนส าคัญ มีการควบคุมดูแลอาหาร(ภัตตาหาร)และสินค้าในสหกรณ์โรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

ท่ีเหมาะสม ถูกสุขอนามัยกับผู้เรียนควรจะได้รับ มีการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และมี

น้ าดื่มเสริมไอโดดีนท่ีได้รับการสนับสนุนดูแลจากกรมอนามัย มีการสุ่มตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังการขาดไอโอดีนและ

คอพอกของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์

มาตราฐาน  อีกท้ังมีสถานท่ีออกก าลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ประกอบกับปัจจุบันกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีนโยบายและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี2560 ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาวะพระภิกษุ

สามเณรท างานร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มีการจัดกิจกรรม อบรมสามเณรนักเรียนในการ

ดูแลสุขภาพใหส้มบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือสามเณรท่ีมีภาวะอ้วน ด้วย

วธิกีารส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติกิจวัตรประวันท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

ของผู้เรียน จึงท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  มีการด าเนินการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มีการก าหนดวสิัยทัศนข์องสถานศึกษาท่ีเกิดจาก การ

ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย

การจัดการศกึษาในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงร่วมกัน ตลอดถึงผู้บริหารมีการส่งเสริมครูและบุคลากรในการท างานร่วมกันอย่างมีสุขการสร้างขวัญและ
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ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้บริหารมอบของขวัญวันเกิดแก่ครูในวันประชุมประจ าเดือน ครูท่ีสร้าง

ผลงานท าความดีความชอบแก่โรงเรียน ครูท่ีมีความขยันควรเป็นแบบอย่างในการท างานการพาไปศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังผู้บริหารมีการสนับสนุน/อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัด

การศกึษาใหแ้ก่ครู บุคลากรท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางท่ีมีการเรียนการสอนท้ังความรู้

ทางวชิาการและความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหผู้้เรียนได้มีความรู้และทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การ

ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพส าหรับผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตในสังคมบน

พืน้ฐานการประกอบอาชีพท่ีสุจริต(สัมมาอาชีวะ) และเป็นพื้นฐานความรู้ในการศกึษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป โรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการการเกษตร 

วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดแทรกใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระบูรณาการ

บนพืน้ฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในงานอาชีพ ท่ีเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นการ

ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ดว้ยตนเอง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสม

ตามสมณวิสัยอันพึงจะท าได้ เช่น งานช่างแกะสลัก งานช่างบุ งานช่างดุน งานช่างฉลุงานประติมากรรม งานทัศนศิลป์

ต่าง ๆ เป็นต้น และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไวซ้ึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการศกึษาเรียนรู้ของจริงนอกสถานท่ีท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ด้านปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

พืน้ท่ีท้ังชุมชนเมืองและในเขตอ าเภอท่ีมีชุมชนเป็นของตนเอง ทางโรงเรียนจึงมีการท างานแบบมีสว่นร่วมกับชุมชนและ

หนว่ยงานอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประการแรกโรงเรียนมีการจัดสรรสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่การ

เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีความสัปปายะ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  การจัดการเรียน

การสอนนอกห้องเรียน และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษาและในชุมชนรอบสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม เช่น โครงการปลูกป่าชุมชนการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติธรรมเข้ารุกมูล (อยู่โคลนไม้เป็นวัตร) เป็น

ต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนมีความรู้ตระหนักถึงความส าคัญและ

เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของมวลมนุษย์ และเพื่อป้องกันภัยพิบัติระยะยาว 

หรือผลกระทบจากการท าลายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงมีบทบาทท างาน/สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน จัดท าโครงการ/

กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมอนุรักษท์รัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในโรงเรียนใหม้ีความสะอาด บรรยากาศ

ร่มรื่น และชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการความรู้ด้านวิชาการ

และการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นท่ีมีอยู่ 

เพื่อสร้างใหเ้ป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา บางแหง่มีการพัฒนาใหเ้ป็น

โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการท าห้องเรียนแต่ละห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีใน

ท้องถิ่นของตนและในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การน ารูปภาพและเอกสาร

ข้อมูลต่าง ๆ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในหอ้งเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในวัด ประกอบกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
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ศกึษา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดร่วมกับชุมชนท่ีความหลากหลายของวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรม

ต่าง ๆ เพื่อธ ารงรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนท่ี  3 เพื่อเป็นแนว

ทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มีประเด็นท่ีผู้วจิัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. การเร่งรัด/พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เนื่องจากความหลากหลายทาง

ภาษา วัฒนธรรมและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ส่งผลต่อการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากงานวิจัยของ พระสมศักดิ์ สมจิตโต, 2560 ได้ศกึษาการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม พบว่า การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในด้านผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาพอนาคต ตลอดจนถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม คือผู้เรียนท่ีมีพืน้ฐานของความรู้ พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ

ท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ท าให้เป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  

มีคุณธรรมในด ารงตนอยู่ในสังคม อีกท้ังปัจจัยท่ีสง่ผลใหก้ระบวนการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ บุคลากรท่ีไม่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน การขาด

แคลนสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน จากสภาพดังกล่าวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรได้รับ

พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง

วชิาการ ดังนี้ 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบ

สารสนเทศในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศและประเมินผลการบริหารเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาการ

บริหารโรงเรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม้ีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดการสอนได้จริง  

3 .การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การจัดอบรมและ

สัมมนาครูบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

4. พัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 

5. การจัดการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา (B-net) และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ 

(O-net) อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น การด าเนินการประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน ๆ

เพื่อให้คุณภาพของการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการก าหนดแนวทางและการพัฒนาระบบการบริหาร 

ให้มีความชัดเจน บุคลากรเข้าใจการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  มีการติดตาม ประเมิน และนิเทศการจัดการศึกษา 

ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้ด าเนินการวางแผน มีวิธปีฏิบัติท่ีให้ประสิทธผิลตามมาตรฐาน

การด าเนินงานไปอย่างเหมาะสมหรือวธิปีฏิบัติใหม่ท่ีดกีว่าเดิม 

2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษากลุ่มท่ี 6 ส่วนใหญ่มีสภาพบริบทของโรงเรียนท่ีคล้ายคลึงกัน ครูเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน จากสภาพท่ัวไปของครูสังกัด
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ จากงานวิจัยของ นิภาพร เหล่าพรมมา, 2557 พบว่า ผู้บริหารควรมีการติดตามการท างาน สนับสนุน

กิจกรรมในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูท้ังด้านงบประมาณและสวัสดิการให้เพียงพอและ

งานวิจัยของ วันทนา เนาว์วัน, 2558 พบวา่ ด้านบุคลากรบุคลากรขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดกิารไม่เท่าเทียม

บุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบอ่ยท าใหข้าดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนของครูในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจ มีเทคนิคการสอนท่ีมคีวามหลากหลาย มีการใช้สื่อและนวัตกรรม

ในการสอน ส่งผลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ  ฯ 

สามารถผลิตผู้เรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี ้

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน  

เกิดความอยากรู้อยากเรียนและมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของครู  

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีเทคนิคและวธิีการสอน ท่ีมีความ

หลากหลายและการพัฒนาความรู้ในรายวชิาท่ีสอนอย่างต่อเนื่อง  

3. ครูมีสวัสดิการและความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลกรท่ีมีความสามารถของโรงเรียนไว้ 

4. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนอ านวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 

การส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์ 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้บริหารมีการนิเทศการสอนเพื่อรับทราบปัญหาของครูติดตามประเมินผลจากการ

นเิทศอย่างต่อเนื่อง และการช่วยเหลือสนับสนุน/อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูใหม้ีประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิล 

3. การส่งเสริมการศึกษาและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มท่ี 6 เป็นโรงเรียนในพระพุทธศาสนาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะด้าน

อาชีพเพื่อเป็นพืน้ฐานการด ารงชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพท่ีบูรณา

การน าเอาจุดเด่นและความเป็นอัตลักษณ์ของผู้นักเรียนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้านอาชีพและเป็นวิธีฝึก

สมาธใินการท างานของผู้เรียน โดยโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพงานช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย งานช่าง งานฝีมือและ

งานศิลป์ งานฝีมือท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ ฯ ควรพัฒนาดังนี ้ 

1. การส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวันของตนเองอย่างสุจริต  

2. การจัดการศึกษาบูรณาการแบบโรงเรียนเรียนร่วม (MOU) การศึกษาแบบโรงเรียนภาคีเครือข่าย

กับสถานบันอาชีวะศึกษา สถานบัน/ศูนย์การเกษตร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้เรียนด้านอาชีพ 

3. การจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานนอกสถานท่ีด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และความสนใจในงานอาชีพท่ีตนถนัด 

การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ

เป็นการจัดการศึกษาตามนโยบายของการศึกษาแห่งชาติและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
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การศกึษาแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน เป็นความรู้พื้นฐานในการศกึษาต่อ ในระดับ

ท่ีสูงข้ึน และสามารถน าความรู้ไปใช้การประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  

มีทัศนคติ/เจตคติท่ีดใีนด้านอาชีพ มีคุณธรรมเป็นพืน้ฐานของจิตใจในการพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากการวิจัยคร้ังน้ี 

นอกจากจะได้ทราบผลการศึกษาหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ยังคาดหวังท่ีจะมีการน าข้อค้นพบหรือความรู้ท่ี

ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า หรือเพื่อพัฒนาการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  ฯ ท้ังในระดับการบริหารงานและ

ระดับปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในระดับการบริหารโรงเรียน เป็นการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ วางแผน ในการบริหารโรงเรียนด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถน าผลการวิจัยไปก าหนด เป็นเป้าหมาย 

ทิศทาง และเนื้อหาของการวางแผนการบริหารโรงเรียนในส่วนท่ีตัวเองเกี่ยวข้องได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. การใช้ประโยชน์ในระดับการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยเป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง  

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ หรือประสิทธผิลใหม้ากย่ิงขึ้นท้ังด้านผู้หาร 

ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดีย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศกึษาเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา ระหวา่งโรงเรียน

ท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบและท่ีไม่เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โรงเรียน 

ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มท่ี 6 
 

กติติกรรมประกาศ 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาลจ าเดิมแต่ปรินิพพานแหง่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ล่วงแล้ว

2562 ปี จุลศักราช 1831 รัตนโกสินทร์ศก 237 ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ

ธรรม พระสงฆ์ พระอรหันตสาวก  คุณบิดามารดา คุณพระอุปัชฌาย์ คุณพระภาวนาวิปัสสนาจารย์ คุณอันหาท่ีสุด

มิได้ 

งานวิจัยในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น เพราะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก คุณพ่อทองเหลี่ยน  คุณแม่

สุนทร วิโรทุศ ผู้เป็นบุพการีให้ก าเนิดได้ถนุถนอมเลี้ยงดูมาด้วยความรักดูแลเอาใจใส่สั่งสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีให้

ได้รับการศึกษาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ใหม้ีความรู้ความสามารถสร้างเกาะป้องกันในการด ารงชีวิตในสังคม ท้ังให้ก าลัง

กาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ ขออนุโมทนาขอบคุณกับ วิทยาการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มา

ศึกษาเล่าเรียน คณาจารย์ท่ีคอยสั่งสอนมอบความรู้ทางวิชาการ แนวทางในการด าเนินชีวิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจัย เพื่อนร่วมชั้นสาขาการบริหารการศึกษาทุกคนในการช่วยเหลือสนับสนุนจนบรรลุผลส าเร็จ ขอขอบคุณใน

ความเมตตาและน้ าใจ ของหลวงพี่พระครูวิสิฐชัยวัฒน์ พระมหานพนัช เขมานนฺโท, พระอธิการอภิวัฒน์ ญาณวโร, 

พระอธกิารสุทัศน์ จนฺทโสภโณ เพื่อนสหธรรมิกท่ีคอยเป็นก าลังใจคอยชีแ้นะแนวทางในการเรียน อ านวยความสะดวก

ในทุก ๆ ด้าน ในการศกึษาเล่าเรียนและในการท างาน กราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะ

จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวหิาร ท่ีให้ท่ีพักอยู่อาศัยในร่มเงาใบบุญในพระอารามแหง่นี ้หลวงปู่พระ
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ราชมงคลวสิุทธิ์(ก้ า กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด จังหวัดพะเยา ท่ีเมตตาใหพ้ักอาศัยท่ีวัดตลอดการเดินทางไป

เรียน และพระครูโกวิทวศีาสน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันปู่ส ีผู้จุดประกายชีวิตในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพย่ิง 

สุดท้ายนี ้ขอบคุณกับความวิริยะอุตสาหะพากเพียรของตนเองท่ีผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยสติปัญญา

ความสามารถท่ีพึงมีจนประสบความส าเร็จ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายจงปกปักรักษา

อ านวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุ  วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ งอกงาม

ไพบูลย์ดว้ยอริยทรัพย์ท้ังหลายในกาลทุกเมื่อเทอญฯ 
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การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

The Study of The Competency of Teachers in Basic Education School Under 

Chiang Rai Primary Education Service Area Office 2  

สุภาพรรณ  ธะยะธง1* และ ธิดาวัลย์  อุ่นกอง2 

Supapan  Tayatong1* and Thidawan  Unkong2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสมรรถนะของครูในสถานศกึษาข้ันพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูในสถานศึกษา  

ข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 จ าแนกตาม เพศ การศึกษา และ

ประสบการณ์สอน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จ านวน 320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามออนไลน์ สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. สมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 

2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงกวา่สมรรถนะประจ า

สายงาน  

 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตท่ีระดับ .05 

 3. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี

ระดับ .01 

 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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 5. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีระดับ .05 

 6. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน   โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 จ านวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จ านวน 4 คู่  

 7.การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

8.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่คณะครูในกลุ่มท่ีปฏิบัติงานดี รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการชั้นเรียนตามล าดับ และด้านการท างานเป็นทีม การวางแผนการท างานร่วมกัน ตามล าดับ ส่วนด้าน

ท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการวิเคราะห ์สังเคราะห ์และการวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้เทคนิควธิกีารท่ีหลากหลาย

ในการตรวจสอบการประเมินให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน  
 

ค าส าคัญ: สมรรถนะหลัก  สถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

Abstract  
Independent study this time. The objective is to study. study of teacher performance in Chiangrai Primary 

Education Office Area 2. The compare is a study of teacher performance in Chiangrai Primary Education Office 

Area 2 The classification of Sex, Education,Teaching experience and a study of teacher performance in Chiangrai 

Primary Education Office Area 2. Sample group of 320 teachers. Research tools is Online questionnaire. Statistics 

used in data analysis include percentage, mean, standard deviation and One-way analysis of variance 

The study indicated that 

1. The performance of the teacher in Chiangrai Primary Education Office Area 2 In this overview are 

moderate.When considering the side list, it found that Core competency Higher than the average Functional 

Competency  

 2. The comparison of the respondents About Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area 

2. The classification by gender in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05 

 3. The comparison of Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office Area 2.The 

classification by gender The classification by gender in Overview and list of sides vary significantly statistical level 

.05 

 4. The comparison of the respondents about Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area 

2 The classification by education in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05 

 5. The comparison of the respondents about Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office 

Area 2 The classification by education in overview and list of sides vary significantly statistical level .05 
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6. The comparison of the respondents about Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area 

2 The classification by education teaching in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05 2 pairs 

and Overview and list of sides vary significantly statistical level .01 4 pairs 

 7. .The comparison of the respondents about Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office 

Area 2 The classification by education teaching in overall, the list and the sides did not differ. 

8. Suggestion about teacher performance in Chiangrai Primary Education Office Area 2. Ascending 

descending  is The focus on the achievement of performance. The morale of the teachers in the group to perform 

well. Subordinate is The management class The training provides knowledge about management classes, 

respectively. and The teamwork Planning Collaboration  respectively. The lowest average. is Analysis and synthesis 

of research to develop the students. Using a variety of techniques to determine the assessment to honor others.  
 

Keywords: Core competency, Basic Education 
 

บทน า 

การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส าคัญท่ีสังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตามองในกระบวนทัศน์ของ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในมิติตา่งๆท่ีสง่ผลต่อการพัฒนา ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศกึษาทศวรรษท่ี

สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติ  ส าคัญ  ได้แก่  1.)การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่  2.)การปฏิรูปครูยุค

ใหม่ 3.)การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4.)การปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตนิั้นจะมีความ

สอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560)  ส าหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์

ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้เสนอแนะไว้ท้ังนี้เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู อย่างเพียงพอตามเกณฑ์และสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภา

วชิาชีพท่ีเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาครู ใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีด ีมีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญ

ก าลังใจอยู่ได้อย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานีน้ับได้ว่า

เป็นบทบาทและภารกิจส าคัญท่ีท้าทายเป็นอย่างย่ิงต่อความส าเร็จของการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและ

ประสิทธภิาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวชิาชีพความเป็น 

จากรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดไวร้ัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย

ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษาในทุกระดับ 

และทุกรูปแบบใหส้อดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหม้ีแผนการศกึษาแห่งชาติ กฎหมาย

เพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2553 ในหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 
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 รัฐได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาวชิาชีพ โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560  และพระราชบัญญัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ของคุรุสภา 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ในการพัฒนาสมรรถนะครู(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2553) ซึ่งเป็นแนวทางในอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมสร้างมโนทัศน์พื้นฐาน ( Fundamental Concepts ) ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้บรรลุผล

ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูยุคใหม่ภายใต้กระแสทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนี้

สมรรถนะวิชาชีพครู : ความหมายและความส าคัญในกระแสของการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารท่ีไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผล

กระทบต่อการศกึษาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธแีสวงหาความรู้

มีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศกึษาในรูปแบบดั้งเดิมท่ีมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สูน่ักเรียนฝ่ายเดียว ไปสู่รูปแบบ

การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีนักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่มมากข้ึน การเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายครูยุคใหม่ในการจัดองค์ความรู้ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวชิาชีพครูได้อย่าง

มี ประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์การท้ังระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศกึษาและกระทรวงศึกษาธิการ มีการ

ใหน้ิยามความหมายของค าวา่ “สมรรถนะ ( Competency )” ไวว้า่ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้ ( Knowledge 

) ทักษะ ( Skill ) ความสามารถ ( Ability ) และคุณลักษณะส่วนบุคคล ( Other Characteristics ) ท่ีท าให้บุคคล

ปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลักษณะท่ีท า

ใหปั้จเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้

ดีกว่าผู้ อ่ืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะหมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ 

ความสามารถและพฤติกรรมอ่ืนๆท่ีท าให้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร ดังนั้นสมรรถนะ

ครูจึงหมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูใหบ้รรลุผล

อย่างมีประสิทธิภาพ(แสงเงิน, 2552) สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผล

อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การทางการศกึษายุคปฏิรูปการศึกษาในสภาพการณ์ทางการจัดการ

เรียนรู้ท่ีผ่านมาพบว่าการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูยังเป็นสิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาค่อนข้างมาก กล่าวกันวา่การพัฒนา

ครูนั้นนอกจากจะพิจารณาบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะครูด้วย สภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าใหค้รูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองใหม้ีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน แต่การพัฒนาครูท่ีผ่าน

มาประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการพัฒนาครูบางประการจากผลการศึกษาวิจัยท่ียืนยันว่าการพัฒนาครูยัง

ขาดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพเพราะงบประมาณจ ากัด ไม่ตรงกับความต้องการของครู และขาดการติด ตาม

ประเมินผลการพัฒนา และยังพบว่าการพัฒนาครูในปัจจุบันยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานท่ีชัดเจน แม้ว่า

หนว่ยงานต่างๆจะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังซ้ าซ้อน ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธภิาพและขาดความ

ต่อเนื่อง พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานกลางเป็นผู้จัด วิธีการส่วนใหญ่ใช้การอบรม บรรยาย ประชุมกลุ่มย่อยและสรุป

ความคิดเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่ อีกท้ังมีผู้เข้าประชุมค่อนข้างมาก และท่ีส าคัญคือครูต้องละท้ิงการสอนเข้ามารับการ

อบรมจึงค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่เห็นผลการน าความรู้ท่ีได้รับจาก
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การอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ตรงประเด็นดังนั้นเพื่อเป็นการ

แสวงหามาตรการและแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการศกึษา ซึ่ง

จะท าให้ครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ น าโรงเรียนไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม แสวงหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธภิาพและคุ้มค่ากับ

งบประมาณการลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูป

การศกึษาโดยต้องเริ่มต้นท่ีการพัฒนาครูเป็นประการส าคัญและส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

(2553) ได้ก าหนด สมรรถนะวิชาชีพครูท่ีจะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของและบุคลากรทางการศึกษา คือ 

สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นสมรรถนะร่วมท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะ

ประจ าสายงาน (Functional competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งตามสาย

งานครู ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของครู โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือวิทยฐานะ การขอรับหรือต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ อีกส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน 

คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่วนสุดท้ายเพื่อผลประโยชน์ของ

สถานศกึษาคือ การพัฒนาครู เพื่อให้มีประสิทธภิาพในการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาขีดความสามารถของครูให้โดด

เด่น มีสมรรถนะท่ีดีอยู่ในระดับสมรรถนะสูง และสูงมากย่ิงข้ึนตามอายุการท างานพิจารณาจากสมรรถนะดังกล่าว

ข้างต้น ถ้าครูส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก็น่าจะดีข้ึน แต่

ปัจจุบันนี้ยังพบปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทยต่ ากว่าเกณฑ์และนับวันจะต่ าลงอีกเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้รับการ

แก้ปัญหาท่ีถูกจุด(วนิดา ภูวนารถนุรักษ์, 2551, หน้า 77) เพื่อสร้างครูท่ีมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะ

พัฒนาครู เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงข้ึน (ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2553) 

 ครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา(ใจทาหลี , 2555)  เป็นผู้ก าหนดคุณภาพประชากรในสังคม และ 

คุณภาพของประชากรสังคม คือตัวก าหนดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

วัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วชิาชีพครูจึงควรเป็นท่ีรวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบ

ทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และการชี้น าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม แต่ในสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบัน วชิาชีพครูก าลังมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ เงินเดือนครูต่ าเมื่อเทียบกับวชิาชีพอ่ืนๆ ครูไทย

คือคนระดับกลาง และระดับกลางส่วนล่างทางเศรษฐกิจและสังคม ครูต้องท าอาชีพเสริมอ่ืนๆ อาชีพครูไม่ได้รับการยก

ย่องในสังคม ครูต้องท างานบริหารและงานอ่ืนๆ ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน  นอกจากนี้ (ประกอบ คุปรัตน์ 

2548) ยังได้กล่าวไวว้า่ ปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ประสงค์ท่ีจะประกอบอาชีพครู 

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประเด็นการวจิัยมุ่งศกึษาสมรรถนะของครูตามสมรรถนะ

หลัก(Core Competency Needs) และการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน(Functional Competency Needs) เพื่อให้

ทราบวา่ครูผู้สอนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง และในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้นี ้จะเป็นข้อมูลและเป็น

ประโยชน์ให้ฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อก้าวสูก่ารเป้นครู

ยุคใหม่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และเพื่อใหไ้ด้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าคัญย่ิง

ต่อการน าไปใช้พัฒนาครู และน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2  ใหบ้รรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวจิัยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาการศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 2 จ าแนกตาม เพศ การศกึษา และประสบการณ์สอน (3) เพื่อ

ศกึษาข้อเสนอแนะสมรรถนะของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย

เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
สมรรถนะหลักของครู ในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2  โดยใช้สมรรถนะครูตามส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (2553) คือ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ  

  1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

  2 ด้านการบริการท่ีดี 

  3 ด้านการพัฒนาตนเอง 

  4 ด้านการท างานเป็นทีม 

  5 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ  

  1 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

  2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

  3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

  4 ด้านการวเิคราะห ์สังเคราะห ์และการวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

  5 ด้านภาวะผู้น าครู 

   6 ด้านการสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศกึษาในการสร้าง

แบบสอบถาม 

2. ศกึษารูปแบบและวธิีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม

ใหค้รอบคลุมเนื้อหา จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบของ

แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูต้องและใหค้ าแนะน า เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ย่ิงขึ้น 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้ครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน ามาหาค่า IOC โดยให้ให้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยก าหนดให้คะแนน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2547 : 17 ) 
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5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อใหพ้ิจารณาความถูกต้อง 

และเห็นชอบแล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการศกึษาต่อไป  
 

ผลการศกึษา 
การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 สมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย 

เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยได้ดังนี้ 

 1. สมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสมรรถนะ

ประจ าสายงาน  

 2. สมรรถนะหลักของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย

เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ข้อการบริการท่ีดีและข้อการพัฒนาตนเองตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ

จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู  

2.1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ข้อแสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อ

การพัฒนาตนเอง และก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือประเมินผล

การปฏิบัติงานของตนเอง คือ ข้อริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

2.2. ด้านการบริการท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ข้อใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า รองลงมา คือข้อใหบ้ริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก 

และข้อใหบ้ริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ ข้อมีการติดตามผลการใหบ้ริการ 

2.3. ด้านการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อ่ืน  รองลงมา คือข้อ

วเิคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

จากหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ

การพัฒนาตนเองท้ังในและนอกสถานศกึษา  

2.4. ด้านการท างานเป็นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ข้อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รองลงมา คือ ข้อแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เหมาะสมในทุกโอกาส และ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อแลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 
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2.5. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยกย่อง ชื่นชมบุคคลท่ีประสบความส า เร็จในวิชาชีพ รองลงมา คือข้อยึดมั่นใน

อุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวชิาชีพ และ ข้อซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้

จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

แก่ผู้เรียน  

3. สมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือด้านการการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านภาวะผู้น าครู ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการวเิคราะห ์สังเคราะห ์และการวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

3.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะ พึงประสงค์

และสมรรถนะของผู้เรียน รองลงมา คือ ข้อใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ และ ข้อวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ ข้อใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้  

3.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ข้อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ข้อการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่ วมกันในสังคม และ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ ข้อจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผู้เรียน และ ข้อ

สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใหแ้ก่นักเรียนอย่างท่ัวถึง 

3.3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ข้อจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อน าข้อมูล

สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และ ข้อแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย 

ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ ข้อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธท่ี์ดรีะหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน  

3.4 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

แก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน รองลงมา คือ ข้อมีการน าผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศกึษาอ่ืน ๆ ท่ี

มีบริบทของปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน และ รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฎีและวธิีการแก้ไข

ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อมีการวเิคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค

และโอกาสความส าเร็จของการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชั้นเรียน  

3.5 ด้านภาวะผู้น าครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ข้อใหเ้กียรติแก่ผู้อ่ืน รองลงมา คือ ข้อสนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน 

และมีสว่นร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  และ ข้อกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ ตามล าดับ ส่วนด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริ ง

และปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
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3.6 ด้านการสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อเปิดโอกาสใหผู้้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผน การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน และ ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วน ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ข้อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา  

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตท่ีระดับ .05 

5. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี

ระดับ .05 

6. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศกึษา  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิต

ท่ีระดับ .05 

7. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 2 จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีระดับ .05 

8. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 จ านวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จ านวน 4 คู่ 

8.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย

วธิกีารทดสอบของ LSD พบวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จ านวน 2 คู่ 

8.2 ด้านการบริการท่ีดี การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิีการทดสอบของ LSD 

พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จ านวน 2 คู่ 

8.3 ด้านการพัฒนาตนเอง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิีการทดสอบของ 

LSD พบวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 จ านวน 1 คู่ 

8.4 ด้านการท างานเป็นทีม  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวธิีการทดสอบของ 

LSD พบวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จ านวน 4 คู่ 

8.5 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ย

วธิกีารทดสอบของ LSD พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 1 คู่ และแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จ านวน 1 คู่ 

9. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิาวัลย์  

อุ่นกอง ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านท่ีได้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว ้ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3  ดร.กิตติมา ป่ีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กองการศึกษา อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ท่ีกรุณาให้

ค าแนะน าแก้ไข ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการค้นควา้ จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้ครั้งนี้สมบูรณ์ และมีคุณค่า 

 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ทุกโรงเรียนท่ีให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและตอบค าถามอย่างดีย่ิง 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคนท่ีเป็นก าลังใจส าคัญใน

การศึกษาระดับมหาบัณฑิตอย่างดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศกึษาค้นควา้ฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า

ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกทา่น 
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ความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบรกิาร ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. จังหวัดล าพูน 

Availability of educational quality assurance to receive an external quality 

assessment. Quality of learners / service recipients of schools under 

Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education 

ฟ้าวณิชย์  ชลมนัสสรณ์1* และ วัชระ  จตุพร2 

Fawanich  Chonmanatsorn1* and Watchara  Jatuporn2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

สถานศกึษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน และศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการเตรียม

ความพร้อมท่ีจะมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวจิัย คือ ผู้บริหารสถานศกึษา , ครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน จ านวน 111 คน

ผลการวจิัยพบวา่  

 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน แสดงความพร้อมในการด าเนินประกันคุณภาพ

การศกึษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทุกด้านเมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่าด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ ข้อสถานศึกษามีผลการด าเนินงาน

เกี่ยวกับในการพัฒนาความรู้พื้นฐาน ของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างหรือหลากหลาย ตามศักยภาพและความต้องการ

ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อสถานศึกษามีการใหค้วามรู้หรือการอบรม

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชนและด้านการศกึษาตามอัธยาศัย

มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อสถานศกึษามีการจัดกิจกรรม หรือโครงการการศกึษาตามอัธยาศัย

โดยผู้เรียนหรือผู้เข้ารับบริการเลือกที่จะเรียนรู้ ตามความสนใจ ความต้องการ ความพร้อม ตามศักยภาพ หรือโอกาส

 2. ปัญหาในการด าเนินงานพบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง การมี เจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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 3. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คือการให้ความส าคัญ โดยรวมถึง

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และการใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงานหรือกิจกรรม 

 

ค าส าคัญ: ความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

Abstract  
The purposes of this researched were to study the availability of educational quality assurance to receive 

an external quality assessment quality of students / service recipients of educational institutions under the Office 

of Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education and study problems and recommendations for 

solutions in preparation of operations. The sample group used in the research was Educational institution 

administrators and teachers under the office 111 students. The research found that  

1. The schools under the office Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education are ready 

to operate educational quality assurance to receive external quality assessments In terms of quality, students / 

service recipients at a high level in all aspects. Considering each aspect, the readiness of basic education was high 

level, especially the schools have performance on the development of basic knowledge of different learners or as 

diverse as their potential and needs. About continuing education, was on high level of readiness, especially schools 

provide education or training on the philosophy of sufficiency economy covering the target group according to the 

context of the community. And Informal education, was also on high level too, especially they have organized 

activities or educational programs as informal by students or service providers choosing to learn according to 

interest. Or needs or the availability or potential or opportunity. 

2. Operational encountered problems in knowledge and understanding of personnel in the operation of 

educational quality assurance in a systematic way, changing the responsible person frequently. having a good 

attitude towards quality assurance operations  

3. The suggestions are participation of all parties involved, Using the PDCA quality process in operations 

or activities. 
 

Keywords: the readiness of the implementation of educational quality assurance, external quality assessment 
 

บทน า 

โลกในยุคปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล

เกิดการเปลี่ยนแปลง ของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความจ าเป็นท่ีเร่งด่วน ของประเทศไทย

คือ การก้าวทันต่ออิทธพิลท่ีมีตอ่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับกระแสโลกท่ีใหม่ในปัจจุบัน

ปัจจัยส าคัญท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และในความท้าทาย ดังกล่าวได้ก็คือ การพัฒนาคุณภาพคนด้วยวิธีการ

จัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพ 
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เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องทุกเวลา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 47 ก าหนดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการก าหนดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดใหส้ถานศกึษาแต่ละแห่งต้องจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา

โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และแต่ละประเภท

การศึกษาตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา

ของสถานศกึษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้

ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย หรือ ส านักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงาน

หลักท่ีมีบทบาทหน้าท่ี ในการจัดท าพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงให้การประสานงาน

การจัดการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติของประชาชน

จึงได้ด าเนิน ในการจัดท าการพัฒนากรอบมาตรฐาน จัดท าตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ร่วมกับสถานศกึษา โดยกรอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีพัฒนาข้ึน เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนด

ระบบ หลักเกณฑ์ และรวมถึงวธิีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศกึษาท่ีจัดการศกึษานอกระบบ พ.ศ.2555

ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1

คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศกึษา  

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน มีสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ (กศน.อ าเภอ) จ านวน 8 อ าเภอ คือ กศน. อ าเภอเมืองล าพูน กศน. อ าเภอป่าซาง กศน.อ าเภอเวียงหนองล่อง 

กศน. อ าเภอบ้านโฮ่ง กศน. อ าเภอบ้านธ ิกศน. อ าเภอทุ่งหัวช้าง กศน. อ าเภอแม่ทา กศน. อ าเภอลี้ ซึ่งมีสภาพบริบท

ของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน โดยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการติดตาม

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนสถานศึกษาท้ัง 8 แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 และพบว่า

สถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน. มีจุดท่ีเห็นควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านมาตรฐาน ท่ี 1 ผู้เรียน / ผู้รับบริการ

และจากผลการสรุปจุดท่ีเห็นควรได้รับการพัฒนาจาก สมศ. ดังกล่าว ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ในฐานะต้นสังกัด

ได้ด าเนินการสนับสนุนให้สถานศึกษามีการเร่งพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อเติมเต็ม หรือแก้ไขในส่วนท่ีตอ้งพัฒนา 

 เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน และการรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องครอบคลุมทุกมาตรฐาน ผู้ศึกษาเห็นวา่ นับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิง

ท่ีตอ้งส ารวจความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท่ีจะเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ตามมาตรฐานท่ีสถานศกึษามีจุดท่ีควรพัฒนามากที่สุดคือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อทราบปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน และใหก้ารสนับสนุนการช่วยเหลือได้ถูกต้องและเหมาะสม บรรลุผลตามกรอบมาตรฐาน

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน จึงเป็นท่ีมาของการค้นคว้า

อิสระ เรื่อง ความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพ

ผู้เรียน/ผู้รับบริการของสถานศกึษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 การวจิัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) ศกึษาความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียนรวมถึง

ผู้รับบริการ ของสถานศกึษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน (2) ศกึษาปัญหา และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข

ในการเตรียมความพร้อมโดยรวมถึงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานกศน.จังหวัดล าพูน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

  กรอบท่ีใช้ในการวจิัย ศกึษาตามขอบข่ายดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 ในการศกึษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรในการศกึษาท้ังหมด คือ ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน มีจ านวน 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย กศน.อ าเภอเมืองล าพูน 

กศน.อ าเภอป่าซาง กศน.อ าเภอเวียงหนองล่อง กศน.อ าเภอบ้านโฮ่ง  กศน.อ าเภอลี้  กศน.อ าเภอทุ่งหัวช้าง  กศน. 

อ าเภอแม่ทา และกศน. อ าเภอบ้านธิ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจ านวน 8 คนและครู ศูนย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจ านวน103 คน รวมท้ังสิ้น 111 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น

แบบสอบถามความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(checklist) ได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  และประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ตอนท่ี 2 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน มีลักษณะ  เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวธิีของลิเคอร์ท (Likert Five Rating Scale) คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open – ended questionnaire) 

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

2. การตรวจสอบ  และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit) 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

มาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

 

  

 

ความพร้อมในการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดล าพูน 
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เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน /ผู้รับบริการ เมื่อ

น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจาก

ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของข้อค าถามแล้วน าแบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Objective 

Congruence,IOC)ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามทุกฉบับ มีค่าดัชนี   ความสอดคล้องเท่ากับ 

1.0 น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวนท้ังหมด 30 คน  เพื่อหาความเท่ียงของ

เครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผู้วิจัย ได้

ทดลองใช้กับ กศน.อ าเภอเถิน สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าปาง  ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.82 น าข้อมูลท่ีเก็บ

รวบรวมไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลค านวณ   หาค่าสถิติด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

 1. ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 111 คน ส่วนใหญ่  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 89.2 รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.9 และ ระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 0.9 ตามล าดับ ด ารงต าแหน่ง ครู กศน. ร้อยละ 92.8 และผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 7.2   

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 6 - 10 ปี ร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ  

1 – 5 ปี ร้อยละ 30.6 ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 25.2 และ ไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษา ร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

 2. ด้านความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่ 

     2.1 ความพร้อมด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า การด าเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนในทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานของผู้เรียนท่ีแตกต่าง  หรือ

หลากหลายตามศักยภาพและความต้องการ เช่น ค่ายวิชาการ การติวเข้มเติมเต็มความรู้ การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 

( = 4.08,  = 0.65) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีหลากหลาย จัด

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการด า เนินชีวิต  

( = 4.02,  = 0.66) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีแสดงว่าผู้เรียนน าความรู้พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต  

การท างาน หรือการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตได้ ( = 4.01,  = 0.64) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นได้ว่า  มีผู้รับบริการท่ีเป็น

ตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานไปใช้หรือไปประยุกต์ใช้ ( = 3.99,  = 0.63) สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียน  จากการส่งเสริม พัฒนา

ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดเลือก หรือยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เรียนท่ี

เป็นตัวอย่างท่ีดี หรือเป็นต้นแบบ ( = 3.91,  = 0.71) สถานศึกษามีการสรุปข้อมูล สามารถประเมินได้วา่มีผลการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ( = 3.86,  = 0.76) และ สถานศกึษามีผู้เรียนท่ีเป็นตัวอย่าง

ท่ีดหีรือต้นแบบผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม ( = 3.78,  = 0.73) ตามล าดับ 
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  2.2 ความพร้อมด้ านการศึกษาต่อเนื่ อง  พบว่า  การด า เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ของสถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนในทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการให้ความรู้หรือการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชน ( = 4.17,  = 0.62) รองลงมาคือ สถานศกึษามีผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้

ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 

ซึ่งเป็นผลจากการเข้าเรียนตามหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป ( = 4.04,  = 0.67) รองลงมาคือสถานศึกษามีการ

ติดตามการน าความรู้ตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีผู้เรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดหีรือต้นแบบด้านการ

น าความรู้ไปใช้ ( = 4.01,  = 0.67) รองลงมาคือ สถานศกึษามีข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนครอบคลุมท้ัง

การวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เรียน ผู้จบหลักสูตรการประกอบอาชีพ และข้อมูลสารสนเทศด้านความพึง

พอใจ ( = 4.00,  = 0.69) และ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ  ว่ามีการติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมท่ีเรียน

หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการน าความรู้ไปใช้  ( = 4.00,  = 0.66) รองลงมาคือสถานศกึษามีผล

การด าเนินงานท่ีแสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป 

( = 3.99,  = 0.61) และสถานศกึษามีการใหค้วามรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรม ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามนโยบาย ตามศักยภาพของพื้นท่ี ( = 3.99,  = 0.65) 

รองลงมาคือสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนท้ังการวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เรียนผู้จบ

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ ( = 3.96,  = 0.65) สถานศกึษามี

ข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนครอบคลุม ท้ังการวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เรียน ผู้จบหลักสูตรอบรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ ( = 3.95,  = 0.67) สถานศึกษามีการ

ติดตามการน าความรู้ไปใช้ มีผู้เรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีหรือต้นแบบด้านการน าความรู้ด้านการประกอบอาชีพไปใ ช้  

( = 3.92,  = 0.66) สถานศกึษามีการให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรม ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามนโยบาย ตามศักยภาพของพื้นท่ี ( = 3.89,  = 0.68) และ

สถานศกึษามีผลการด าเนินงานท่ีแสดงได้ว่ามีผู้เรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดหีรือต้นแบบด้านการน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีไป

ใช้ ( = 3.84,  = 0.72)  ตามล าดับ 

  2.3 ความพร้อมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ของสถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนในทุกขอ้อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนหรือผู้เข้ารับบริการ

เลือกท่ีจะเรียนรู้ตามความสนใจ หรือความต้องการ หรือความพร้อม หรือศักยภาพ หรือโอกาส ครอบคลุมท้ังบ้าน

หนังสือชุมชน ห้องสมุดชาวตลาด การส่งเสริมการอ่าน ( = 4.25,  = 0.63)  รองลงมา คือ สถานศึกษามีข้อมูล

สารสนเทศการจัดการศกึษาตามอัธยาศัย ครอบคลุม ท้ัง กิจกรรมหรือโครงการ การรายงานผล ผลการติดตามและ

ข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ ( = 4.07,  = 0.61) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สถานศึกษามีผลการ

ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นได้วา่มีผู้รับบริการท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการ

เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการการศกึษาตามอัธยาศัยไปใช้ หรือไปประยุกต์ใช้ ( = 3.20,  = 0.52) 

  เมื่อพิจารณาในภาพรวมท้ังสามด้าน คือ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่องและด้าน

การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน มีความพร้อมในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพดังต่อไปนี้ 
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 ความพร้อมด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน  มีความ

พร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศกึษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พืน้ฐานของผู้เรียนท่ีแตกต่าง

หรือหลากหลายตามศักยภาพและความต้องการ เช่น ค่ายวิชาการ การติวเข้มเติมเต็มความรู้ การสอน  ซ่อมเสริม  

เป็นต้น  

 ความพร้อมด้านการศกึษาต่อเนื่องพบว่า สถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนมีความพร้อม

ในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศกึษามีการใหค้วามรู้หรือการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชน  

 ความพร้อมด้านการศกึษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศกึษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน  มีความ

พร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมหรือโครงการการศกึษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนหรือผู้เข้า

รับบริการเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจ หรือความต้องการ หรือความพร้อม หรือศักยภาพ หรือโอกาส ครอบคลุม

ท้ังบ้านหนังสือชุมชน หอ้งสมุดชาวตลาด การส่งเสริมการอ่าน  

 3. ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน  ด้าน

คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่  

     3.1 ปัญหาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบความคิดเห็นต่อปัญหาในการด าเนินงาน คือ การมีเจตคติท่ีดี

ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปท้ังองคาพยพ  

ไม่ต่างคนต่างท า การก าหนดค่าเป้าหมายของการประเมินไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (N-Net) 

ของส านักงานทดสอบแหง่ชาติ (สทศ.)  

  3.2 ปัญหาของการศกึษาต่อเนื่อง พบความคิดเห็นต่อปัญหาในการด าเนินงาน คือ ปัญหาด้านทัศนคติ

ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการจัดการศกึษาต่อเนื่องของ กศน. ได้แก่ การจัดเตรียมวัสดุ

ฝึกอาชีพระสั้นและกลุ่มสนใจ การเลีย้งอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม การให้ค่าเดินทาง เป็นต้น เอกสาร

ประกอบการจัดการศกึษาต่อเนื่องมีจ านวนมาก ท าให้สร้างภาระงานและเพิ่มข้ันตอนการด าเนินงาน ส่งผลถึงต้องเพิ่ม

จ านวนเอกสารท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศของงานทุกโครงการ/กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม

ยังไม่เอ้ือต่อผู้เรียนในพื้นท่ีห่างไกล/ผู้เรียนสูงอายุ การด าเนินงานในลักษณะเดิม ๆ ไม่แตกต่าง เกี่ยวกับการพัฒนา

ความรู้ หรือยกระดับความรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่อง   ในการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการติดตามผู้เรียน และ ระยะทางท่ีห่างไกลเป็นอุปสรรค   ในการรวม

กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลใหผู้้เรียนผู้รับบริการเข้ารับการอบรมใหค้วามรู้ไม่ตอ่เนื่อง  

  3.3 ปัญหาของการศึกษาตามอัธยาศัย พบความคิดเห็นต่อปัญหาในการด าเนินงาน คือ เอกสาร

หลักฐานประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม เช่น ใบเซ็นชื่อ/แบบประเมินความ

พึงพอใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม การสร้างความ

น่าสนใจ ของโครงการ/กิจกรรมท่ีจัด และ ขาดการส ารวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และการติดตาม

ผู้เรียน/ผู้รับบริการ อย่างเป็นระบบ  

 4. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่ 

4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของการศกึษาข้ันพื้นฐาน คือ สถานศึกษาควรใช้กระบวนการ PDCA ใน

การด าเนินงาน/กิจกรรม คือวางแผนอย่างมีระบบ จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ  จัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในสาระวิชาอย่างถ่องแท้ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน และสถานศกึษาควรให้

บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรรายวชิาเลือกโดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย  

4.2 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

การศึกษาต่อเนื่อง คือ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคี

เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีอย่างแท้จริง ควรลดเอกสารประกอบการจัดการศกึษาต่อเนื่อง

สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนด้วยวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทุกกิจกรรม โครงการ เพื่อให้ผู้เรียน

เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง และ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง จัดการอบรม

กระบวนการการออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยากร  เกิดการพัฒนา

คุณภาพ  

  4.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย คือ ควรออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมตามความ

เหมาะสม และบริบท เพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน โดยออกแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตั วชี้วัด

และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ควรมีการประเมินผู้รับบริการอย่างหลากหลาย เช่น สังเกตการลงมือปฏิบัติ

สถิติการเข้าร่วม แบบสอบถาม แบบติดตามผู้เรียนหลังกิจกรรม เป็นต้น และ สถานศกึษา ควรส ารวจความต้องการ

ใหผู้้รับบริการแสดงความเห็น/ความต้องการกิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพร้อมของการด าเนินงานด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานกศน.จังหวัดล าพูน พบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความพร้อมอยู่ในระดับมาก ท้ังสามด้าน ได้แก่ 

ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาตามรายข้อ 

พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างแสดงความพร้อมในระดับมากเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในระหว่างด าเนินการ

วิจัย ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ได้เร่งส่งเสริม สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา การก าหนดส่งแบบรายงานการประเมินตนเอง SAR และส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ในฐานะต้นสังกัด

ได้สังเคราะห์แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR แล้วสะท้อนกลับใหส้ถานศึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไข จึงท าให้ส่งผล

ให้เกิดผลการด าเนินงานเกิดความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อรองรับการประเมินภายนอกมากข้ึน สอดคล้องกับ

แนวคิดหลักของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ท่ีก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยง

กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึง

เป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษาท่ีเกิดขึน้ นอกจากนั้น ตามแผนภาพระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา (หน้า 31) ได้ก าหนดให้แต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด มีความสัมพันธ์ 

และเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ตั้งแต่ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการปฏิบัติตาม

ความพร้อมในแต่ละข้อแสดงให้ไปถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากครู กศน. เป็นผู้วางแผนกิจกรรม/โครงการให้สอด

คล้อง กับตัวชี้วัดของมาตรฐานซึ่งการให้ความรู้/การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ การติดตามการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการติดตามผู้เรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ อ่ืน ท้ังทางด้าน
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการศกึษาต่อเนื่องและด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเกิดจากกิจกรรม/โครงการ ของครู 

กศน. ท้ังสิ้น ครู กศน. จึงต้องรับรู้ และเข้าใจการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ท้ังเรื่องมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ตัวชี้วัดรวมถึงการก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประเมินต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ มะลิวัลย์ จันทร์โสดา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตในกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ ของบุคลากรครู พบว่า กศน.

เขตในกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ

มาก โดยบุคลากรครูท้ังหมดมีการรับรู้ มีความตระหนักในด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในระดับมาก ท้ังหมด

มีการกระตุ้นให้บุคลากรครูท้ังหมดมีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบการประเมินภายใน พร้อมท้ังปรับปรุงเครื่องมือ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา การปรับปรุงการท างานใหไ้ด้มาตรฐานตามท่ีสถานศกึษาก าหนดไว ้การใหค้วามร่วมมือ

ด้านเอกสารและหลักฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

และการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรูปแบบในกระบวนการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCAการมี เอกสารรายงาน การประเมินตนเอง และการจัดท ารายงาน

การประเมินตนเองได้อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานสนับสนุนอย่างน่าเชื่อถือ 

 2. ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง โดยสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถสรุปได้เป็นแต่ละด้านดังนี้ 

  2.1 ปัญหาด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบปัญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (N-Net) ของส านักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) 

การก าหนดค่าเป้าหมายของการประเมินไม่สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี และการมีเจตคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษาเพื่อก าหนดเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนของสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปท้ังองคาพยพ ไม่ตา่งคนต่างท า แสดงให้

เห็นว่า สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้กับ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเจตคติท่ีด ีเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในวา่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ

งานประจ าท่ีตอ้งท าควบคู่กันไป ซึ่งการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  จะสามารถท าให้

การก าหนดค่าเป้าหมายการประเมินเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครู กศน. ในพื้นท่ีสามารถเป็นผู้ร่วมก าหนดค่าเป้าหมาย

บนความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงการก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ท้ังการศึกษานอกระบบ

หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (N-Net) ของส านักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) 

ท่ีเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นท่ียอมรับของส่วนรวม จะสามารถช่วยใหเ้ป้าหมาย การยกระดับผลสัมฤทธ์ิเป็นไปได้

ง่ายกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ ศรีจริยคุณ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้านความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม

พบวา่ อยู่ในระดับดี  ท้ังนีเ้พราะหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับอาชีวศกึษาการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุก

คนเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพการศกึษา การสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีความเข้าใจก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงบุคลากรครู 

ต้องการท่ีจะศึกษาทฤษฎี การตรวจสอบ และรวมถึงการประเมินท าใหส้ามารถร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษา

จนเกิดประสิทธผิลของการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 
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  2.2 ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ทางด้านการศกึษาต่อเนื่อง คือปัญหาในด้านของทัศนคติ

ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการจัดการศกึษาต่อเนื่องของ กศน. ได้แก่ การจัดเตรียมวัสดุ

ฝึกอาชีพระสั้นและกลุ่มสนใจ การเลีย้งอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม การให้ค่าเดินทาง เป็นต้น เอกสาร

ประกอบการจัดการศกึษาต่อเนื่องมีจ านวนมาก ท าให้สร้างภาระงานและเพิ่มข้ันตอนการด าเนินงาน ส่งผลถึงต้องเพิ่ม

จ านวนเอกสารท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศของงานทุกโครงการ/กิจกรรม ปัญหาสองข้อนี้ ผู้วิจัยพบว่าการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องของส านักงาน กศน. ถูกก าหนดด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.และคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ท่ีได้ก าหนดรายละเอียดรายจ่ายของ

การจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมท้ังหมดท้ังค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ประกอบ  กับ

เอกสารประกอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างสะท้อนวา่มีมากเกินไป คือแบบรายงานการศึกษาต่อเนื่อง 

(กศ.ตน.1-30) ก็ถูกก าหนดจากส านักงาน กศน.ส่วนกลางโดยแบบรายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถ

แสดงรายละเอียดตั้งแต่การขออนุมัติจัดโครงการหรือกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ จนถึงแบบ

ติดตามความรู้ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะสถานศกึษายังขาด

การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายเรื่องการจัดการศึกษา  และทัศนคติท่ีดีต่อการ  การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศ รวมถึงขาดการนิเทศติดตามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าให้กับทุกฝ่าย ส่วนปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดกิจกรรมยังไม่เอ้ือต่อผู้เรียนในพืน้ท่ีห่างไกล/ผู้เรียนสูงอายุ การด าเนินงาน  ในลักษณะเดิม ๆ ไม่

แตกต่าง เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ หรือยกระดับความรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ท าให้

ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการติดตามผู้เรียน และ ระยะทางท่ีห่างไกลเป็น

อุปสรรคในการรวมกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลใหผู้้เรียนผู้รับบริการเข้ารับ  การอบรมใหค้วามรู้ไม่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึง

สภาพของปัญหาในด้านกระบวนการ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง หรือประสบการณ์ในการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษายังน้อยหรือ

อาจจะไม่สามารถท่ีจะเชื่อมโยงหรือการบูรณาการ ในการจัดการศกึษาร่วมกับผู้อ่ืน ภาคีเครือข่าย หรือองค์กรอ่ืนๆ 

หรืออาจจะขาดแบบ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อท่ีจะมุ่งไปสู่ยอดเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดซึ่ง

สอดคล้องกับ อลิศลา ริยะสาร (2559) ได้ศกึษายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ด้านเหตุ และปัจจัยส าคัญ

ท่ีมีผลต่อคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  ได้แก่เหตุและปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริม 

สนับสนุนระบบ ในการประกันคุณภาพภายใน ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวชิาการ มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิท่ี

เหมาะสม ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ความสามารถ ตามภาระหนา้ท่ีและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  2.3 ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย คือ เอกสารหลักฐาน

ประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม เช่น ใบเซ็นชื่อ/แบบประเมินความพึงพอใจ 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม การสร้างความน่าสนใจของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีจัด และ ขาดการส ารวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และการติดตามผู้เรียนผู้รับบริการ 

อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยบางกิจกรรมเช่น ห้องสมุดเคลื่อนท่ี  ซึ่งมีการจัด

กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบัติดว้ย การใช้เอกสารประกอบการประเมินกิจกรรมจึงไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน ส่วนการส ารวจความต้องการของผู้เรียนอาจท าได้เพียงส่วนหนึ่งท่ีเป็นกิจกรรม  ท่ีออกแบบไว้ส าหรับกลุ่ม

เฉพาะท่ีได้จัดกลุ่มไวแ้ล้ว ซึ่งการท่ีกลุ่มตัวอย่างสะท้อนปัญหาด้านนี ้อาจเป็นเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
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จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงอาจเป็นเพราะ  เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ใน

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในน้อย หรือไม่มีเลย จึงจะเห็นได้ว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่บุคลากรเป็น

สิ่งท่ีส าคัญย่ิงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวจิัยของ ณัฐกานต์ ชุ่ม

ใจ (2558) ได้ท าการศกึษาค้นควา้เรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา ภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนโสตศกึษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบปัญหาในข้ันตอนต่าง ๆ คือ บุคลากรผู้รับผิดชอบขาดความ

พร้อมในด้านการวางแผนข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ มีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการท่ีจะใช้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ครูขาดความรู้ความเข้าใจการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลส าหรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ คือ บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายควรมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น

ระบบและครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน  

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้ เรียน/ผู้รับบริการ  

พบข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกันคือ สถานศึกษาควรใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงาน/กิจกรรม คือวางแผน

อย่างมีระบบ (P) ใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาทุกคนและภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีสว่นร่วม  ใน

การพัฒนาและก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน ออกแบบกิจกรรมใหห้ลากหลาย เลือกใช้

เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม และบริบท เพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน โดยออกแบบ

รูปแบบวธิีการในการด าเนินงานใหส้อดคล้องเหมาะสมกับตัวชีว้ัด (D) ควรมีการประเมินผู้รับบริการอย่างหลากหลาย 

(C) รวมถึงติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (A) ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังกล่าว สอดคล้อง

กับ นารี โม่งประณีต (2557) ได้ศกึษาวธิีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ

เดมมิ่ง (PDCA) ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสีมาเขต 6 ผลการศกึษาพบวา่ ในวิธีการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในรูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ส านักงานเขต

พื้นท่ีการประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงานตามแผนด้านการ

ตรวจสอบประเมินผล และด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยด้านปัญหา และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษา ท าให้ทราบวา่ บุคลากรในแต่ละสถานศึกษา บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนัก ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดังนั้น ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ควรก าหนดนโยบาย  

ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ทุกแห่ง  ควรให้บุคลากรทุกคน และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

มีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน สร้างความตระหนัก เห็นความส าคัญและก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม

องค์กรในการด าเนินงาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อทราบจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง

ให้กับองค์กร และด าเนินงานไปด้วยกันเป็นองคาพยพ ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ในฐานะต้นสังกัด ควรนิเทศ

ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาเกิดการปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง และทราบว่าสถานศึกษาใดมีความต้องการเสริมเติมเต็มในตัวชีว้ัดใด เพื่อจะได้ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล 

ช่วยเหลอื ในส่วนท่ีครู กศน. หรือ สถานศกึษาต้องการใหช้่วยเป็นการเฉพาะ 
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 2. ผลการวจิัยด้านผลการด าเนินการท่ีสถานศกึษาแสดงความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกภาพรวม อยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ในระดับหนึ่ง 

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูนควรด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อทราบความพร้อม

แยกเป็นรายสถานศึกษา เพื่อทราบว่าสถานศึกษาใดมีความต้องการเสริมเติมเต็มในตัวชี้วัดใด เพื่อจะได้ส่งเสริม 

สนับสนุน ดูและช่วยเหลอื ในส่วนท่ีครู กศน. หรือสถานศกึษาต้องการใหช้่วยเป็นการเฉพาะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ในมาตรฐานท่ี 1 คือมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ ซึ่ งผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัย  

เพื่อศกึษาความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ในอีกสองมาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

การจัดการศกึษา/การใหบ้ริการ และมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศกึษา ของสถานศกึษา สังกัด

ส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน เพื่อน าผลการวิจัยท้ังหมดมาประเมินความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. ต่อไป 

  2. ผลการวิจัยสะท้อนถึงปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตัวอย่างบางส่วน 

ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาท่ีแตกต่างกัน  จึงควรมีการ

วจิัยเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ในสถานศกึษา ต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่องความพร้อมของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน  ส าเร็จลุล่วงได้โดย

อาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่านท่ีใหก้ารช่วยเหลือ ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนะน าความคิดเห็นและให้ก าลังใจ ไม่มีสิ่ง

ใดท่ีสามารถตอบแทนความช่วยเหลอืจากทุกทา่นได้ แต่ทุกทา่นเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหง้านวิจัยนีส้ าเร็จ และเพื่องานวิจัย

เล่มนี้สามารถไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี

คุณภาพย่ิงขึ้น 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.วัชระ จตุพร ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ และท่านผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าพูน ผอ.นรินทร์  ปาระมี ท่ีกรุณา ให้ค า

ชีแ้นะแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้วิจัยได้เข้าใจระบบ

การประกันคุณภาพการศกึษามากย่ิงขึ้น ขอบคุณอาจารย์ปรานี อร่ามดิลกรัตน์ ศกึษานิเทศก์ส านักงาน กศน.จังหวัด

ล าพูน และ ดร.สุนทร คล้ายอ่ า ท่ีกรุณาชี้แนะในการท าเครื่องมืองานวิจัย ขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และครู กศน.ทุกท่าน ท่ีท าให้กระบวนการต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ

ลุล่วงด้วยดี ข้อมูลของท่านมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านั กงาน กศน.

จังหวัดล าพูน  

สุดท้ายนี ้ขอใหทุ้กท่านท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มีความสุขความเจริญสบืต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการบริหาร 

งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

The Relationship Between Transformational Leadership and Effective 

Personnel Administration of School Administrators in Mae Fah Luang District 

of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3  

ผุสดี  จิรนากุล1* และ น้ าฝน  กันมา2 

Putsadee  Jiranakul1* and Namfon  Kanma2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2) ศกึษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง และ 3) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 226 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเ์พียร์สัน  

ผลการศกึษาพบวา่  

 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี ้ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล าดับ 

 2. ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการออกจากราชการ 

ด้านวินัยและการรักษาวนิัย และด้านการเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ตามล าดับ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและ

รายด้าน มีความสัมพันธท์างบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารสถานศกึษา 
 

Abstract  
The purpose of this study were to 1) study the level of transformational leadership of school administrators 

in Mae Fah Luang District. 2) study the level of effective personnel administration of school administrators in Mae 

Fah Luang District 3)  analyze the relationship between transformational leadership and effective personnel 

administration of school administrators in Mae Fah Luang District. A sample was selected from 226 school teachers 

and educational personnel in Mae Fah Luang District of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The 

study instruments were questionnaires with 5 rating scale. The statistical treatment used frequencies, percentage, 

mean, standard deviation, and Pearsons correlation. 

 The results of the study were as follows: 

1.  The transformational leadership of school administrators in Mae Fah Luang District revealed that the 

overall aspects and each aspect were at the “ high” level and which can be put in the order from high to low as 

Inspirational Motivation, Idealized Influence, Individualized Consideration, and Intellectual Stimulation. 

2. The effective personnel administration of school administrators in Mae Fah Luang District revealed that 

the overall aspects and each aspect were at the “high” level and which can be put in the order from high to low 

as Recruitment and Appointment, Planning and Placement, Dismissal, Discipline and Maintenance, and 

Performance Efficiency Enhancement. 

3. The relationship between transformational leadership and effective personnel administration of school 

administrators in Mae Fah Luang District revealed that the overall aspects and each aspect were  high positive 

correlation and statistically significant at 0.01 level. 
 

Keywords: transformational leadership, effective personnel administration, school administrators 
 

บทน า 

 ภาวะผู้น า เป็นพฤติกรรมของบุคคล เป็นอิทธิพล เป็นการปฏิบัติ เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพล  เป็น

กระบวนการของการท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล เป็นกระบวนการท่ีให้ความหมายของสิ่งท่ีก าลังกระท าร่วมกัน เป็น

การท าให้วิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นจริง และเป็นความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการจูงใจ และกระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมือ ท าให้องค์การมีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จ (Yukl (2013), อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561, 

หน้า 295) ซึ่งภาวะผู้น านั้นถือได้วา่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ท่ีเหนือความคาดหมาย เนื่องจากภาวะผู้น า

เป็นตัวแปรหรือปัจจัยท่ีส าคัญ สามารถท านายหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืน  ๆ ท่ีส าคัญท่ีองค์การต้องการ 

(Bass & Bass, 2008 อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561, หน้า 308) มีแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลการศึกษาและงานวิจัย 

เชิงประจักษ์จ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของภาวะผู้น า ตั้งแต่ระดับผู้น าประเทศ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน 
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ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้น าในองค์การต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารสูงสุด กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารระดับกลาง หรือระดับต้น รวมถึงพนักงานทุก ๆ คนในองค์การ ต่างส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

องค์การใดมีผู้น า ผู้บริหาร หรือพนักงาน ท่ีมีภาวะผู้น าท่ีดีจะส่งผลให้องค์การท่ียอดเย่ียมได้ ภาวะผู้น าท่ีดียังมี

ผลกระทบท่ีส าคัญต่อพนักงานในองค์การนั้น ๆ นอกจากนั้นยังพบวา่ ภาวะผู้น าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์การ และภาวะผู้น า ยังเป็นตัวแปรส่งผ่านไปยังปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีพบวา่จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การด้วย (รัตติ

กรณ์ จงวิศาล 2561, หน้า 379) ดังนั้นภาวะผู้น าจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา 

การบรรลุเป้าหมาย และความส าเร็จขององค์การ 

 การบริหารงานในองค์กรจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ

ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน เข้าท างาน การ

ชีน้ า และการควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหล่านี ้ปัจจัยด้านคนมีบทบาทส าคัญท่ีสุด ท่ีจะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าท่ี

ต่าง ๆ ด าเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้  โดยเฉพาะหน้าท่ีของการจัดคนเข้าท างานท่ีได้มีการ

พัฒนาข้ึนเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งทางวิชาการ ท่ีเรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

ปัจจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 หน้า 1) และเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่ว ยงานสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนด 6 ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานด้านการศึกษา ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต 

พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการดังนี้ 1. 

ร้อยละผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวชิาและภูมิล าเนาของอัตราเกษียณ (ร้อยละ 25) 2. ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาใหเ้ป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้

ค าปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) 4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดกิาร

และการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 80) (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธกิาร

, 2561, หน้า ฆ) และจุดอ่อนของการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด และคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ขาดความมั่นคงในอาชีพ ขวัญและก าลังใจ (แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564, 2560, หน้า 18) ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาติ ท่ี 19/2560 เรือ่ง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 ซึ่ง

ได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธกิารภาคเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศกึษาธกิารในระดับพื้นท่ี ท าหน้าท่ีขับเคลื่อน

การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและ

บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีนั้น ๆ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” มีหนา้ท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และก าหนดใหม้ีส านักงานศกึษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ซึ่ง

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การบรรจุและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ใหศ้ึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ 
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กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 , หน้า 14-22) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ภาวะผู้น าและประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาวา่ ในสถานการณ์เช่นนีผู้้บริหารสถานศึกษา

จะมีภาวะผู้น าในการบริหารสถานศกึษาอย่างไร และผู้บริหารสถานศกึษามีการบริหารงานบุคคลอย่างไรบ้าง 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหาร 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีของจังหวัดเชียงราย จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอ 

เชียงแสน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอดอยหลวง  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนาครู 

ตัวชีว้ัด ในเรื่องหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตราก าลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

(แผนปฏิบัติ-ราชการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 , 

2561, หน้า 10) แต่ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงถือได้ว่าเป็นอ าเภอหนึ่งท่ีมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มี

ประชากรหลากหลายชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยพื้นถิ่น ไทยเชื้อสายจีน ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าม้ง 

ชนเผ่าเย้า ชนเผ่าลีซอ เป็นต้น ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดอ าเภอแม่ฟ้าหลวงจึงต้องมีการ

ด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างออกไปเดิม เนื่องจากการระยะทางในการเดินทางท่ีค่อนข้างไกลและค่อนข้างล าบากเพราะพืน้ท่ี

เป็นพืน้ท่ีสูง และความแตกต่างกันทางด้านภาษาระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจากขอ้มูลของส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด

เชียงรายเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจะ

มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่าอ าเภออ่ืนท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และสถิติการบรรจุและแต่งตั้งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทุก

รอบ จะมีต าแหน่งวา่งท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง และการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไม่ว่าจะเป็นการ

ย้ายปกติ หรือการย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ของโรงเรียนในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงก็มีจ านวนมากเช่นเดียวกัน 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 1-4/2562) ท้ังนี้เป็นเพราะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาต้องการมาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีราบหรือพืน้ท่ีในเมืองมากกวา่พืน้ท่ีราบสูง  

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษา เนื่องจากภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 

และการบริหารงานบุคคลมีความส าคัญอย่างย่ิงและต้องกระท าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด เพราะคนเป็นปัจจัยท่ี

ส าคัญท่ีสุดในการบริหารงาน โดยการบริหารงานบุคคลนั้นจะเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้การมอบหมาย

งาน การพัฒนางาน การสร้างขวัญและก าลังใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาจน

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต  3 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต  3 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต  3 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 กรอบแนวคดิ 

การศกึษาครั้งนี้เป็นการศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

โดยผู้ศกึษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 3 มีความสัมพันธก์ัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การศกึษาความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา

ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งประกอบด้วย 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่สลองใน 

ต าบลแม่สลองนอก ต าบลเทอดไท และต าบลแม่ฟ้าหลวง ท้ังหมด 31 โรงเรียน จ านวน 533 คน 

           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท้ังหมด 31 โรงเรียน จ านวน 226 คน ได้มาโดยการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1. ด้านการมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์  

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล  

ตัวแปรตาม 

ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคล 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ

ก าหนดต าแหนง่ 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธภิาพ 

    ในการปฏิบัติราชการ 

4. ด้านวนิัยและการรักษาวนิัย 

5. ด้านการออกจากราชการ 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 

3 ตอน ประกอบด้วย  

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ, อายุ, วุฒกิารศึกษา, ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน) 

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 55 ข้อ มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา

ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 45 ข้อ มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวมรวมข้อมูล และถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3  เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.2 น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา 

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  

     3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

     3.4 น าแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้น าข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 4. การวเิคราะหข้์อมูล 

     4.1 น าแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว

น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

     4.2 น าแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผล การ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

น้ าหนัก 5 ระดับ แล้วน าไปวิเคราะหก์ารหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย 

    4.3 น าข้อมูลท่ีได้มาแปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สัน 
 

 

 



  451  

- Proceedings - 

 

ผลการศึกษา 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี ้ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล าดับ 

 2. ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต  3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการออกจากราชการ 

ด้านวินัยและการรักษาวนิัย และด้านการเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและ

รายด้าน มีความสัมพันธท์างบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

   1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ด้านการมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ีน่ายกย่อง เคารพ

นับถือ ศรัทธา และไว้วางใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้

ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอยู่เสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร

สถานศกึษามีพลังอ านาจและสามารถสร้างความมั่นใจใหก้ับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้  

   1.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีวิธีการส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มี

ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ไว้วางใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึง

ความกระตอืรือร้นต่อภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามองการณ์ไกลถึงความ

เป็นไปได้ใหม่ ๆ ท่ีตื่นเต้นและท้าทาย และมีเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน  

   1.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา  

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษาใหก้ าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษาสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษาใช้วิธีท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

   1.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาเข้ามาพูดคุย ปรึกษาหารือด้วยความเป็นกันเอง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีปฏิสัมพันธท่ี์ดีกับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอาใจเขามาใส่ใจเรา และพบปะพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษามอบหมายงานอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ

แต่ละบุคคล  

2. ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  3  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รองลงมา คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และ

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

   2.1 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการขอก าหนดต าแหน่ง  

เพิ่มจากเดิมไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา เมื่อมีการขาดแคลนบุคลากร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีการ

จัดท าโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและจัดท าคู่มือการบริหารงาน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอแผน

อัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

   2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีนโยบายในการสรรหาบุคลากรโดยใช้

งบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา ในกรณีท่ีขาดแคลนบุคลากร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการ

ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสถานศกึษาต าแหนง่ต่าง ๆ ตามความต้องการของสถานศกึษา

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

สถานศกึษา มอบหมายงานใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตรงตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 

   2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน  

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนา

ก่อนมอบหมายหนา้ท่ีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีการติดตาม

การประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหนง่ครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปีและด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาไปยังส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
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   2.4 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน  

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ด้านวินัยและการรักษาวนิัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหผู้้กระท าผิดวนิัยเล็กน้อย แก้ไข ปรับปรุง

ตนเอง ก่อนท่ีจะมีการลงโทษ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีการรายงานการด าเนินการทางวินัยไปยังส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา หากมีการด าเนินการทางวินัยเกิดข้ึนในสถานศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติ

ราชการอยู่เสมอ 

   2.5 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการออกจากราชการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาลาออกจากราชการ/งาน ได้ตามความประสงค์ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีการประกาศเกียรติ

คุณยกย่องชมเชยการปฏิบัติราชการท่ีผ่านมาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจากราชการ หรือ

เกษียณอายุราชการ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศกึษามีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ (กรณีทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้ารับ

การพัฒนาอย่างเข้ม) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

อภิปรายผล 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีผลปรากฎเช่นนี้เพราะว่า ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริหารจะต้องมีในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้

องค์การมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้อิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตามในการแสดงออกถึงคุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมในการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฎิบัติงาน สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน การมีอุดมการณ์ท่ีท าใหผู้้ตาม

เกิดความเชื่อถือศรัทธา และการตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามเป็นรายบุคคลมากว่านั้นผู้น าและผู้ตามต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวัง ท้ังนีเ้พื่อให้

ผู้น าและผู้ตามเห็นความส าคัญของภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การร่วมกัน ได้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อ

ความส าเร็จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2561) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง 

คุณลักษณะ หรือพฤติกรรม หรือความสามารถหรือกระบวนการท่ีเป็นปฎิสัมพันธ ์หรือเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ

กลุ่ม หรือเป็นกระบวนการท่ีบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนหรือกลุ่มคน มีการจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจ หรือ

สร้างความปรารถนา ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา และช่วยเพิ่มพลังอ านาจ หรือดึงศักยภาพของผู้อ่ืนออกมา เพื่อให้ 
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บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวคิดของแบส & อโวลิโอ (อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล 2561) 

กล่าวไวว้า่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธพิลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความ

พยายามและความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามใหสู้งข้ึน ใช้ศักยภาพของตนเองมากขึ้น ท าใหเ้ห็นความส าคัญและ

คุณค่าในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่ม ของ

องค์การ และสังคม มากกว่านั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอมาวสี ศีติสาร (2557) ท าการศึกษาความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนา

การศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา กลุ่มพัฒนาการศกึษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ประสิทธผิลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีผลปรากฏเช่นนี้เพราะว่าการบริหารงานบุคคล 

เป็นการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการบริหารงานขององค์การ โดยจะ

เกี่ยวข้องกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนา วนิัยและการรักษาวินัย และการออกจากงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ การมอบหมายงานใหต้รงกับต าแหน่งลักษณะงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ บุคลากรมี

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวนิัย มีคุณธรรมจริยธรรม และออกจากราชการอย่าง

ภาคภูมิใจ ดังนั้นการท่ีจะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จได้นั้น การบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นต้องมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทพรัตน์ ดาวเรือง (2560) กล่าวไว้ว่า การ

บริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับงาน การพัฒนาให้ความรู้ความสามารถ การบ ารุงขวัญและก าลังใจเพื่อให้บุคคลทุ่มเทความรู้

ความสามารถอย่างเต็มท่ีใหแ้ก่หนว่ยงาน การด าเนินการทางวนิัย ตลอดจนการใหบุ้คคลพ้นจากงานไม่ว่าจะเป็นกรณี

ใด ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของโสภณ  สวยขุนทด (2557) กล่าวไวว้า่ การบริหารงานบุคคล มีความ ส าคัญอย่าง

ย่ิงและเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการด าเนินงานขององค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เพราะคนเป็นศูนย์กลางใน

การพัฒนา รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการ องค์กรต่าง ๆ จึงพยายามสรรหาบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มากกว่านั้นยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนิช ศรีลาคา (2558) ท าการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม 

มีความสัมพันธท์างบวกระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีผลปรากฏเป็นเช่นนี้เพราะว่า ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาท าให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากมีปัญหาในหน่วยงานก็สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของปัญหาในองค์การ

และพร้อมท่ีจะช่วยกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จด้วย มากกว่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษา  ยังมีการ
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มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาโดยค านึงถึงความ

เ ป็นปัจ เจก บุคคล  ซึ่ งสอดคล้ องกับแนวคิดของภาวิ ดา ธาราศรีสุทธิ  ( 2555)  กล่ าว ไว้ ว่ า  ภาวะผู้ น า 

การเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์(Paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าท่ีมีวสิัยทัศน์ (Visionary) และ

มีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral-agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มี

ความเป็นผู้น า ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนีก้ าลังเป็นท่ีต้องการอย่างย่ิงในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน

อย่างในปัจจุบันนี้ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะบริหาร

องค์การให้ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ

บริหารงานท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมาย  หากผู้บริหาร

สถานศกึษามีความเข้าใจและเข้าถึงบุคลากรของตน มีการบริหารอัตราก าลังของบุคลากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในกรณีท่ีขาดแคลนบุคลากร มีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและมีประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เปิดโอกาสใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้พัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติให้ดีข้ึนอยู่เสมอ มีการด าเนินการทางวินัยอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ

ตามความประสงค์ และมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการโดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติและแสดงมุฑิตา

จิต สิ่งเหล่านี้ก็จะท าใหก้ารบริหารงานบุคคลของสถานศกึษามีประสิทธภิาพ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธุมากร เจดีย์ค า (2559) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของภาวะผู้น านั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีค้นหา

ข้อมูลของแต่ละบุคคลใหน่วยงานได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันผู้น าท่ีดีจะต้องเป็นผู้รู้จักเข้าถึงธรรมชาติพืน้ฐานของบุคลากรในหน่วยงานของตน เป็นนักสื่อสารท่ีดีกับ

ผู้ร่วมงานและสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาเหลา่นั้นใหลุ้ล่วงไปด้วยดีอีกท้ังสามารถ ท าใหผู้้ร่วมงาน

เต็มใจท่ีจะร่วมมือด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวจิัยของเบญจภรณ์ ผินสู่ (2558) ท าการศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร งานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 32 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน

บุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจากท่าน ผศ.ดร.น้ าฝน กันมา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ รวมท้ังคณาจารย์ท่ีได้กรุณา

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ศกึษาและเป็นก าลังใจให้จนส าเร็จการศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูง ไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายวัลลภ ไม้จ าปา รองศกึษาธกิารจังหวัดเชียงราย และนายวเิศษ  เชยกระรินทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือ แก้ไข และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน รวมท้ังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอแม่จัน จังหวัด
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เชียงราย ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการเก็บข้อมูลและตอบ

แบบสอบถามจนท าใหก้ารศกึษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศกึษาค้นควา้ฉบับนี ้ผู้ศึกษาค้นควา้ขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน  
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

Management Skills of School Administrators as Perceived By Teachers Under 

The Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4 

ศรินทิพย์  ธนะวด1ี* และ น้ าฝน  กันมา2 

Sarinthip  Thanawadee1* and Namfon  Gunma2 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาค้นควา้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะ

ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 2) เปรียบเทียบทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน และประเภทโรงเรียน 3) ศกึษาข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 214 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 

 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ทักษะ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะ

ด้านการวินิจฉัย ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทักษะด้านการบริหารเวลา 

ตามล าดับ 

 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาด

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาจากความถึ่สูงสุดในรายด้าน พบวา่ ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารควรน า

ความรู้ท่ีมีมาพัฒนาความคิดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติใหม่อยู่เสมอและผู้บริหารควรจะน าความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอก
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องค์กรมาพัฒนาต่อยอดความคิด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์

นอกเวลางานภายในหน่วยงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ด้านความคิดรวบยอด ได้แก่ ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึด

วัตถุประสงค์ของสถานศกึษาเป็นหลัก และผู้บริหารควรก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจน ด้าน

วนิิจฉัย ได้แก่ ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายทางการศกึษาใหช้ัดเจน ด้านการสื่อสาร ได้แก่ อยากใหม้ีการสร้างความ

เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารของสถานศกึษา ด้านการตัดสินใจ ได้แก่ ผู้บริหารควรตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวและเด็ดขาด ด้านการบริหารเวลา ได้แก่ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน

ตรงตามเวลาท่ีก าหนด และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ

การใช้งานของสถานศกึษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนของครูผู้สอน 

 

ค าส าคัญ: ทักษะการบริหาร  ผู้บริหาร  
 

Abstract  
The purposes of this research were to investigate 1) study the management skills of school administrators 

as perceived by teachers Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4. 2 ) to compare 

opinions of the management skills of school administrators as perceived by teachers Under the Office of Chiang 

Rai Provincial Primary Education Area 4 classified by gender, age, education, work experience, workplace size 

and school type. 3)  study the suggest of the development of  management skills of school administrators Under 

the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4.The respondents used in this study were 413 school 

teachers Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4. The study instruments were 

questionnaire with 5 rating scale and open-ended questions. The statistical treatment used frequencies, 

percentage, mean, standard deviation. The research findings were as follow: 

1. The management skills of school administrators as perceived by teachers Under the Office of Chiang 

Rai Provincial Primary Education Area 4 revealed that the overall aspects and each aspects were at the “high” 

level and which can be put in the order from high to low as human relations skills, thinking skills, decisions skills, 

communication skills, diagnostic skills, practice skills, technology and innovation skills, and time management skills.  

 2. The comparison opinions of the management skills of school administrators as perceived by teachers 

Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4 classified by gender, age, education, work 

experience, workplace size and  school type are not different. 

 3. The suggest of the development of  management skills of school administrators Under the Office of 

Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4 by considering of the highest item frequency, practice skills was 

suggested that the administrators should bring knowledge to develop the idea to find a new practice and bring 

new knowledge from outside the organization developing the idea, human relations skills was suggested that  the 

administrators should organize activities, socialize outside of work time within the organization to establish relations, 

thinking skills was suggested that the administrators should manage by objectives of the school as the principal 

and determine the purpose of the study is clear, diagnostic skills was suggested that educational policy should be 

defined clearly, communication skills was suggested that the teachers want to build mutual understanding among 
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co-worker about the information of the school, decisions skills was suggested that the administrators should fix 

the problem quickly and decisively, time management skills was suggested that the administrators should 

encourage teachers to work at the scheduled time, and technology and innovation skills was suggested that the 

administrators should supply the media and technology sufficient to promote the teaching of teachers. 
 

Keywords: Management skills, Administrators  
 

บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรมวิชาการ, 

กระทรวงศึกษาธิการ, (2546) ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว้อย่าง

ชัดเจน จ าเป็นต้องใช้กระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาเข้ามาด าเนินการเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

สอดคล้องกับกระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศเจตนารมณ์ พ.ศ. 2557 ปีแห่งการปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาคนอย่าง

ย่ังยืน (2558-2569) ในข้อเสนอ และ Roadmap การปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาคนอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยวสิัยทัศน์ 

เจตนารมณ์ หลักการ เป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษา ข้อเสนอการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน และกลไกการ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลและต่อเนื่องย่ังยืน มีสาระส าคัญท่ีควรมีเป้าหมาย เพื่อ

เปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้ดีข้ึนใน 3 ด้าน คือ มีความรู้ ความใฝ่รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงาน และเป็นคนดี  

มีคุณธรรม จัดการศึกษาตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพระดับสากล รวมถึงการลด

ค่าใช้จา่ยในการบริหารลง สามารถทุม่ทรัพยากรในระดับท่ีเพียงพอ (กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2557)  

กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013 ; อ้างถึงใน วิโรจน์ สาร

รัตนะ, 2556, หน้า 70-75) กล่าวถึง โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดล 

ท่ีกล่าวถึงเรื่องของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skills) ของผู้น าทางการศกึษา พอสรุปได้ดังนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นต้องน าสถานศกึษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา

ในสถานศึกษาของตนเองในด้านการปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน  ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี

ประสิทธิผล ส ารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e-learning พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้และสร้าง

เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ และพัฒนาคนให้เป็นผู้น า เพราะววิัฒนาการของโลกก้าวหนา้มาเป็น

ล าดับ กิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้าน เจริญข้ึนกว่าเดิมอย่างมาก ย่อมต้องการ การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

เพื่อเป็นเครื่องมือใหง้านด าเนินไปได้ถูกต้องและมีระเบียบแบบแผนท่ีดี การบริหารท่ีดีนั้นจ าต้องอาศัยหัวหน้างานท่ีมี

ความเป็นผู้น าท่ีด ีและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องเป็นผู้

ท่ีรู้จักสร้างวิสัยทัศน์ จะต้องมีบทบาทตามภารกิจและพฤติกรรมในการบริหาร รวมถึงสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ท่ี

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาในอนาคต และจะต้องมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางท่ีจะใหว้สิัยทัศนน์ั้นเป็นจริง 

เหตุท่ีเป็นดังนีเ้พราะยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุควทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิธกีารจัดการสมัยใหม่ ผู้บริหารยุค

ใหม่ต้องรู้จักน าแนวคิดใหม่ ๆ ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหาร ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคไอที และวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าของผู้บริหารควรประกอบด้วย “มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สูส่ากล ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ 

โดยใหชุ้มชนมีสว่นร่วม” 
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ผู้บริหารการศึกษามีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา เพราะผู้บริหารควรเป็นผู้น าวิสัยทัศน์ 

(Visionary leadership) จึงต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี ต้องรู้จักสะสมความเชี่ยวชาญด้าน

ต่าง ๆ มั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ รวมท้ังต้องมองการไกลสามารถวางแผนระยะยาว  (Long-term 

planning) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยนวิกฤตสู่โอกาสได้อย่างเหมาะสม และท่ีส าคัญสามารถ

วางแผนกลยุทธเ์พื่อปรับปรุงองค์กรใหเ้จริญก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย สามารถต้านทางวกิฤตการณ์ท่ีมากระทบ

ได้อย่างมั่นคง (สมชาย เทพแสง, 2553, หน้า 11) สอดคล้องกับการนิยามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาของจิติมา 

วรรณศรี (2557, หน้า 149) ท่ีได้ระบุถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องปฏิบัติตนและปฏิบัติงานบทบาทผู้น า 

บทบาทผู้ประสานงาน บทบาทนักแก้ปัญหา บทบาทนักพัฒนาระบบ บทบาทนักวชิาการศึกษา บทบาทสร้างทีมงาน 

บทบาทพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร มีความรู้ ความสามารถเข้าใจใน

หลักการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธผิล มีขอบข่ายและภารกิจท่ีส าคัญ 

มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   ท่ีสามารถขับเคลื่อนให้งานด้านการศกึษามุ่งสู่จุดมุ่งหมายของการจัด

การศึกษา สร้างและจุดประกายให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของ

องค์กร (Calwell, 2000, p.130) 

 จากผลงานวิจัยและการประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในการหา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศกึษา) พบว่า คะแนนรวมด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวมด้านความประพฤติในการรักษาวินัย คะแนนรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคะแนนรวมด้านจรรยาบรรณวชิาชีพ จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ผู้บริหารสถานศกึษา 

ในอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้คะแนนจากการสรุปผลการประเมินร้อยละ 60-79 ถือว่าได้ระดับปานกลาง (การ

ประเมินตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามระเบียบท่ีประกาศไว ้พ.ศ. 2547; 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ปีการศกึษา 2560) และได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

เช่น ผู้บริหารกลัวการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ , ไม่สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ และการจัดระเบียบและวางแผนงาน สอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน 

และคณะ (2558 หน้า 11) ท่ีได้สังเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศกึษาของไทย ของโรงเรียน

ระดับประถมศกึษา และในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนน้อย ผู้บริหารมักไม่มีความเป็นผู้น าทางวชิาการ

ไม่สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หรือไม่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ รวมถึง ผู้บริหารมักไม่ปรากฏตัวใน

โรงเรียน เพราะมักอ้างว่าจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อวิ่งเต้นหาทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียนอยู่เสมอ 

เพื่อให้เพียงพอกับความขาดแคลนท่ีสถานศึกษาเผชิญ เนื่องมาจากโรงเรียนมีนักเรียนน้อย เงินสนับสนุนต่อหัวท่ีรัฐ

จัดสรรให้จึงมีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ และมักมีความขัดแย้งภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ทักษะการบริหารงานไม่สมบูรณ์ การบริหารจัดการยังขาดทักษะการบริหาร ขาดหลักการ 

แนวคิด การตัดสินใจ การมองภาพรวมขององค์กร หรือสถานศกึษา ขาดประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี

สู่การปฏิบัติ และ ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและขอบข่ายของงานให้ชัดเจนถูกต้อง การมอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีตามล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชาท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการปรับตัวให้เ ข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ อีกท้ังไม่มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินการบริหาร เมื่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ

ท่ีสุดท่ีจะช่วยท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นนักบริหารท่ี

มีภาวะผู้น าทางการศึกษาข้ันสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีสามารถขับเคลื่อนให้

งานด้านการศึกษามุ่งสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างและจุดประกายให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
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ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพขององค์กรท่ีใช้หล่อเลี้ยงให้เกิดชุมชน  แห่งการเรียนรู้ท้ังในระดับ

ท้องถิ่นและระดับโลก (Calwell, 2000, p.23 ; อ้างอิงใน ภัทร ธรรมคุณ, 2554 หน้า 36) ซึ่งสอดคล้องกับทักษะท่ี

ส าคัญส าหรับผู้บริหารของ ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2561 หน้า 33) ได้สรุปไว้ว่าผู้บริหารการจัดการองค์กรเพื่อน าไปสู่

ความส าเร็จท่ีตั้งไว ้ผู้บริหารควรมีเพราะความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคล 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการวนิิจฉัย ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการ

บริหารเวลา และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทักษะท้ัง 8 ประการนี ้ถูกใช้อย่างผสมผสานในแต่ละวันของ

การท างาน และสอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2556 หน้า 70) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องน า

สถานศกึษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษาในสถานศกึษาของตนเองตามโมเดล

ภาวะผู้น าทางการศกึษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงเรื่องของคุณภาพ (qualities) ความรู้ 

(Knowledge) และทักษะ (Skills) 

การจัดการศกึษาโรงเรียนในอ าเภอเทิง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน 

ปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนระดับประถมศกึษา 38 โรงเรียน มีข้าราชการครู พนักงานราชการครูอัตราจ้าง จ านวน 243 

คน มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 15 โรงเรียน มีข้าราชการ ครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง จ านวน 232 คน  

 ดังนั้นผู้วจิัยจึงสนใจศกึษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในอ าเภอเทิง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท้ัง 53 โรงเรียน โดยได้น าทักษะท่ีส าคัญของการ

บริหารเพื่อให้การด าเนินการบริหารได้ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง 8 ด้าน ตามแนวคิดของ ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี 

(2561 หน้า 30-31) ซึ่งได้แก่ 1) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 5) ทักษะด้านการสื่อสาร 6) ทักษะด้านการตัดสินใจ 7) ทักษะด้านการ

บริหารเวลา 8) ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด โดยศึกษา

เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียนและประเภทโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนา

ผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศกึษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยใหจ้ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน 

ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน  

3. เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

5. ขนาดโรงเรียน 

6. ประเภทโรงเรียน 

 

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของ 

ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี  

โดย อ้างอิงจาก Griffin ดังนี ้

1. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน   

2. ทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล   

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด    

4. ทักษะด้านการวนิิจฉัย    

5. ทักษะด้านการสื่อสาร   

6. ทักษะด้านการตัดสินใจ   

7. ทักษะด้านการบริหารเวลา 

8. ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

สมมุติฐาน 

1. เพศตา่งกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาต่างกัน 

2. อายุต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาต่างกัน 

3. ระดับการศกึษาต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาต่างกัน 

4. ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาต่างกัน 

5. ครูผู้สอนท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา

ต่างกัน 

6. ประเภทโรงเรียนต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาต่างกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีผลการศึกษาท่ีมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการศึกษาตามแบบแห่ง

ระเบียบวธิกีารวจิัย ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย จ านวน 475 คน จาก 53 โรงเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อ าเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 214 คน โดยเปิดตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie, & 

Morgan, 1970, p. 607) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 214 คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) แบบเป็นสัดส่วนจากจ านวน 53 โรงเรียน ใหไ้ด้จ านวน 214 คน 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน จัดแบ่งเป็น 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน และประเภท

โรงเรียน มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไวใ้ห ้(forced choice) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมทักษะ 8 ด้าน 

ได้แก่ 1) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Technical skills) จ านวน 6 ข้อ 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal skills) จ านวน 8 ข้อ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) จ านวน 9 ข้อ 4) ทักษะด้านการ

วนิิจฉัย (Diagnostic skills) จ านวน 7 ข้อ 5) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skills) จ านวน 8 ข้อ 6) ทักษะด้าน

การตัดสินใจ (Decision-making skills) จ านวน 6 ข้อ 7) ทักษะด้านการบริหารเวลา (Time management skills) จ านวน 

8 ข้อ 8) ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and innovation skills)  จ านวน 8 ข้อ 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Liket,s 

Scale) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย และก าหนดเกณฑ์การแปลผล  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ ในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 สรุปผลได้ดังนี้ 

 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือทักษะ

ด้านการบริหารเวลา 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ในการท างาน ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน 

2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า t-test พบว่า 

ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   โดยจ าแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า F-test 

(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนะท่ีไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้การทดสอบ   

ค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด ,
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ทักษะด้านการวินิจฉัย, ทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา  และทักษะด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ระดับการศกึษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ต่อด้านการปฏิบัติงาน 

2.4 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของทักษะด้านการวินิจฉัย การบริหารของ

ผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนก

ตามระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่า ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรีมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 

2.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  โดยการใช้การ

ทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันมีทัศนะ

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

2.6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า F-

test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด,ทักษะด้าน

การสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา, ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และขนาด

โรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน  และ

ทักษะด้านการวนิิจฉัย   

2.7 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (scheffe) ของทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้าน

การวนิิจฉัยของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย 

เขต 4 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

2.8 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามประเภทโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า

ที t-test พบวา่ ประเภทโรงเรียนท่ีตา่งกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ใช้แบบสอบถามปลายเปิด  ท้ัง 8 ทักษะ พบวา่  

3.1 ด้านการปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรน าความรู้ท่ีมีมาพัฒนาความคิด เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ  

3.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 

นอกเวลางานภายในหนว่ยงาน เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี  

3.3 ด้านความคิดรวบยอด มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของ

สถานศกึษาเป็นหลัก  

3.4 ด้านการวนิิจฉัย มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายทางการศกึษาใหช้ัดเจน  

3.5 ด้านการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะคือ อยากให้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสารของสถานศกึษา  
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3.6 ด้านการตัดสินใจ มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวและ

เด็ดขาด  

3.7 ด้านการบริหารเวลา มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด  

3.8 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอ 

ต่อการใช้งานของสถานศกึษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนของครูผู้สอน  

 ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า คณะครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาผู้บริหารควรน าความรู้

ท่ีมีมาพัฒนาความคิดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลางานภายใน

หนว่ยงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของสถานศกึษาเป็นหลัก ผู้บริหารควร

ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจน  ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายทางการศึกษาให้ชัดเจน 

ต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษา  ผู้บริหารควร

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวและเด็ดขาด  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด และผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งานของสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

สอนของครูผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศกึษา ของสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ทักษะด้านการปฏิบัติงานผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริ หาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร มีการแสดงออกถึงความสามารถ ในการใช้ความรู้ความช านาญเพื่อการท างานท่ี

เฉพาะเจาะจงให้ส าเร็จลุล่วงได้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ทักษะความสามารถเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของงานท่ีปฏิบัติ สามารถน าความรู้มาพัฒนา

ความคิดและตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในการท างานได้  

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและจูงใจกลุ่มบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกองค์การ สามารถประสานงานปรับตัวเข้าหาบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี มีระดับ

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูง มีโอกาส  ท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานและสามารถขับเคลื่อน

องค์การไปสู่ความส าเร็จได้ 

ทักษะด้านความคิดรวบยอดผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององค์การ วา่แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยง

กันอย่างไร สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารก าหนด

แนวทางในการบริหารองค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  
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ทักษะด้านการวินิจฉัยผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถในการวนิิจฉัยหรือทักษะท่ีช่วยใหผู้้บริหารสามารถมองเห็นการตอบสนองท่ี

เป็นไปได้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาในองค์การโดยการศึกษาองค์การและพัฒนาแนวทาง

ส าหรับการแก้ปัญหา  

ทักษะด้านการส่ือสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศตอ่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

สามารถรับแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศจากบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

ทักษะด้านการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถใน   การมีทักษะในการตัดสินใจท่ีดี มีทักษะการระบุถึงปัญหาหรือโอกาส

และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์  

ทักษะด้านการบริหารเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็น

เพราะผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถใน การล าดับความส าคัญของงานและมอบหมายงานได้อย่าง

เหมาะสม สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถก าหนดเรื่องของความส าคัญและความเร่งด่วนในการ

ท างานแต่ละเรื่องเพื่อท่ีจะทราบวา่เรื่องใดควรท าก่อนและเรื่องใดควรท าทีหลัง สามารถสร้างสมดุลได้ท้ังเรื่องงาน 

เรื่องส่วนตัวและครอบครัวได้เป็นอย่างดี  

ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการน าความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี ท้ังวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

กลไก และเทคนิควธิกีารต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังใหก้ารเรียนการสอนเกิด

ประสิทธผิลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน  มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้

ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า t-test พบว่า 

ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเป็นเพราะเพศชาย

และเพศหญิง มีความเสมอภาคกันและความสามารถใกล้เคียงกัน  
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 2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   โดยจ าแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า F-test 

(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนะท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 อาจเป็นเพราะอายุแตกต่างกันไม่ได้ท าใหค้วามคิดเห็นแตกต่าง 

2.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา โดยการใช้การทดสอบค่า 

F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด ,ทักษะ

ด้านการวินิจฉัย, ทักษะด้านการสื่อสาร , ทักษะด้านการตัดสินใจ , ทักษะด้านการบริหารเวลา  และทักษะด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ระดับการศกึษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ต่อด้านการปฏิบัติงาน 

2.4 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของทักษะด้านการปฏิบัติงาน การบริหาร

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

จ าแนกตามระดับการศกึษา จะเห็นได้วา่ ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรีมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05  

2.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยการใช้การ

ทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศกึษาขนาดใหญม่ีระบบ

การบริหารหรือการจัดการมีสายการบังคับบัญชา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กไม่มีสายการบังคับบัญชา

ดังกล่าว เพราะครูและบุคลกรในโรงเรียนน้อย ท าใหค้รูต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบงาน

ด้านต่าง ๆ ท าใหผู้้บริหารสถานศกึษาต้องใช้ทักษะการบริหารงานอย่างเต็มท่ี เพราะไม่มีผู้ปฏิบัติ งานแทน  

2.6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า 

F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านทักษะด้านความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด,ทักษะด้าน 

การสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา, ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขนาด

โรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน  

และทักษะด้านการวนิิจฉัย  

2.7 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (scheffe) ของทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะ

ด้านการวินิจฉัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีทัศนะแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

2.8 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตามประเภทโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า 

t-test พบวา่ ประเภทโรงเรียนท่ีตา่งกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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กติติกรรมประกาศ 
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ด้วยการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝ่าย ผู้วจิัยขอพระขอบคุณเป็นอย่างสูง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ได้กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนี้

ส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

4 นางพรนารถ เดชโภชน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิาวัลย์  อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัย

พะเยา ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ได้ให้ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือและความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษาค้นควา้ จนท าใหก้ารศกึษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูผู้สอนในอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ท่ีได้ให้ก าลังใจมาตลอดจนท าใหก้ารศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

The Guidelines for Developing daycare Nursery Administration Center belong 

to Sub-District Administrative Organization in Wiang Papao district, Chiang 

Rai province 

เบญจพร  ต่ าค าดี1* และ วัชระ  จตุพร2 

Benjaporn  Tumkumdee1* and Watchara  Jatuporn 2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2)เพื่อศึกษาแนว

ทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงร าย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้มีจ านวนท้ังหมด 103 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามคู่ขนาน สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจ าเป็น ผลวจิัยพบวา่ 

1 .สภาพปัจจุบัน บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่า

เป้า จังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCAท้ัง 6 ด้าน คือ  ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรม  ตาม

หลักสูตร ด้านการมีสว่นร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพ

การบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

2. แนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย 1) แนวทางด้านการบริหารจัดการ ควรแต่งตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน

ให้ชัดเจน มีการวางแผน น าแผนไปสู่การด าเนินงานตามข้ันตอน และประเมินติดตามอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุง 

และพัฒนาแก้ไขในด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 2) แนวทางด้านบุคลากร ควรมีการจัดท าแผนงานบุคลากร

ก าหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3) แนวทาง   ด้านอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย ควรมี

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก 4) แนวทาง  ด้านวิชาการและกิจกรรม
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ตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ มี

กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 5) แนวทางด้าน

การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จัดใหม้ีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ 

ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุง 6) แนวทางด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสาน ด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานเครือข่าย

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  
The study entitled “The Guidelines for Developing Daycare Nursery Administration Center  belong to Sub-

District Administrative Organization in Wiang Papao District, Chiang Rai Province” was aimed 1) to study current 

condition of management of daycare nursery under local administrative organization in Wiang Papao District, 

Chiang Rai Province and 2) to examine the guidelines for developing daycare nursery under local administrative 

organizations in Wiang Papao District, Chiang Rai Province. Populations in this research included 103 persons and 

the research instrument was  parallel questionnaire. Statistic for data analysis included percentage, mean, standard 

deviation and need value. The findings reveal that  

1. Current condition of management of daycare nursery under local administrative organization in Wiang 

Papao District, Chiang Rai Province was in accordance with management process with PDCA quality cycle in 6 

aspects including the management of daycare nursery, personnel, building, environment and safety, academic 

matters and course activities, participation and support from every sector, promotion of preschool child development 

network. The condition of management was generally at “moderate” level. 

2. The guidelines for developing daycare nursery under local administrative organization in Wiang 

Papao were as follow. 1) guidelines of management: responsible personnel should be clearly appointed with 

provision and implementation of a plan following the procedures and systematic evaluation, improvement and 

development of the management. 2) Guidelines of personnel: a personnel plan should be provided by determining 

ratio of teachers to preschool children to be sufficient for educational arrangement in daycare nursery, and child 

caregivers/ teachers should be trained about preschool child development at least twice a year. 3) Guidelines for 

buildings, environment and safety: an accident prevention drill planning should be promoted with security system 

and tools and equipment to prevent accidents and illnesses of children. 4) Guidelines for academic matters and 

course activities: the nursery daycare should be provided to provide a plan of educational development and comply 

with it regularly with supervision, monitoring, follow-up and evaluation processes for plan implementation. 5) 

Guidelines for cooperation and support from every sector: a meeting should be arranged among teachers, 

administrators, parents and committee of nursery daycare to cooperate and discuss the provision of institution’s 

courses, development projects according to the development plan of daycare nursery. 6) Guidelines for promotion 
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of preschool child development network: undertakers should be appointed to coordinate and perform works of the 

daycare nursery development network and information about the works of preschool child development network 

should be well prepared. 
 

Keywords: Education Administration of Daycare Nursery  
 

บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 

2553 มาตรา 9 ได้ก าหนดหลักการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวน การจัดการศกึษาใหยึ้ดหลักการกระจายอ านาจ

ไปสู่เขตพื้นท่ีการศกึษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ หมวด 5 ส่วนท่ี 2 การบริหาร และ

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา    ใน

ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม ความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการศึ กษาในระดับ

ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 เป็นการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพคนในท้องถิ่นใหคุ้ณลักษณะ ท่ี

สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การจัดการ

ศกึษาท้องถิ่น เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพร้อมในการเข้ารับการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล 

และเทศบาลได้ด าเนินการจัดการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย 2-5 ปี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่าย

โอนมาจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม

หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559, หน้า 92) เป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปปฏิบัติให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของชาติ หรือ การประกันคุณภาพการศกึษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สามารถน าไปใช้ประเมินตนเอง เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินการของตนเองความร่วมมือของบุคลากร

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานท่ีก ากับดูแลอันเป็น การเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการประเมินจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  

จากสภาพปัญหาท่ีได้รับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบวา่มีปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 ซึ่งแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านอาคาร สถานท่ี 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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จากเหตุผลข้างต้นเป็นประเด็นท่ีจ าเป็นต้องศึกษา แนวทางบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธภิาพน าผลการวิจัยท่ีได้

ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลอดจนน าผลการศกึษามาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง และเสนอแนะผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ  

การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศกึษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างไร (2) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ควรเป็นอย่างไร 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา ครั้งนี้ได้ ดังภาพ 
 

      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

กระบวนการบริหารงาน “วงจรเดมมิ่ง”(Demming 

cycle) ประกอบด้วย 

1.    Plan การวางแผน 

2. Do การปฏิบัติ 

3. Check การตรวจสอบ 

4. Acting การด าเนินงาน 

 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ด้านบุคลากร 

3. ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

5. ด้านการมีสว่นร่วม และส่งเสริมสนับสนุน  

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

แนวทางการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใน 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า    

จังหวัดเชียงราย 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวจิัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวธิีวจิัยเชิงส ารวจ (Servey Research) ใช้ประชากรท้ังหมดในการวจิัย คือ ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 คน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 9 คน ผู้อ านวยการกองการศกึษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 37 คน และผู้ดูแลเด็ก จ านวน 39 คน จากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมท้ังหมด 103 คน  
เครื่องมือการวจิัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาค้นควา้จากเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สังกัด 

ประสบการณ์ท างาน ต าแหนง่ มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-list) 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ด้านบุคลากร 3.ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัย 4.ด้านวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร 5.ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย เป็นแบบท่ีมีตัวเลือกเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (เป็นแบบค าถาม

คู่ขนาน) ตามวธิกีารของลิเคิร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Form) 

สถิติท่ีใช้ในการวจิัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ค่าความต้องการ

จ าเป็น (PNI Modified) และสถิติท่ีใช้หาคุณภาพเครื่องมือ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) เพื่อ

วัดความเท่ียงตรง และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวธิขีองคร์อนบาค 

(Cronbach’s Alpha coefficient) 
 

ผลการศึกษา 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.50 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 58.25  

มปีระสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.31 และส่วนใหญม่ีต าแหน่งเป็นผู้ดูแลเด็ก 

คิดเป็นร้อยละ 37.86 

2.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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ตาราง 1 แสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 

 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

N = 103 ระดับ

สภาพ

ปัจจุบัน 

N = 103 ระดับ 

สภาพที่พึง

ประสงค์ 

    

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

3.30 0.73 ปานกลาง 4.75 0.42 มากที่สุด 

2. ด้านบุคลากร 3.48 0.68 ปานกลาง 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ด้านอาคารสถาน ท่ี  สิ่ งแวดล้อม             

และความปลอดภัย 

3.54 0.61 มาก 4.66 0.46 มากที่สุด 

4. ด้ า นวิ ช าก าร และกิ จ ก รรมตาม

หลักสูตร 

3.41 0.64 ปานกลาง 4.72 0.42 มากที่สุด 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน 

3.06 0.68 ปานกลาง 4.65 0.47 มากที่สุด 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

3.09 0.67 ปานกลาง 4.62 0.49 มากที่สุด 

 รวมเฉล่ีย 3.31 0.67 ปานกลาง 4.70 0.45 มากที่สุด 
 

จากตาราง 1 พบว่า นายก ปลัด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( = 3.54,  = 0.61) ด้านบุคลากร ( = 3.48,  = 0.68) 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 3.41,  = 0.64) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( = 

3.30,  = 0.73) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 3.09,  = 0.67) และต่ าท่ีสุด คือ  ด้านการมี

ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( = 3.06,  = 0.68) 

เมื่อพิจารณาสภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70,  = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร ( = 3.54,  = 0.61) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

( = 3.30,  = 0.73) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 3.41,  = 0.64) ด้านอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( = 3.48,  = 0.68) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( = 

3.06,  = 0.68) และต่ าท่ีสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 3.09,  = 0.67) 
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3. ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

ตาราง 2 แสดงล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 

 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก PNI Modified ล าดับที ่

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.46 3 

2. ด้านบุคลากร 0.39 5 

3. ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 0.34 6 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 0.40 4 

5. ด้านการมีสว่นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 0.53 1 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0.51 2 
 

จากตาราง 2 พบว่า ค่าความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (PNI = 0.53) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย (PNI = 0.51) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (PNI = 0.46) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม

หลักสูตร (PNI = 0.40) ด้านบุคลากร (PNI = 0.39) และด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  (PNI = 

0.40) 

4. ผลการวเิคราะหแ์นวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นมาจัดล าดับ เป็นแนวทางการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ของแต่ละ

ด้านสามารถสรุป ได้ดังนี้ 

 1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  1.1 การปรับปรุง (Action) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในด้านการบริหาร

งานอย่างเป็นระบบ และมีการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในการเตรียมข้อมูลส าหรับการพัฒนาและมีการด าเนินการ

พัฒนาปรับปรุง 

  1.2  การตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรแต่งตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานใหช้ัดเจนและ

มีการวางแผน มีการด าเนินงานตามข้ันตอน น าแผนไปสู่การด าเนินงาน และประเมินตดิตามอย่างเป็นระบบ 

 2.  ด้านบุคลากร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  2.1  การตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุมพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  

  2.2  การปฏิบัติ (Do) มีการจัดท าแผนงานบุคลากรก าหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอ

ต่อ การจัดการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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 3.  ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  3.1  การวางแผน (Plan) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และ

รักษาความปลอดภัย เช่น มีการฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ า, เด็กติดในรถ ส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ควรมีอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก  

  3.2  การตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพท่ีด ีและ

เครื่องเล่นได้มาตรฐานการติดตั้งแต่ละชนิดถูกต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีอ่างล้างมือ

ท่ีอยู่ในระดับพอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ลา้งมือส าหรับเด็ก  

 4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  4.1  การปฏิบัติ (Do) จัดให้มีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แผนจัด

ประสบการณ์ ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ารายงานการ

จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์  

  4.2  การวางแผน (Plan) ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เช่น  

แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศกึษา และมีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้มีการติดตามแผน และประเมินผล  

 5. ด้านการมีสว่นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ดังนี้ 

  5.1  การวางแผน (Plan) จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ ตาม

แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุง  

  5.2  การปฏิบัติ (Do) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนได้ ดังนี้ จัดกิจกรรม  

เย่ียมบ้าน จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง จัดให้มีมุม เรียนรู้

ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่าง ๆ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ 

นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก 

 6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ดังนี้ 

  6.1  การปฏิบัติ (Do) เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรจัดท าข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงาน

เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบประสานและด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  6.2  การวางแผน (Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมการจัดประชุมหัวหนา้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ 

เวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ส่วนวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมี

ระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่าย
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้าน

บุคลากร มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีใน การจัดการศึกษา ได้ทุก

ระดับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศกึษาระดับปฐมวัยโดย รับการ ถ่ายโอนภารกิจมาจาก กรมการพัฒนา

ชุมชน กรมการศาสนา ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน และจัดตั้งเองเป็นภารกิจการศกึษาท่ีถ่ายโอน

โดยไม่ต้องประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภารกิจท่ีถ่ายโอนเป็นภารกิจท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท างานร่วมกับรัฐโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ  และวิชาการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ ท าให้การบริหารจัดการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ความพร้อมด้านการจัดการศกึษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้น ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษาท า ให้การจัด 

การศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด้านการมีส่วนรวมของชุมชน และการส่งเสริมเครือข่าย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ วรรณิภา เสาว

พันธ ์(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเฉลิม

พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ พบวา่  

1) สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก ชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร ตามล าดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก 

เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ า เภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหนง่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ก 

เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตามหนว่ยงานท่ีสังกัดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของวรรณี หน่อแสง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง” ส่วนวเิคราะหเ์ป็นรายด้าน สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการตาม

กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนต าบลแม่สลองใน 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา่ ด้านบริหารจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน

ผลการจัดการศกึษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้าน

การประกันคุณภาพภายใน แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา คือ ควรส่งเสริม จัดท าแผนงาน ปฏิทินงาน 

ปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 

ผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก เป็นต้น ด้านผลการจัดการศึกษา คือ ควรมีการพัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่องตรงตามหลักสูตร สถานศกึษา และ

มีรูปแบบการก ากับ ดูแล นิเทศ และติดตามการจัดท าแผนการด าเนินตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม หรือให้ค าแนะน าให้ความรู้ในการประเมิน

คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนา

ต่างๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ัง สนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมพัฒนาการของเด็ก

ใช้ด้านการประกันคุณภาพภายใน คือ ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกคน และจัดให้มีนิเทศก ากับติดตามผลการ ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2.  ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้วจิัยได้ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นมาจัดล าดับ เป็นแนวทางการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  ของแต่ละ

ด้านสรุป ได้ดังนี้ 

 2.1  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ข้ันตอนการ

ตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรแต่งตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานให้ชัดเจนและมีการวางแผน มีการ

ด าเนินงานตามข้ันตอน น าแผนไปสู่การด าเนินงาน และประเมินติดตามอย่างเป็นระบบ และข้ันการปรับปรุง (Action) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์ผล

การด าเนินงานในการเตรียมข้อมูลส าหรับการพัฒนาและมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อภิญญา ค าวังสืบ (2559) ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามมาตรฐาน การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลการวจิัยพบวา่ 1. การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการประชุมวางแผน

เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการประชุมประชาคม เพื่อส ารวจ

ความต้องการของบุคคลในชุมชนท่ีจะสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดโครงสร้างการ

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน มีการด าเนินการสรรหา

และเปิดรับสมัครบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในแต่ละต าแหน่งซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศึกษาผู้น า

ทางศาสนาผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กที่มีความเสียสละ

และ เต็มใจเข้ามาเป็นคณะกรรมการและมีการรายงานผลการสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในแต่ละต าแหน่งให้หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองศกึษาและ ผู้บริหารรับทราบเพื่อด าเนินการ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. การบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ

ประเภทมีการประชุมวางแผนร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับ

สมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้อย่างชัดเจนมีการส ารวจจ านวนเด็กของแต่ละปีการศกึษามาเป็น

ฐานข้อมูล ในการจัดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานต้นสังกัดในด้าน การ

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอมีการจัดท าแผนพัฒนา การศกึษาสามปีมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ

ให้กับหัวหน้าส่วนการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษาและ ผู้บริหารรับทราบเพื่อจะน าไปเป็นข้อมูลในการ

จัดสรรงบประมาณด้านการศกึษาอย่างเพียงพอ 3. การจัดหาสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องมี

การวางแผนเพื่อก าหนดแนวทาง การจัดหาสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีการด าเนินการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์ การเรียนมีการส ารวจความต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก

ในการใช้ สื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ 

กิจกรรมประจ าวันมีการจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ ด้วยการพัสดุฯ มีการ

จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การ เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าปีงบประมาณและมีการรายงานจ านวนสื่อวัสดุและอุปกรณ์คงเหลือ ให้กับหัวหน้าส่วนการศึกษาหรือ

ผู้อ านวยการกองการศกึษารับทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในภาคเรียนต่อไป 4. 

การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี การจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายรับ-รายจ่ายในแต่ละ

โครงการมีการจัดท าแผนการจัดพัสดุ รายปีมีการจัดท าบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่

ละปีการศกึษาให้หัวหน้า ส่วนการศกึษาหรือผู้อ านวยการกองการศกึษารับทราบมีการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การจัดการศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดมี

การจัดท าบัญชีควบคุมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นปัจจุบัน และมีการวางแผน

ก าหนดการรายงานผลการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณของในแต่ละสัปดาห์ให้ หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือ

ผู้อ านวยการกองการศกึษาและผู้บริหารรับทราบ 

 2.2  ด้านบุคลากร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ข้ันตอนในการปฏิบัติ (Do) มีการจัดท าแผนงาน

บุคลากรก าหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และส่งเสริมให้ครู

ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และข้ันตอนการ

ตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล

เด็กสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ กงเพชร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า การบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารจัดการบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนีจ้ัดให้

มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อน าความต้องการมาก าหนดในการวางแผน ก าหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ มีการจัดท า

แผนงานบุคลากรเช่นแผนการพัฒนา บุคลากรในสังกัดเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีโอกาสใน

การมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาบุคลากรใหบุ้คลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ดูแล

เด็ก คัดเลือกบุคลากรท่ีจ าเป็นเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ

หรือ มีวุฒิการศึกษาท่ีจบทางด้านอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามี

ส่วนร่วมพิจารณาเป็นผู้ร่วมคัดเลือกเช่นการออกค าสั่งแต่งตั้งใหร้่วมเป็น คณะกรรมการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กจัดใหม้ีการ

ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน จัดให้มีการมอบหมายปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับบุคลากรภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหากพบว่าบุคลากร ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควรได้มีการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มข้ึนใหค้วามยุติธรรม

และโปร่งใสกับบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าสู่งานและมอบหมาย

งานตาม ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็กได้ศกึษาต่อในระดับท่ีสูงครบทุกศูนย์และทุกคนเพื่อใหม้ีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนจัด ฝึกอบรมบุคลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอ่ืน ท่ีได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม



  482  

- Proceedings - 

 

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศกึษาต่อระดับท่ีสูงข้ึนส าหรับผู้ท่ียังไม่ถึง เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของสังกัดด้วยการจัด

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ก าหนดแผนงานการพัฒนา บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไวใ้นแผนต่างๆ ของต้น

สังกัดบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้สิทธ ิการลาเต็มวันตามระเบียบท่ีได้ก าหนดไว้ควรให้โบนัสประจ าปีอย่างเท่า

เทียมและยุติธรรมการเบิกจ่าย เงินเดือนแก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสะดวกเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้รับ เงินเดือนของบุคลากรตรงตามวุฒกิารศกึษาจัดให้มีการประกาศและยกย่องชมเชยบุคลากรศูนย์

พัฒนา เด็กเล็กท่ีมีผลงานดีเด่นและกระท าคุณงามความดีแก่ชุมชนและสังคม เช่น มอบรางวัลการมอบเกียรติบัตร จัด

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกภาคเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการท้ัง

จากภายในและภายนอกร่วมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาใช้ในการวางแผนและพัฒนา

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม้ีคุณภาพ และสมรรถนะในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

 2.3  ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ข้ันตอนการ

วางแผน (Plan) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย เช่น  

มีการฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ า, เด็กติดในรถ ส าหรับการป้องกันอุบัติภัย ควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกัน

อุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก และข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่น

ปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพท่ีดี และเครื่องเล่นได้มาตรฐานการติดตั้งแต่ละชนิดถูกต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีอ่างล้างมือท่ีอยู่ในระดับพอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ล้างมือส าหรับเด็กสอดคล้องกับ

งานวิจัยของปวันรัตน์ สุขเนตร และสาธร ทรัพย์รวงทอง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร” ผลการศกึษาพบว่า แนว

ทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้มีมาตรการด า เนินงานด้านความปลอดภัย และมีการจัด

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารท่ีมีอยู่เดิมใหไ้ด้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการติดบุ้งลวด ปรับปรุงห้องน้ าให้เหมาะสม

กับตัวเด็กเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของเด็ก แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดท ารั้วกั้นพื้นท่ีสนามหญ้าและ

สนามเด็กเล่นให้ เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก แลละควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ 

สวยงาม ร่มรื่น โดยการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือส าหรับ ท่ีจะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ตามธรรมชาติปรับพืน้สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย 

 2.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ข้ันตอนการวางแผน 

(Plan) ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เช่นแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และมีการปฏิบัติ

ตามแผนท่ี วางไว้ มีการติดตามแผน และประเมินผล และข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) จัดให้มีกระบวนการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์ ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ และครูผู้ดูแล

เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับงานวจิัยของอภิญญา ค าวัง

สืบ (2559) ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐาน   การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า แนวทางด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรจัดสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ใหต้รง

กับกิจกรรมของเด็ก ควรจัดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก แบบมีส่วน
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ร่วมกับชุมชน การนิเทศ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านมีการเตรียมตัวก่อนการถ่ายทอด ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง  ท่ีดข้ึีน ปราชญ์ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจท่ี ได้แสดงภูมิปัญญาภูมิความรู้ ความสามารถของ

ตนเอง ในการถ่ายทอดประสบการณ์ แต่ละอย่างให้ แก่บุตรหลาน ทุกคนมีความกระตอืรือร้น มีความมุ่งมั่น มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ในการถ่ายทอด ประสบการณ์เป็นอย่างดี กลุ่มผู้ร่วมศึกษาเห็นความส าคัญของการศกึษาปฐมวัย

และคิดวา่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นของทุกคนในชุมชน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติ งานมาก

ข้ึน ผู้ดูแลเด็กและปราชญ์ชาวบ้านมี การวางแผนในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้

งาน สร้างความมั่นใจให้นักเรียนกล้าปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยสรุปการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 2.5  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ข้ันตอน 

การวางแผน (Plan) จัดใหม้ีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก และปรับปรุง น าสู่ ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนได้ ดังนี้ 

จัดกิจกรรมเย่ียม บ้าน จัดท าสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง จัดท าป้ายนิเทศใหค้วามรู้กับผู้ปกครอง จัดให้มี

มุมเรียนรู้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่างๆ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ 

นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็กสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม พงษ์เดช (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  “การ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีสว่นร่วมของประชาชน 

ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดท าแผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ท้ังการวางแผน 

สนับสนุนสื่อการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการและยังกล่าวถึงด้านการมีส่วนร่วม และ

สนับสนุนจากชุมชนวา่ควรมีการจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้น าให้เห็นประโยชน์และ ความจ าเป็นของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเป็นระยะๆ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  ให้

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบเพื่อท่ีจะ มีผู้ เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ โดยการประชาสัมพันธ์อาจท าได้

หลายรูปแบบเช่นจัดท าเอกสารคู่มือ แผ่นพับการออกไปเย่ียมบ้านเด็กฯลฯและมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง

ความคิดเห็นการใหข้้อมูล ข่าวสารด้านการมีสว่นร่วมของชุมชนสถาบันต่างๆ ของชุมชน 

 2.6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ข้ันตอนการ

วางแผน (Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรจัดท าข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานเครือข่ายพัฒนา 

เด็กปฐมวัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ประสานและด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ค าวังสืบ (2559)  ได้

ท าการศกึษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน  การ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบวา่ แนวทาง ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับอ าเภอ มีการประชุมวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหวา่งเครือข่าย มีการจ าท าสรุปและรายงาน แผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กใหอ้งค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ ์เผยแพร่งานพัฒนาเครือข่ายไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ท้ัง 6 

ด้าน คือ  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีสว่นร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริม

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ยังเป็นแนวทางแก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย น าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ในด้านต่าง ๆ ใหม้ีการบริหารงานท่ีดี ผู้วจิัยจึง

ได้มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ ดังนี ้

1. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ควรสนับสนุนความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความสามารถด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดท าแนวทางทางการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเพื่อใช้นิเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี เพื่อท่ีจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี ประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

3. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมให้มีการประชุมการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับรางวัล หรือศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ 

2. ควรมีการศึกษาการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน  
 

กติติกรรมประกาศ 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ดร.วัชระ จตุ

พร ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้ให้ค าแนะน า ใหค้ าปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น

อย่างย่ิงจนการศกึษา ค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว ้ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายวรีัตน์ สานุมิตร ศกึษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดเชียงราย  

นายบรรพต ขันค า ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1 

นางสาวอรพิน ท์  ค า เ ขียว ผู้ อ านวยการกองการศึกษาฯ อง ค์การบริหารส่วนต าบลแม่ เจดี ย์  อ า เภอ 

เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนท าให้

การศกึษาค้นควา้ ครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า 
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ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ปลัด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เทศบาลต าบล 

หงาว และองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ท่ีได้ อนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก  และ 

ใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ใน การศกึษาค้นควา้ครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ปลัด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ท่ีได้อนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างย่ิงในการเก็บข้อมูลและการตอบ แบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่ บิดา มารดา และ 

ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน  
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บทคัดย่อ 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวชิาการ

ศกึษาศกึษา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาต่อประสิทธผิลการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและวุฒิการศึกษา และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประสิทธผิลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย จ านวน 4 แห่ง จ านวนประชากร 204 คน สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ F-test  

จากการศกึษาพบวา่  

1. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือการ

ปฏิบัติการ ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา จ าแนกตาม

ประสบการณ์การ พบวา่การมีความคิดเห็นทุกด้านไม่แตกต่าง เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศกึษาพบวา่ด้านการปฏิบัติการ 

ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ผู้มีท่ีมีวุฒิการศกึษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และด้านการ

บริการ ผู้มีท่ีมีวุฒกิารศกึษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานและมีบทบาทหน้าท่ีท่ี

ชัดเจน ควรมีการวางแผนการท างานในทุกขั้นตอน มีความอดทนต่ออุปสรรคในการท างาน และควรใหค้ าแนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์หรือใหบ้ริการด้านอ่ืน ๆ แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริง  

 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : tikumporn.poo@gmail.com 



  487  

- Proceedings - 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน  นักวิชาการศกึษา 
 

Abstract  
The independent study is intended to study the effectiveness of the performance of academic coordinators. 

To compare the opinions of teachers and education personnel about the work efficiency of academic coordinators, 

which classified from work experience and educational background.  This study also aim for feedback on the 

effectiveness of the performance of academic coordinators. The focus group is teachers and education personnel 

under 4 offices of Primary Education, in Chiang Rai, The population of 204 people, the data collected statistics 

used in the study were the frequency, percentage, mean, standard section and F-test  

According to studies, it has been found that 

 1.  The effectiveness of the performance of academic coordinators is in the high level, when considering 

each aspect, the results showed that the highest in mean is coordination then followed by service and operating, 

respectively. 

 2.  Comparing opinions on the academic coordinators working efficiency, from the focus group with 

different working experience, the result showed no distinctive opinions among the group. When change the factor 

to education background, even though the result demonstrated that the operation, planning and coordination 

aspects are not different in opinions and comments from the focus group in the difference education background. 

However, in the part of administration the comments were different, varied by education level . 

 3.  Feedbacks and advices academic coordinator must possess in depth knowledge and know clear 

responsibilities on a role. There should make work plan ahead of performing. Besides, persevere with tasks under 

responsible even when faced difficulties. Lastly, should provide useful advice or other services to the recipient in 

respond to their actual needs. 
 

Keywords: the effectiveness of the performance, academic coordinators 
 

บทน า 

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ใหเ้กิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้องให้ความส าคัญ

กับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ใหเ้ข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาท้ังใน

ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหม้ีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวเิคราะห์

อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน เป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนไปสู่

เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รั บบริการ โดยสอดคล้องกับทิศทางและ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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นักวิชาการศึกษา คือ บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน ก.พ., 2556, หน้า 2) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยให้มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

(มาตรฐานต าแหนง่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหนง่บุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค 

(2) ) (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร, 2556 หนา้ 2-3) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย ได้สรุปสภาพและปัญหาอุปสรรค การได้รับข้อเสนอแนะ

จากบุคลากรทุกฝ่าย เรื่องการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของ นักวิชาการศึกษา ไว้  3 ประเด็น ประเด็นท่ี 1  

การก าหนดหน้าท่ีของนักวชิาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้

ไม่ชัดเจน ประเด็นท่ี 2 การเข้าสู่ต าแหน่งและจ านวนบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการศึกษาไม่เพียงพอจากการปรับ

โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นท่ี  3 มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้เสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรท่ี

ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควรกระจายงานให้ท่ัวถึงทุกคนและจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้

ความสามารถและความถนัด (รายงานการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย , 2561) 

สอดคล้องกับเชวงศักดิ์ เทวะสิงห์ (2557, หน้า 148) ได้ท าการวจิัย เรื่อง การศกึษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย  พบว่า สภาพการ

ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคามตามความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบวา่ มีสองด้านท่ีอยู่

ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ( = 3.34) ด้านบริหารการศกึษา( = 3.28) และด้านนิเทศการศกึษา ( = 2.50) และสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ นูขุนทด (2559, หนา้ 172-173) ได้ศกึษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศกึษา 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า  พฤติกรรมการบริหารงานของ

นักวชิาการศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า นักวชิาการศกึษาท่ีมีวุฒิ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท มีความแตกต่างจากวุฒกิารศึกษาปริญญาตรี และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า 

มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน และแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมของนักวิชาการศกึษาก่อนท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งและเข้าสู่

ต าแหน่ง จะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มเพื่อใหม้ีความรู้และพฤติกรรมการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละ

ด้าน  นักวชิาการศึกษามักจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองเป็นระยะ ๆ 

จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนักวิชาการศึกษา มีการปรับตัวและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธภิาพ 

 จากผลงานวิจัยและสภาพปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการ

ศกึษา จะเห็นได้วา่นักวชิาการศึกษามีการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้นักวชิาศกึษาจึงมี

ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารงาน ซึ่งจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึง

ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา เพราะมี

ความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีขอบข่ายของการ

บริหารงานของนักวิชาการศึกษา จัดเป็นภารกิจของงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติการ  2) ด้านการวางแผน  

3) ด้านการประสานงาน และ 4) ด้านการบริการซึ่งเป็นขอบข่ายงาน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา  ในทัศนะของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี

ของนักวิชาการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างานและวุฒิการศกึษา 

 3. เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

กรอบแนวคดิในการวิจัย  

การศึกษาประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา ในทัศนะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1-4 ในครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ก าหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนภูมิกรอบแนวคิดการศึกษา โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีของ Campbell (1977, 

pp. 13-55 ; อ้างอิงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553 หน้า 13) ท่ีใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธผิลมาใช้เป็น

แนวทางในการวจิัย ดังกรอบแนวคิดการวจิัย ต่อไปนี ้
 

              ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ประสบการณ์การท างาน 

1. น้อยกว่า 5 ปี 

2. 5-10 ปี 

3. 11-15 ปี  

4. มากกวา่ 15 ปี 

วุฒิการศึกษา 

1. ระดับปริญญาตรี 

2. ระดับปริญญาโท 

3. ระดับปริญญาเอก 

 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ของนักวิชาการศึกษา โดยมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติการ  

2)  ด้านการวางแผน 

3)  ด้านการประสานงาน  

4)  ด้านการบริการ 

 

สมมุติฐานการวิจัย  

1. บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายท่ีมีประสบการณ์

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีของนักวิชาการศกึษา แตกต่างกัน  

2. บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ท่ีมีวุฒิการศึกษา

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีของนักวิชาการศกึษา แตกต่างกัน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การศึกษาประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา ในทัศนะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1- 4 จ านวน 204 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี ้คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1- 4 จ านวน 204 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 147 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) ตามเขตพื้นท่ี และจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1- 4 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย  

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (วุฒกิารศกึษา, และประสบการณ์ในการท างาน) มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาศึกษา  

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  

น้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติการ  2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการ

บริการ 

      ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

นักวิชาการศึกษา ในทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 1-4  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อค าถาม ประกอบด้วย 4 

ด้าน จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติการ  2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการบริการ  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1-4 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวมรวมข้อมูล  

     3.2 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1-4  เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.3 น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายก าหนดการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยใหเ้วลาใน

การตอบแบบสอบถาม ประมาณ 15 – 20 วัน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 147 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 100  

     3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อม

ท้ัง  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ น าข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป 
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 4. การวเิคราะหข้์อมูล 

     4.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และน ามาวิเคราะห์

หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

     4.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

     4.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และน ามา

วเิคราะหห์าค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
     4.4 น าข้อมูลท่ีได้มาแปลความหมายแสดงผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 1-4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและวุฒิการศกึษา โดยใช้วิธีการทดสอบ F-test 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ การประสานงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากรองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 

ด้านการปฏิบัติการ ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธผิลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศกึษา 

จ าแนกตามประสบการณ์การ พบว่าการมีความคิดเห็นทุกด้านไม่แตกต่าง เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ด้าน

การปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ผู้มีท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กัน และด้านการบริการ ผู้มีท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยส าคัญ .05 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานและมีบทบาท

หน้าท่ีท่ีชัดเจน ควรมีการวางแผนการท างานในทุกข้ันตอน มีความอดทนต่ออุปสรรคในการท างาน และควรให้

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์หรือให้บริการด้านอ่ืน ๆ แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการท่ี

แท้จริง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1-4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการ

ประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการปฏิบัติการ ตามล าดับ  

1.1 ด้านการปฏิบัติการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ จัดท างานวิจัยตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด คือ จัดท าโครงการต่าง ๆ และประสานงานการจัดท าโครงการ 

1.2 ด้านการวางแผนของนักวิชาการศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็น

แนวทางส าหรับด าเนินงานให้บรรลุผล  รองลงมา คือ ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของแผนงาน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยท่ีสุด คือ ร่วมกันก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน วธิกีารท างาน เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการท างานอย่างละเอียด  
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1.3 ด้านการประสานงานของนักวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามก าหนดเวลาท่ีตกลง

กันใหต้รงเวลา รองลงมา คือ ประสานงานหน่วยงานเดียวกันในระดับเดียวกันและต่างระดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด คือ ชีแ้จงรายละเอียดข้อมูล แก่บุคคลและหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

1.4 ด้านการบริการของนักวิชาการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนะแนวการศกึษาและวชิาชีพใหก้ับบุคคลท่ัวไป รองลงมา คือ จัดท าเอกสารทางวิชาการ 

และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนา้ท่ี  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  

2.1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยการใช้การทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 

2.2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า  F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ต่อด้านการปฏิบัติการ, ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ต่อด้านการบริการ 

2.3 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาจะเห็นได้วา่ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี มีทัศนะแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา  จาก

แบบสอบถามปลายเปิด พบวา่ 

3.1 ด้านการปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะคือ การปฏิบัติงานไม่เต็มท่ี และผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เพราะ

บทบาทหน้าท่ีไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ไม่มีการตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ได้อย่างชัดเจน  

คิดเป็นร้อยละ 18.80 ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนงานการปฏิบัติ การท่ีชัดเจน โดยใช้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 

14.50 นักวิชาการศกึษาควรจัดท าโครงการต่าง ๆ และควรมีการประสานงานระหว่างการจัดท าโครงการ คิดเป็นร้อย

ละ 14.50 ขาดความเป็นประจ า สม่ าเสมอในการปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 

13.00 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เชี่ยวชาญ สามารถออกแบบพัฒนารูปแบบการสื่อสารโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 11.60 ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 

7.20  

3.2 ด้านการวางแผน มีข้อเสนอแนะคือ ขาดการวางแผนหรือปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คิด

เป็นร้อยละ 22.60 ควรวางแผนการท างานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 22.60 นักวชิาการศึกษาควรร่วมกัน

ก าหนด วธิีการท างาน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการท างาน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 12.90 ไม่มีข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน คิดเป็นร้อยละ 12.90 

และควรเปิดโอกาสใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเสนอแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหวา่งนักวชิาการ

ศกึษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 9.70  
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3.3 ด้านการประสานงาน  มีข้อเสนอแนะคือ  ติดตามผลการขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนด้วย

ความอดทน อดกลั้น คิดเป็นร้อยละ 22.20 ควรมีการชีแ้จงรายละเอียดข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

คิดเป็นร้อยละ 19.40 ควรมีหนังสือติดต่อหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อย

ละ 13.90 ควรจัดอบรมใหน้ักวิชาการศกึษาประสานงานกันใหด้ีย่ิงขึ้น เพื่อลดข้ันตอนการท างาน ท าให้สะดวกรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.10 ควรส่งเสริมขวัญก าลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ใหบ้รรลุผล คิด

เป็นร้อยละ 11.10 ให้ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายบรรลุผลตามก าหนด คิดเป็น

ร้อยละ 11.10 ยินดแีละเต็มใจใหข้้อมูลกับผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 11.10 

 3.4 ด้านการบริการ มีข้อเสนอแนะคือ ควรให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์หรือให้บริการด้านอ่ืน  ๆ แก่

ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริง คิดเป็นร้อยละ 28.30 รับเป็นธุระแก้ไขปัญหาหรือ 

หาวิธแีก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 26.10 ควรมีก าหนดการและข้ันตอน

การบริการท่ีชัดเจน จัดให้มีเอกสารสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 17.40 อุทิศเวลาให้แก่

ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 10.90 นักวชิาการศึกษาควรจะตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ 

คิดเป็นร้อยละ 8.70 และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการบริการท่ีชัดเจนกับผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 8.70 

อธปิรายผล 

1. จากผลการวจิัยประสิทธผิลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีของนักวชิาการศกึษาในทัศนะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ครั้งนี้มีประเด็นส าคัญ  

ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.1 ประสิทธผิลด้านการปฏิบัติการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการ

ศกึษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะนักวิชาการศกึษามีการค้นคว้าวเิคราะหข้์อมูลทางการศกึษาจากแหล่งต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องในการท างานและมีการจัดท างานวิจัยตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับส านักงาน ก.พ. 

(2556) ท่ีได้ก าหนดไว้ว่า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถทาง

วชิาการในการท างานปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศกึษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการ

พัฒนางานด้านวิชาการศกึษาและวิจัยเบ้ืองต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศกึษา เพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้

ทันสมัย เพื่อใหก้ารจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  และติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม สรุปผล

ด้านการศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา และสอดคล้องกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2558) 

ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหนง่นักวิชาการศกึษา วา่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

ระดับต้น เช่น ด้านการปฏิบัติการมีบทบาทหนา้ท่ี ศกึษา วเิคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับการศกึษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

การพัฒนางานด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภัสษร เรืองเดช (2555 หน้า 79-80) ได้ท าการวิจัย เรื่อง บทบาทท่ีเป็นจริงและ

บทบาทท่ีคาดหวังในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

พะเยา ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังในการปฏิบัติงานของนักวชิาการศึกษา  ซึ่งพบว่ามีกิจกรรมท่ีมีความ

คาดหวังในบทบาทการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด คือ การจัดใหม้ีการพัฒนาบุคลากร ใหม้ีความรู้ความสามารถและ

ตระหนักต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีความคาดหวังในบทบาทการปฏิบัติงานในระดับมาก คือ จัดกิจกรรมการจัด
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การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามคู่มือ แนวทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและกิจกรรมจัดระบบ

และปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐานการจัดการศกึษาตามท่ีก าหนด 

1.2 ประสิทธผิลด้านการวางแผน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านการวางแผนตามบทบาทหน้าท่ีของนักวชิาการ

ศกึษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ นักวิชาการศึกษา มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธี

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานให้บรรลุ ประกอบกับมีกรอบเวลาของแผนงานในการ

ด าเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการทางการบริหารด้านการวางแผน (Planning)ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2555, 

หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ี

หลักทางการบริหาร เช่น การวางแผน (Planning) ซึ่งเป็นหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ 

ท้ังหลายก าหนดข้ึน จะเริ่มต้นด้วยหน้าท่ีทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึงแสดงให้เห็นถึง ความส าคัญของการ

วางแผนเป็นอย่างดี โดยท่ีองค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและ

แผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย หรือเหตุผลพืน้ฐานในการด ารงอยู่ขององค์การและ

ขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือท่ีท าให้ องค์การแตกต่างจากองค์การอ่ืน ส าหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่ง

อนาคต หรือผลลัพธส์ุดท้ายท่ี องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวถิีทางท่ีจะก่อให้เกิดการ

กระท าเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์การสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bartol (Kathryn M., & 

Martin, David C. 1997, p. 6 ; อ้างอิงในบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์, 2554, หน้า 124) ท่ีได้กล่าวว่า กระบวนการท่ีท าให้

เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จได้ โดยการวางแผน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ หยดฟ้า ราชมณี (2554, หน้า 

106-107) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินการวางแผนกลยุทธิ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการวิจัย 

พบว่า การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ

พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีมีระดับมากที่สุด คือ การก าหนดกลยุทธร์ะดับต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยเน้น

การเพิ่ม ขยาย ปรับปรุงเป้าหมาย หรือพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียน และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้น

สังกัด โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ค าแนะน าแก่

คณะท างาน และประเด็นท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การทบทวนตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ของสถานภาพและทิศทางของ

โรงเรียนท่ีก าหนดไวก้่อนก าหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน คือ กลยุทธร์ะดับองค์กรกลยุทธร์ะดับแผนงาน กล

ยุทธ์ระดับโครงการ จัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลต่อนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

วเิคราะหค์วามสัมพันธข์องโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน และน ามาสร้างกลยุทธ ์จัดใหค้ณะท างาน

ไปศึกษาเอกสาร คู่มือ อบรม ดูงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์ พิจารณาตรวจสอบประเด็นต่าง  ๆ ท่ีมี

ความส าคัญตอ่การด าเนินงานของโรงเรียน ตามล าดับ   

1.3 ประสิทธผิลด้านการประสานงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านการประสานงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

นักวิชาการศกึษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะนักวิชาการศึกษา มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี เกี่ยวกับ

การประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีก าหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง และสามารถน าไปใช้วัด

ประสิทธิผลขององค์การในทางปฏิบัติ อีกท้ังโครงสร้างงานกระบวนการท างานท่ีได้จัดไว้เป็นระเบียบ ชัดเจน และ

รัดกุม สอดคล้องกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2558) ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานต าแหนง่นักวิชาการศกึษา วา่มีหน้าท่ี
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และความรับผิดชอบหลัก คือการประสานงาน เช่น ประสานการท างานร่วมกัน ท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือ

หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ และชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 

ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย สอดคล้องกับสอดคล้องกับ ศิริ ถีอาสนา (2557, หน้า 8) ท่ีได้กล่าวว่าการประสานงาน (Coordinating) 

เป็นกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้

ท้ังศาสตร์และศิลป์จัดการกระบวนการบริหารหรือหนา้ท่ีการบริหาร ซึ่ง ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัด

องค์การ (Organizing)การจัดคณะท างาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ

รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภิญญา ทนุวงษ์ (2555 : 77) ท่ี

ได้ท าการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบในการประสานงานท่ีมีต่อประสิทธิภาพ ในการท างานของพนักงานฝ่ายประกัน

คุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ผลการวจิัยพบว่า องค์ประกอบในการประสานงานด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อ

เชื่อมโยงงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการประสานงานกันในระดับแผนกด้วยกันทัง้ภายในและภายนอก 

1.4 ประสิทธผิลด้านการบริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านการบริการตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการ

ศกึษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะนักวิชาการศกึษา มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ี เกี่ยวกับการจัดบริการ

ส่งเสริมการศกึษา สอดคล้องกับส านักงาน ก.พ. (2556) ท่ีได้ก าหนดหน้าท่ีของนักวชิาการศึกษาด้านการบริการ ดังนี้ 

จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้าน

การศกึษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวชิาการ รวมท้ังใหค้ าแนะน า

ปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้รับบริการ ด าเนินการจัดการประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการแนะแนวการศกึษาและวชิาชีพ 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ั วไป 

เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดท าวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีทางการศกึษาอ่ืน ๆ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการศกึษา การแนะแนวการศกึษาและวชิาชีพ และจัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นทางสถิติ เพื่อใหส้อดคล้อง

และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิรมล ชาสงวน (2558, หน้า 118) ได้ท าการวิจัย

เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ด้านการส่งเสริมใหม้ีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  

2.1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยการใช้การทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชมมณี ศิลานุกิจ (2559 , หน้า 110) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการ

บริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของ

สถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน พิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 และประสิทธผิลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันโดย

ภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ  นูขุนทด (2559, หน้า 172-173) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของ
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นักวิชาการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า พฤติ

กรรมการบริหารงานของนักวชิาการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า 

มีความแตกต่างกัน  

 2.2 จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ด้านการปฏิบัติการ, ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ี

แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ 

แจ้โพธิ์ (2557, หน้า 89) ได้ศกึษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการท างานเป็นทีม ของครูใน

โรงเรียน ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา่ ครูท่ีมีวุฒิการศกึษาและประสบการณ์ท างาน

ท่ีแตกต่างกัน มีความเห็นต่อบทบาทผู้บริหารใน การพัฒนาการท างานเป็นทีมในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

และด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศกึษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา จะเห็นได้ว่าระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี มีทัศนะแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ นูขุนทด (2559, หน้า 172-173) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา่ พฤติกรรมการบริหารงานของนักวชิาการศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศกึษา พบวา่ นักวิชาการศกึษาท่ีมีวุฒกิารศกึษาสูงกว่าปริญญาโท มีความคิดเห็นแตกต่างจาก

วุฒิการศกึษาปริญญาตรีและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง (2559, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัย 

เรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวจิัย พบวา่ ระดับประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบล บางพูน จ าแนกตามระดับการศกึษา 

พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศกึษาต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลบางพูน โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธผิลใน

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลบางพูน จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา่พนักงานท่ีมีระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ต่างกันมีประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจากอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กันมา อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้กรุณาแนะน าติดตามและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  

ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระ คุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกทา่นท่ีให้ความช่วยเหลอืเป็นอย่างดี 

 ขอกราบขอบพระคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ท่ีให้ความอนุเคราะห์

ข้อมูล ตลอดถึงผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการศกึษาครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ศึกษา

ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง นายจรัญ แจ้งมณี 

ผู้อ านวยการlส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ ดร.นรินทร์ ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญ

การพิเศษ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดเชียงราย ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามใหด้ีข้ึน  
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 ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสติการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขต

เชียงราย รุ่นท่ี 8 ทุกคน ตลอดจนครอบครัว ท่ีให้การอนุเคราะห์ สนับสนุน และเป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษา

อิสระในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาค้นคว้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างย่ิง จึงขอประกาศคุณูปการแด่บุคคล

ดังกล่าว ใหป้รากฏไวใ้นการศกึษาค้นควา้อิสระเล่มนีด้้วยความขอบพระคุณ  
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Creative and Productive Leadership of School Administrators, Rim Kok 

Consortium, Secondary Education Service Area Office 36  

ศุภธิดา  ธรรมสุทธิวัฒน์1* และ สุนทร  คล้ายอ่ า2 

Supathida  Thamsutiwat1* and Sunthon Khlai um2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความ

คิดเห็นของครู จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการท างาน 3) เพื่อศกึษาแนวทางการ

พัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 จ านวน 

237 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)การ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-Test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) พบว่า ภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ รองลงมา คือ ด้านท่ี 2 ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านท่ี 3 

ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู พบว่า ครูท่ีมีเพศแตกต่างกันและครูท่ีมีอายุแตกต่างกันโดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส าหรับครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส าหรับแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  พบว่า ควรจะพัฒนาทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์โดยการน าประสบการณ์เดิมให้เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความส าคัญและมุ่งเกิดการพัฒนา ควร

พัฒนาการมีสว่นร่วมกับครูและบุคลากรในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของสถานศกึษา และควรพัฒนาผลงานท่ี

สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของตนเองต่อองค์กร 
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ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
 

Abstract  
The purpose of this research was to studies 1 )  To study creative and productive leadership of school 

administrators as perceived by teachers, 2) To compare creative and productive leadership of school administrators 

as perceived by teachers by gender, age, highest educational level and work experience 3) To study the guidelines 

for developing creative and productive leadership of school administrators according to the opinions of teachers. 

The sample group used in the study was secondary school teacher, Rok Kok consortium, Secondary educational 

service area office 36 . They were 2 3 7  people. The statistics used in the study were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-Test and F-Test. The results illustrated as follows. Creative and productive leadership 

of school administrators as perceived by teachers in the overall facter were at a high level. When considering each 

aspect Found that it is at a high level in all aspects.  With the highest average aspect, which is the aspect 1 )  of 

the characteristics of creative and productive leadership. Followed by the second aspect of procedures of creative 

and productive leadership. And the third aspect of resultants of creative and productive leadership has the lowest 

mean. When comparing creative and productive leadership of school administrators according to the opinions of 

teachers found that, Males and females had different opinions with statistical significance at .01 level, Different 

age groups There are different opinions with statistically significant significance at .01 level, Teachers with the 

highest level of education have not different opinions, and Teachers with different work experience have different 

levels opinions with statistically significant significance at .01 level. The guidelines for the development of creative 

and productive leadership of school administrators found that, To develop creative skills by applying the same 

experience as new ideas that are important and aimed at developing, To develop participation with teachers and 

personnel in determining the goals and directions of the educational institutions, and Developing works that reflect 

their creativity to the organization. 
 

Keywords: creative and productive leadership, leadership of school administrators  
 

บทน า 

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายนอก จากการปฏิวัติ ดิจิทัล (Digital 

Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่ อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) เป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ 2558 (Millennium Development Goals: MDGs 2030) เ ป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ั ง ยืนขององ ค์การ

สหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) และความต้องการก าลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 และปัจจัยภายใน ประเทศ จากนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) และวิกฤตสังคมสูงวัย 

ล้วนมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560–2579, 2560) การเตรียมก าลังคนของคนหลายศาสตร์ท่ีสามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน เตรียมความรู้ ทักษะพืน้ฐานในวงกวา้ง ให้สามารถเรียนรู้ต่อยอดไปสู่ก าลังคนท่ีมีศาสตร์และทักษะติดตัว 

(เฉลิมชัย มนูเศวต, 2560) ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือเด็กและ
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เยาวชนในความรับผิดชอบมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (พิณสุดา สิริธรังศรี, 

2560) ปัญหาส าคัญท่ีควรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา คือ การสร้างผู้น าการศึกษาระดับมืออาชีพท่ีตระหนักถึง

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งควรได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ท้ังด้านวิธกีารและเป้าหมาย (ธรีะ รุญ

เจริญ, 2550) ทุกวงการต้องมีผู้น า มิฉะนั้นจะเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยพร้อมเพรียงได้ยาก (วิษณุ เครืองาม , 

2557) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อสถานศึกษา เมื่อกล่าวถึงความส าเร็จและความก้าวหน้า

ของสถานศกึษาแต่ละแห่ง การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ๆ การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การบุกเบิกความรู้ใหม่ ก็จะพบว่าปัจจัยท่ี

อยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จ คือ บทบาทภาวะผู้น าและความสามารถในการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ 

(ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2550) เพื่อใหก้ารศกึษาของเราเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อตัวผู้เรียน ต่อสังคม

ในทางสร้างสรรค์มากย่ิงข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ด ารงอยู่ในภาวะสังคมโลกท่ีแข่งขันอย่าง

รุนแรงเช่นในปัจจุบัน เราจึงควรจะเปลี่ยนกระแสการศึกษา ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิด

รูปธรรมในการศกึษา ก่อให้เกิดผลผลิตข้ึนในวงการศกึษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค์ (Creative) 

เป็นผลผลิตใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา วธิีการของการศกึษานั้น ๆ เราต้องสร้างคนของเราให้มีลักษณะคิด

วเิคราะห ์คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2560)  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาสภาพภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของครู (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒกิารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการท างาน (3) เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครู 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดย

ก าหนดขอบเขตการวจิัยตามกรอบแนวคิดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative & Productive Leadership) 

โดยได้วเิคราะหอ์งค์ประกอบของคุณลักษณะ กระบวนการ และผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพไว ้3 ด้าน 

12 ด้านย่อย ของ ศาสตราจารย์กิตตคุิณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560)  
สมมติฐานการวิจัย (1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน (2) ภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน (3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ

แตกต่างกัน (4) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 578 

คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสมการค านวณการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 237 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้วธิกีารสุ่มเป็นระดับชั้นอย่าง

เป็นสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 

ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 

0.5 ข้ึนไป ทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 30 คน ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ด าเนินการเก็บข้อมูลได้แบบสอบถามคืน

มา 237 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามวเิคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวเิคราะหห์าค่าสถิติ 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

4. ประสบการณ์ในการ

ท างาน 

ตัวแปรตาม 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (Characteristics) 

1.1 มีความคิดวิจารณญาณ (Critical Mind) 

1.2 มีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Mind) 

1.3 มีความสามารถในการสร้างงาน (Productive Mind) 

1.4 มีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (Procedures) 

    2.1 วิเคราะหเ์ป้าหมายทิศทางอย่างชัดเจน (Critical Aiming) 

    2.2 ก าหนดแนวคดิใหมเ่พื่อองคก์รได้ชัดเจน (Setting Creativity) 

    2.3 มีผลงานที่เป็นรูปธรรม เห็นผล (Product Emphasizing) 

    2.4 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (Maintaining Responsibility) 

3. ผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (Resultants) 

    3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน (Situation Analysis) 

    3.2 เสนอแนวคดิและวิธีการใหม ่ๆ (Innovation Ideas) 

    3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค ์(New Product) 

    3.4 มีผลงานสะท้อนความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม (Social Responsibility) 
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ผลการศึกษา 
ผลการวิจัย ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา

เขตริมกก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 มีดังนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ตามความคดิเห็นของครู  

องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

 

N = 237 ระดับ 

ความคดิเห็น 𝐗 S.D. 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Characteristics) 4.03 0.60 มาก 

   1.1 มีความคิดวิจารณญาณ (Critical Mind) 4.05 0.57 มาก 

   1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) 4.02 0.82 มาก 

   1.3 มีความสามารถในการท างาน (Productive Mind) 3.98 0.64 มาก 

   1.4 มีความรับผิดชอบ (Responsibility Mind) 4.10 0.67 มาก 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Procedures) 4.01 0.57 มาก 

   2.1 มีการวเิคราะหเ์ป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน (Critical Aiming) 4.01 0.62 มาก 

   2.2 มีการก าหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน (Setting Creativity) 3.95 0.58 มาก 

   2.3 มีผลงานเป็นรูปธรรม เห็นผล (Product Emphasizing) 3.98 0.60 มาก 

   2.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Maintaining Responsibility) 4.11 0.65 มาก 

3. ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants) 4.01 0.58 มาก 

   3.1 มีการวเิคราะหส์ภาพ แวดล้อมได้อย่างแจ่มชัด (Situation Analysis) 4.02 0.61 มาก 

   3.2 มีการเสนอแนวคิดและวธิกีารใหม่ ๆ (Innovative Ideas) 3.97 0.62 มาก 

   3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (New Product / Works) 3.96 0.66 มาก 

   3.4 มีผลงานสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 4.07 0.64 มาก 

เฉล่ียรวม 4.02 0.56 มาก 
 

 จากตาราง 1 ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.02) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (X = 4.03) รองลงมา คือ ด้านท่ี 2 ด้าน

กระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (X= 4.01) และด้านท่ี 3 ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพ (X = 4.01) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบวา่  

ด้านย่อยของด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพพ พบวา่ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.4 มีความรับผิดชอบ (X = 4.10) รองลงมา 

คือ 1.1 มีความคิดวจิารณญาณ (X = 4.05) และ 1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ตามล าดับ ส่วนด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

คือ 1.3 มีความสามารถในการท างาน (X = 3.98) ด้านย่อยของด้านท่ี 2 ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และ
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ผลิตภาพ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.4 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (X = 4.11) รองลงมา คือ 2.1 มีการวเิคราะหเ์ป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน (X 

= 4.01) และ 2.3 มีผลงานเป็นรูปธรรม เห็นผล (X = 3.98) ตามล าดับ ส่วนด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 2.2 มีการ

ก าหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน (X = 3.95) ด้านย่อยของด้านท่ี 3 ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.4 มี

ผลงานสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม (X = 4.07) รองลงมา คือ 3.1 มีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างแจ่มชัด 

(X = 4.02) และ 3.2 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (X = 4.02) ตามล าดับ ส่วนด้านย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (X = 3.96) 
 

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็น

ของครู จ าแนกตามเพศ 

องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพศ N 𝐗 S.D. t Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ   

   (Characteristics) 

ชาย 

หญงิ 

77 

160 

4.23 

3.94 

0.05 

0.05 

4.02** .00 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ    

   (Procedures) 

ชาย 

หญงิ 

77 

160 

4.16 

3.94 

0.51 

0.59 

2.76** .01 

3. ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ   

   (Resultants) 

ชาย 

หญงิ 

77 

160 

4.21 

3.91 

0.49 

0.60 

4.08** .00 

เฉล่ียรวม ชาย 

หญิง 

77 

160 

4.20 

3.93 

0.47 

0.58 

3.82** .01 

หมายเหตุ: **แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  
 

จากตาราง 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนก

ตามเพศ โดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ด้านท่ี 2 ด้าน

กระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านท่ี 3 ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพศ

ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคดิเห็นของครู จ าแนกตามอายุ 

องค์ประกอบ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพ 

(Characteristics) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.62 

80.94 

84.56 

3 

233 

236 

1.21 

0.35 

3.48* .02 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ  

(Procedures) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.50 

74.10 

77.60 

3 

233 

236 

1.17 

0.32 

3.67* .01 

3. ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพ 

(Resultants) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.51 

74.02 

79.53 

3 

233 

236 

1.84 

0.32 

5.78** .00 

 

เฉล่ียรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.99 

70.29 

74.27 

3 

233 

236 

1.33 

0.30 

4.40** .00 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

     **แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
  

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวทิยาเขตริมกก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  จ าแนกตาม

อายุ โดยภาพรวมกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกองค์ประกอบทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านท่ี 

2 ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ กลุ่มอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านท่ี 3 ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ กลุ่มอายุแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ท้ังในภาพรวม มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี กับ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี  

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคดิเห็นของครู จ าแนกคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

องค์ประกอบ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ 

(Characteristics) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.27 

84.30 

84.56 

2 

234 

236 

0.13 

0.36 

0.37 .69 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ  

(Procedures) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.09 

77.51 

77.60 

2 

234 

236 

0.04 

0.33 

0.13 .88 

3. ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพ 

(Resultants) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.14 

79.39 

79.53 

2 

234 

236 

0.07 

0.34 

0.21 .81 

 

เฉล่ียรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.14 

74.13 

74.27 

2 

234 

236 

0.07 

0.32 

0.22 .80 

 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ

ผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 จ าแนกคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า โดยภาพรวมคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคดิเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

องค์ประกอบภาวะผู้น า 

เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพ (Characteristics) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.57 

81.99 

84.56 

4 

232 

236 

0.64 

0.35 

1.82 .13 

2. ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพ (Procedures) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.48 

73.13 

77.60 

4 

232 

236 

1.12 

0.32 

3.55* .01 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

องค์ประกอบภาวะผู้น า 

เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพ (Resultants) 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.50 

74.04 

79.53 

4 

232 

236 

1.37 

0.32 

4.30** .00 

 

เฉล่ียรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.99 

70.28 

74.27 

4 

232 

236 

1.00 

0.30 

3.29* .01 

หมายเหตุ: *แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

     **แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ

ผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ โดยภาพรวมประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน ท่ี 2 ด้าน

กระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ด้านท่ี 3 ด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ส่วนด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ในภาพรวมมีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี กับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สห

วทิยาเขตริมกก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

คุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Characteristics) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ (Procedures) และด้านผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants) มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด ท่ีปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2553) ท่ีกล่าววา่ ผู้บริหารการศกึษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษาจ าต้องมีภาวะผู้น าท่ีดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ 

สินลารัตน์ (2554) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีการน าองค์กรสู่ความส าเร็จ ท้ังด้านผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ มณฑา ศิริวงษ์ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตาม

ความคิดเห็นของครู อ าเภอองครักษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ กาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกันกับ จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

บรรยากาศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา่ ภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครู  

จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ โดย

ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ท่ีปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิด KAGAN (อ้างถึงในปราณี 

เดชวิทยาพร, 2533) กล่าวว่า บทบาททางเพศ จะอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง ความ

เป็นเพศชายและหญงิเป็นสิ่งท่ีแสดงอยู่ในปรากฏการณ์ 3 ประการ คือ แสดงอยู่ในลักษณะแหง่กายภาพท่ีตดิอยู่กับตัว

บุคคล แสดงอยู่ในพฤติกรรมภายนอกท่ีเห็นได้ชัดเจน และแสดงอยู่ภายในใจ เช่นเดียวกับส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาศกึษาตามความ

คิดเห็นของครู จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูกลุ่มอายุแตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ

ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า ครูกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันในภาพรวมความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี 2 ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และ ด้านท่ี 3 ด้าน

ผลงานของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนด้านท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบของอายุและประสบการณ์การท างานของครู

ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น สะท้อนใหเ้ห็นว่าท้ังสองปัจจัยนีส้อดคล้องกัน อายุท่ีมีมากขึ้นส่งผลต่อการมี

ประสบการณ์การท างานท่ีมากข้ึนเป็นล าดับ ส่งผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้น าแตกต่างกัน การพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยความคิดเห็นท่ีแตกต่างและประสบการณ์การท างานท่ีสะสมมาพอสมควร เพื่อพัฒนา

ความคิดและสร้างผลงานใหม่ ๆ ท่ีมีความแตกต่าง ปรากฏผลเช่นนีอ้าจเป็นเพราะวา่ ตามแนวคิด ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

(2554) กล่าวว่า โลกและสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนกระแสของการศกึษาใหม่ เพื่อให้

การศกึษาเป็นเครื่องมือของการสร้าง และสร้างอย่างสร้างสรรค์ก่อใหเ้กิดผลผลิตในทางสร้างสรรค์เป็นผลผลิตใหม่ ๆ 

ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญาผู้บริหารการศึกษา เช่นเดียวกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) กล่าวว่า 

ด้านสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารเชิงสร้างสรรค์ เช่น วัฒนธรรมผู้ใหญ่ผู้น้อย การเกรงอกเกรงใจ  และ

เช่นเดียวกับ สุพัตรา สุภาพ (2536) กล่าวว่า สถานภาพเป็นต าแหน่งท่ีได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและ

หนา้ท่ีท้ังหมดท่ีบุคคลมีอยู่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม สถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นมีหนา้ท่ีจะต้องปฏิบัติ

ต่อผู้อ่ืนอย่างไร มีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่ างจากผู้อ่ืน 

และมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติภพ คัมภีร์พงศ์ (2560) ได้

ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอปากเกร็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษานนนทบุรี เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความเห็นตอ่ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์ 

(2558) ได้ศึกษาถึงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่วังก์ สังกัดส านักงานเขตพื้น

การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นโดยรวมไม่ต่างกัน กลุ่ม
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อายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดย

ภาพรวมไม่ตา่งกัน  

การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาศกึษาตามความคิดเห็นของ

ครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันหรือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ แต่ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันท าใหม้ีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ีแตกต่างกัน ท่ีปรากฏผลเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า สมบัติ นพรัก (2561) การเปลี่ยน

กระบวนทัศน์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกท าให้คนต้องมีทักษะและคุณลักษณะท่ีต้องเปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้อง

กับภาวะปกติใหม่ ส่งผลให้อุดมศึกษาและระบบการศึกษาของไทยต้องพลิกโฉมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) กล่าวว่า เราจึงควรจะเปลี่ยนกระแสการศกึษา ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีก่อใหเ้กิด

ผลในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตข้ึนในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิต

ในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้น ๆ เราต้อง

สร้างคนของเราใหม้ีลักษณะคิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ  

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครู 

พบว่า ควรจะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยการน าประสบการณ์เดิมให้เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความส าคัญและ

มุ่งเกิดการพัฒนา ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากรในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของสถานศึกษา 

และควรพัฒนาผลงานท่ีสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของตนเองต่อองค์กร    

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 1) ด้านคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Characteristics) ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถในการท างาน 2) ด้านกระบวนการของผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

(Procedures) ผู้บริหารสถานศกึษาควรพัฒนาการก าหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน 3) ด้านผลงานของผู้น าเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants) ) ผู้บริหารสถานศกึษาควรพัฒนาผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ควรศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพในโรงเรียนมัธยมศกึษา 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า  ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัย การศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านท่ีได้ส่งสอนและให้ความรู้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี และนายมนต์ชัย ปาณธูป ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผู้สอนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตริมกก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ทุก

ท่าน ท่ีได้ใหค้วามร่วมมือท าใหส้ามารถเก็บข้อมูลส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนี ้ผู้วิจัย

ขอมอบแด่ บุพการี คณาจารย์และครอบครัว 
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สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

The State of Academic Administration of School Administrators Under  

The Office of Pathumthani Primary Education Area 1 

ศศิวิมล  พัฒนาวัฒน์1* และ ธิดาวัลย์  อุ่นกอง2 

Sasiwimon  Phatthanawat1* and Thidawan  Unkong2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ปัญหาและข้อเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 327 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา่  

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีระดับการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ีต่ าสุด คือ การ

แนะแนวการศกึษา  

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านท่ีมีปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้ 

แก่ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัญหาคือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพภานในสถานศกึษา กระบวนการเก็บงานการจัดท าไม่เป็นระบบ และขาดโครงสร้างสถานศกึษา เพื่อ

รองรับระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนา อบรม ให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา ควรมีการจัดเก็บหลักฐาน เอกสารอย่างเป็นระบบ และควรปรับโครงสร้างและการบริหาร

ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากข้ึน และด้านการแนะแนวการศึกษา ปัญหาคือ ขาดการสร้าง

เครือข่ายแนะแนวทางการศึกษา ขาดการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีเชื่อมโยงกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผู้ปกครองในด้านการแนะแนวการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างเครือข่ายการศึกษา ควรจัดระบบการแนะแนวท้ังสองด้าน คือ ทางวชิาการ และวชิาชีพ

กับผู้เรียน และควรมีการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนว  
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ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ 

 

Abstract  
The purposes of this research were to study the state of academic administration of school administrators 

and to study the problem and suggestion of academic administration of school administrators under the offices of 

Phathumthani Primary Education Area 1.  

 The sample group consisted of 32 7  teachers at school, Phathumthani Primary Education Area 1 .  The 

research instrument was google form which was 5  leveled rating scale questionnaire. Data was analyzed using 

percentage, mean and standard deviation. The findings of this study were as follows: 

 1 .  The state of Academic Administration of School Administrators Under the offices of Phathumthani 

Primary Education Area 1 in overall was rated at a high level, when considered in each aspects, it found out that 

there were nine aspects rated at a high level. The highest level operation was School curriculum and local 

curriculum development. Followed by the development of learning process and the lowest level operation was 

Education guidance. 

2. The problem and suggestion about academic administration of school administrators under the offices 

of Phathumthani Primary Education Area 1 .  When considered individually, it was found that Which has problems 

and suggestions include, The development of quality assurance systems in educational institutions was problems 

and suggested that school without knowledge and understanding about quality assurance systems in educational 

institutions. The process of collecting work, creating a system is not systematic. And the process of collecting work, 

creating a system is not systematic. Suggestions should be a training to educate teachers about the quality 

assurance system in the educational institution. There should be evidence storage. Systematic documentation And 

should adjust the structure and management to be more consistent with the development of educational quality. 

Education guidance problems were the lack of creating educational guidance networks. Lack of academic guidance 

system and the profession that is linked to the student support system. And lack of coordination with external 

agencies with parents in education guidance. Suggestions, First Should create an educational network. Second 

Should provide guidance systems on both sides, academic and professional, with learners. And there should be 

cooperation and exchange of experiences in guidance. 
 

Keywords: academic administration of school 
 

บทน า 

การศึกษาของโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแส

โลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีอิทธิพลหลาย ๆ ประการในสังคม ไม่เว้นแต่ระบบการศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อก่อใหเ้กิดความทันสมัยในองค์ความรู้ และสอดคล้องต่อความต้องการผู้ศึกษาและยังมี

ส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาได้น าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ไป อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพ

มนุษย์มีหลายตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตัวแปรด้านการศกึษา โดยมุ่งเน้นในมิติของการจัดการศกึษาเพื่อให้สอดคล้อง
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กับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดย้ัง และกาลเวลาเปลี่ยนส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับตัวให้สอดรับการ

เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน การบริหารและการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการปฏิรูป

โครงสร้างและระบบบริหารใหม่โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาเดิมแล้วแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นการบริหาร

ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธกิาร ,2546, หน้า 74) มี

การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาโดยตรง การกระจายอ านาจ

ดังกล่าวจะท าให้สถานศกึษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ ซึ่งจะ

เป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ

สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธกิาร,2546,หนา้ 5) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวนิัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย การศึกษาท้ัง

ปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4  “การศกึษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ

เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่ง

ถือเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยคนให้พัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและความสามารถต่างๆ 

ท่ีจะด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน และการศึกษาเป็นกลไกส า คัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คุณค่าท้ังต่อตนเอง 

ประเทศชาติและสังคมโลก ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถือว่าเป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุ่ง

พัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาท หน้าท่ีของพลเมืองดี 

ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   และการท่ีบุคคลในประเทศมีศักยภาพเพื่อเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะการศึกษาช่วย

ให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ ความคิด ทักษะ เจตคติ รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วน า

ความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมท้ังสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีข้ึน  (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาติ : 2544) การบริหารงานวชิาการถือเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญท่ีสุด ผู้บริหาร

การศึกษาควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรกเพราะหน้าท่ีของสถานศึกษา คือ การให้

ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้

ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมิน และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง พร้อมท้ังประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพในการสอน และงานวิชาการถือเป็น

หัวใจของการบริหารการศกึษา  เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษาคือ การจัดการศกึษาใหม้ีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน

วิชาการท้ังสิ้น งานวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วยงานการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
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ท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนางานห้องสมุด การนิเทศการศึกษา งานแน ะแนว การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธภิาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553,หน้า 9) 

ผลงานวิชาการถือเป็นงานท่ีพิสูจน์ความส าเร็จของสถานศึกษา เนื่องจากนักเรียนเป็นผลผลิตของสถานศึกษามี

คุณภาพและมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน) ได้สรุปผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในทุก

รายวชิา คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 46.58 คะแนน, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 37.12 คะแนน, วทิยาศาสตร์ คะแนน

เฉลี่ย 39.12 คะแนน และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่ า โรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียนในเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่นักเรียนโรงเรียนนอกเมือง การ

ทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกรายวิชา คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 48.29 คะแนน, คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 26.30, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 32.28 และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 30.45 คะแนน เมื่อจ าแนก

ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

ซึ่งในโรงเรียนขนาดใหญพ่ิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียนในเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่นักเรียน

โรงเรียนนอกเมือง ผลสอบ(O-NET) นักเรียน ประถมศกึษาปีท่ี 6 และ มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มีท้ังเพิ่มข้ึนและลดลง ซึ่งไม่

แตกต่างจากผลสอบปี 2559 มากนัก โดย ประถมศกึษาปีท่ี 6  คะแนนภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึน, คณิตศาสตร์ ลดลง 4 

คะแนน, วิทยาศาสตร์ ลดลง 2 คะแนน, ส าหรับผลสอบ(O-NET) มัธยมศึกษาปีท่ี 3  คณิตศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน, 

วทิยาศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน, ภาษาไทย เพิ่มข้ึน 2 คะแนน และภาษาอังกฤษ เท่าเดิม และหากจ าแนกคะแนนตาม

พื้นท่ีและขนาดโรงเรียน ก็พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร จะมีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา 

บทบาทภาระหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษามีมากมาย ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น

คุณลักษณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิงผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารงานให้มี

คุณภาพสิ่งส าคัญท่ีสุด คือ ตัวผู้บริหารต้องมีคุณภาพ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง มีความเป็นผู้น า ต้ องน าความ

เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการใช้ทักษะการบริหารได้เป็นอย่างดี และองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งของ

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะท าให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพคือ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ เพราะการท่ี

ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงาน ท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมงาน

วชิาการให้ได้ผลดีมีประสิทธภิาพนั้น พฤติกรรมของผู้บริหารก่อให้เกิดสภาพท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยพิจารณา

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนย่อมสูงหรือต่ า สอดคล้องกับแนวคิดของ Davis and Thomas (1989:pp.82-

83) ว่า การใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการหรือผู้น าทางการสอนท่ีเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยให้การบริหาร

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ยืนยันโดยการศึกษาของ Michael Joseph Buzzi (1991: p.341) พบว่า ความเป็นผู้น าทาง

วชิาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความมีคุณภาพของโรงเรียน และเป็นตัวท านายความมีคุณภาพของ

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศกึษาท่ีมีพืน้ท่ีรับผิดชอบใน

การจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 อ าเภอ ดังนี ้1) อ าเภอเมืองปทุมธานี 2) อ าเภอคลองหลวง 3) อ าเภอลาดหลุม

แก้ว 4) อ าเภอสามโคก จากการทดสอบระดับชาติท่ีผ่านมาพบว่า มีปัญหา และอุปสรรค ในเรื่องคะแนนการทดสอบ
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ทางการศึกษา ระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ (ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1,2560) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1  เพื่อจะน าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ ตลอดจนเป็ น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 การวจิัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
การบริหารของการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของกฎกระทรวงศึกษาธิการ  สภาพการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต1 

ขอบข่ายงานท่ีศึกษา 

    1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรท้องถิ่น 

    2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    3. การวัดผล ประเมินผล 

    4. การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

    7. การนิเทศการศกึษา 

    8. การแนะแนวการศกึษา 

   9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวจิัยนีเ้ป็นการวจิัยเชิงส ารวจ  ด าเนินการวจิัย ดังนี้ 

 1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต1 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศกึษา

ในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ศกึษารูปแบบและวธิีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวจิัยต่างๆ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม

ใหค้รอบคลุมเนื้อหา จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 

 



  517  

- Proceedings - 

 

 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบของ

แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูกต้องและใหค้ าแนะน า เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 4. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) เพือ่ใหค้รอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวจิัย โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  

5. น าผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวเิคราะหห์าค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถาม

กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 แสดงว่าข้อค าถามมีความตรงของเนื้อหา ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 

2547 หนา้ 17 ) 

6. ผลการค านวณปรากฏวา่มีดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ของแบบสอบถาม 

7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

8. น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหาและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่า

ความเชื่อมั่นโดยวธิหีาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

9. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.13 ) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) รองลงมา คือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อย่างชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16) และประเมินผลหลักสูตร นิเทศการใช้หลักสูตรและน าผลการ

นิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอ มีคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.15 )ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅)  = 4.09 ) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์

ได้ดังนี้ 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมท้ัง 9 ด้าน มีการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยการศกึษาวเิคราะหเ์อกสารหลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐานอย่างรอบด้าน และมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย

การส่งเสริมใหค้รูน าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เป็นไปตามกฎหมายการศกึษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
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ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้

สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ

บริหาร และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

 1.1 ระดับการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับ

มาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีการศกึษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานอย่างรอบด้าน พร้อมท้ังมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง

ชัดเจน เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร (2553,9) งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมี

ความส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ังผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และ

การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งสถานศกึษาจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่าหลักสูตรสถานศกึษา ดังนั้นครูจะต้อง

ท าหน้าท่ีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ นฤมล สังข์ป้ัน 

จิณณวัตร ปะโคทัง พงษ์ธร สิงห์พันธ์ (2559,บทคัดย่อ) ท าการศึกษา เรื่องสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวจิัย

พบว่า สภาพการบริหารงานของผู้บริหารมีสภาพอยู่ในระดับ มาก แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศกึษา ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 1.2 ระดับการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี

ส าคัญส าหรับการพัฒนาผู้เรียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายการศกึษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศกึษาจึงได้ส่งเสริมใหค้รูน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษายังใหค้วามส าคัญในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม โดยส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง

สอดคล้องกับ วิมล เดชะ (2559,3) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน

การพัฒนาสื่อและการน าไปใช้ และ กัญจนา ธีมาธนนันท์ (2555,3) ท าศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านวาวี อ าเภอแม่สรวย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงรายเขต 2 ผลการวจิัยพบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านงานบริหารหลักสูตร ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 

ด้านงานสื่อและนวัตกรรมทางการศกึษา และปัญหาทางการบริหารงานวิชาการ พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
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กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื่อง สภาพการบริหารงานวชิาการของผู้บริหาสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน าอย่างดี

ย่ิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิาวัลย์ อุ่นกอง ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ในทุกด้าน ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีย่ิง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดร.กิตติมา ป่ีแก้ว 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และนายบริสุทธิ์ มีบัณฑิต ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลง 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเท่ียงตรงของเครื่องมือในงานวิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีกรุณาให้

ความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 

ท่ีได้ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการใหข้้อมูลเพื่อการวจิัยครั้งนี้ 

คุณค่าท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู 

อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และได้มอบก าลังใจตลอดระยะเวลาใน

การท าวจิัยจนประสบความส าเร็จด้วยดี 
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สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน  

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

The Status Quo and expected condition of Student affairs administration at 

Cham Kham Khanathon School Lamphun Province under the Office of the 

Secondary Education Region Zone 35 

กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์1* และ วัชระ  จตุพร2 

Kamolsit  Chonmanatsorn1* and Watchara  Jatuporn2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ของการ

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 

35 2) ศึกษาความต้องการความจ าเป็นของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 3) ศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางของการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชากรใน

การวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน จ านวน 160 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย

ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ค่าความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) 
 ผลการศกึษา พบวา่ 

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน และด้านระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ตามล าดับ 

 2. สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ด้านส่งเสริมวนิัย  และพฤติกรรม

นักเรียน และด้านส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ตามล าดับ 

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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3. ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

กิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 ใน

ภาพรวม ด้านท่ีมีค่าความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน รองลงมา คือ ด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์  การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

Abstract  
The Status Quo and expected condition of Student affairs administration at Cham Kham Khanathon School 

Lamphun Province under the Office of the Secondary Education Region Zone 35. Intended to 1)  Study current 

conditions and desirable conditions of student affairs administration. 2)  Study the needs and needs of student 

affairs administration. 3)  Study suggestions Guidelines for student affairs administration The population of this 

research was 160 administrators and teachers of Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province. Tools used in 

this research Is a 5 level rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean () , 

standard deviation (), (PNI Modified).  

The study indicated that  

1. Current condition of student affairs administration of Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province, 

Office of Secondary Educational Service Area 35, overall is at a low level. When considering each aspect, it was 

found that. The side that has the highest average 3 sequences include Promoting morality, ethics in the network 

of parents and community services And the student care system, respectively. 

 2. Desirable condition of student affairs administration, Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province, 

under the Office of Secondary Educational Service Area 35, in the overall level at the highest level . When 

considering each aspect, it was found that. The side that has the highest average 3 sequences  include The 

network of parents and community services Promoting discipline and student behavior And the promotion of 

democracy in schools, respectively. 

 3. Analysis results prioritize the need To be used as a guideline for student affairs administration, 

Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province, under the Office of Secondary Educational Service Area 35 in the 

overall The most valuable requirement is the network of parents and community services, followed by the system 

for helping students. And the promotion of morality and ethics respectively. 
 

Keywords: Current conditions and desirable conditions, Student affairs administration 
 

บทน า 

การศกึษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคน การศกึษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการต่อเนื่อง ท่ีช่วย

ให้มนุษย์มีความเจริญงอกงามปรับตัวได้ ด าเนินชีวิตท่ีดี  มีความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีพึงประสงค์ ตลอดจน ช่วยให้

มนุษย์เรียนรู้ได้ คิดได้ ท าได้ แก้ปัญหาได้ โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียน

การสอนใหแ้ก่เยาวชน ซึ่งจัดการศกึษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศกึษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย มีความส าคัญย่ิงเพราะมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับนี้เป็นอย่างดี  จะมีพื้นฐานความรู้ใน

ด้านวิชาการ และวิชาชีพเพียงพอท่ีจะใช้ในการประกอบอาชีพเป็นแรงงานระดับกลาง   ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ

การศกึษาเพื่อเป็นแรงงานระดับสูงต่อไป บุคคลเหล่านีจ้ะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเ้จริญก้าวหน้า 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงนับวา่มีความส าคัญหรือเป็นหัวใจของระบบการศึกษา โรงเรียนท่ีจัดการศกึษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเป็นสถาบันทางการศกึษาท่ีจะวางรากฐานความคิด และ

ความประพฤติของวัยรุ่นปลูกฝังคุณธรรม ให้แก่พลเมืองของชาติ  ซึ่งได้แบ่งงานในการบริหารงานกิจการโรงเรียน 

ประกอบด้วย งานด้านควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวนิัยของนักเรียน งานด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน งาน

บริการด้านสุขภาพ งานบริการด้านการรักษาความปลอดภัย งานด้านระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน นับว่าเป็นงานท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน ท้ังยังเป็นการให้ครูอาจารย์มีโอกาสรู้จักนักเรียน

มากขึ้น จนสามารถให้การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีดี เก่ง และมีความสุข

และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามวถิีไทย สมกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ บุญดอก (2559, หนา้ 2) ท่ีกล่าวไวว้า่ การบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นงานท่ี

ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารการศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหาร หนา้ท่ีจะต้องด าเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียน

เพื่อใหก้ิจกรรมนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ ท้ังนี้โดยยึดหลักการวา่ โรงเรียนพยายามใหเ้ด็ก ท่ีอยู่ในวัยเรียน

ทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียน อย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพราะการศกึษา  ช่วยท าใหเ้ด็กเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ี

ดีของชาติการศกึษาช่วยใหบุ้คคลมีความรอบรู้ 

การบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็น

การผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน ท้ังยังเป็นการให้ครูมีโอกาสรู้จักนักเรียนมากข้ึน เป็นการช่วยพัฒนาบุคคล

ให้รู้จักใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต  ซึ่งจะเห็นได้

วา่ การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความส าคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเยาวชนใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์

ดีพร้อม ท้ังด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ การบริหารงานวิชาการเป็นการพัฒนา  ในด้านสติปัญญา และกระท าใน

หอ้งเรียน ส่วนการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นกระบวนการ พัฒนาผู้เรียน นอกห้องเรียนปกติ สามารถช่วยพัฒนา

ผู้เรียนท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีความสุข 

 การบริหารงานกิจการนักเรียนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สมพร โพธิ์ก าเนิด  (2557, หน้า 2)  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐาน เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นฝึกฝนความรู้ท้ังทฤษฎี

และปฏิบัติ ตลอดท้ังการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ซึ่งหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียน

คือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศกึษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมี

การพัฒนาโดยใช้กิจกรรมงานกิจการนักเรียน ท้ังด้าน งานกิจกรรมนักเรียน งานครูท่ีปรึกษา งานส่งเสริมวินัย

พฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เครือข่ายผู้ปกครองบริการชุมชน สถานศึกษาได้มีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา ท่ีมีความแตกต่างไป

ตามบริบทของผู้เรียน 
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 การบริหารงานกิจการนักเรียนของ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ส่วนการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ควร

ใช้รูปแบบกระบวนการมาใช้ในการบริหารงาน ระหว่างผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนควรส่งเสริม

การพัฒนาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

รวมถึงการส่งเสริมควรการสร้างความร่วมมือด้านงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม อีก

ท้ังควรสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท้ังองค์กรภายในและภายนอกในการบริหารงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และการด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การบริหารงานเครือข่าย

ผู้ปกครองและบริการชุมชน รวมถึงควรส่งเสริมการสร้างการมีสว่นร่วมกับชุมชนควรใช้กระบวนการในการประเมินผล

การด าเนินงานบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อน าผลการประเมินไปก าหนด กลยุทธอ์ย่างเป็นระบบ 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชีใ้ห้เห็นวา่การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

มีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน หากมี แนวทาง และล าดับของความต้องการความจ าเป็น  มาใช้เพื่อเป็น

แนวในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาจน ามาซึ่งแนวทางในการลดปัญหา  ท่ีจะเกิดข้ึน 

กับนักเรียนของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35 

ปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียนทุกด้าน จะแก้ไขได้โดยต้องอาศัยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท างานอย่าง

เป็นระบบ มีการวางแผนการบริหารงาน (Plan) มีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Do) สามารถท าการตรวจสอบได้ 

โปร่งใส น่าเชื่อถือ (Check) สามารถน าผลการประเมินจากการปฏิบัติน าไปสู่การวางแผน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

(Action) อย่างมีประสิทธภิาพในการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  และน าล าดับ

ความส าคัญความต้องการความจ าเป็น ในแต่ละด้านมาใช้ในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจักรค า

คณาทร จังหวัดล าพูน จึงท าใหผู้้วิจัย มีความสนใจ ท่ีจะศึกษาวจิัย เรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 

35 เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียน ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดย

ยึดหลักทางการบริหารเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA  และเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ

น าเอาความต้องการความจ าเป็น มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน พัฒนานักเรียนใหเ้ป็นมนุษย์

มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม อันส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี

คุณภาพและมีประสิทธภิาพสูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 (2) ศึกษา

ความต้องการความจ าเป็นของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 (3) ศกึษาข้อเสนอแนะ แนวทางในของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน

จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  

ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักร

ค าคณาทร จังหวัดล าพูน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจร

คุณภาพ PDCA แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน (3) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4 )ด้านส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน (5) ด้านเครือข่าย

ผู้ปกครองและบริการชุมชน โดยแบบสอบถามจากประชากร คือ ผู้บริหาร จ านวน 6 คน และข้าราชการครู จ านวน 

154 คน รวมท้ังสิ้น 160 คน 

 ข้ันตอนท่ี2 การศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทาง วเิคราะห์และจัดล าดับความต้องการจ าเป็นใช้สูตร (PNI Modified) 

ซึ่งเป็นดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 เพศชาย จ านวน 58คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.20 ส่วนใหญม่ีอายุ 50 – 60 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้านระดับการศกึษาส่วนใหญ่ 

เป็นวุฒิปริญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านประสบการณ์ท างาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30 ปีข้ึนไป 

จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้านต าแหน่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการครู จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อย

ละ 96.20 รองลงมาคือผู้บริหาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 2. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( 2.23, 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย () มากท่ีสุด คือ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( 2.26, 0.67) และด้านเครือข่าย

ผู้ปกครองและบริการชุมชน ( 2.26, 0.63) รองลงมาคือ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (  2.24 , 0.62) 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ ด้านส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ( 2.18, 0.59) 



  525  

- Proceedings - 

 

 3. สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 4.58, 0.57) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย () มากท่ีสุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ( 4.65, 0.56) 

และด้านส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ( 4.65, 0.50) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

( = 4.54 , = 0.57) และด้านน้อยท่ีสุดคือด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( 4.52, 0.62) 

 4. ค่าความต้องการจ าเป็น (PNI Modified)แสดงล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น ในการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 35 ท้ัง 5ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่า (PNI Modified) 

ล าดับส าคัญความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน มีค่า PNI Modified = 1.33

รองลงมา คือ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่า PNI Modified = 1.28 และด้านท่ีอยู่ล าดับความส าคัญสุดท้ายคือ

ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่า PNI Modified = 1.00 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการด าเนินงานการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบประเด็นท่ีควรน ามา

อภิปราย ดังนี้ 

  1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ท้ัง 5

ด้านอยู่ในระดับน้อย อันเนื่องมาจาก สถานศึกษาขาดการก าหนด กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ การบริหารงานกิจการ

นักเรียน การก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและเครื่องมือในการประเมินผลการ

บริหารงานไม่ชัดเจน มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณ ยังไม่เพียงพอกับโครงการ

และกิจกรรม ขาดกระบวนการด าเนินงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยวิธกีาร และเครื่องมือการท างานท่ี

ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในกระบวนการด าเนินงานด้านส่งเสริมวนิัยและพฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง

ความสามารถของนักเรียน ในการควบคุม ตนเองท้ังทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมให้ปฏิบัติตนไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม สถานศึกษาขาดการช่วยเหลือดูแลส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม แก่ครูท่ีปรึกษาอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง

ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านการมีสว่นร่วม การมีบทบาทของผู้ปกครองในฐานะ การสร้างความร่วมมือ  

การมีสว่นร่วมในการพัฒนาการศึกษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างท่ัวถึง ขาดความ

ต่อเนื่องในการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ของนักเรียนสู่เครือข่าย ชุมชน และขาดมีการ

มีส่วนร่วมด าเนินการวิเคราะห์ จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2553, หน้า 24) โดยศึกษาหลักการบริหารงาน

กิจการนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษา พบว่า การวางแผนคือการเลือกภารกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์นโยบาย

กระบวนการก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การวางแผนคือ กิจกรรมหรืองานท่ี

จะต้องท าก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธปีฏิบัติท่ีดีไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ประมวล วิลาจันทร์ (2555, หน้า 30) โดยศึกษาการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พบวา่ การวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมายด้วยการวเิคราะห ์วธิกีารและกระบวนการใหบ้รรลุเป้าหมาย

การบริหารงานกิจการนักเรียน การศึกษาสภาพการบริหาร การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหาร การก าหนดทิศ

ทางการบริหาร การก าหนดกลยุทธก์ารบริหาร และก าหนดแผนปฏิบัติการของการบริหารงาน ในส่วนของงานกิจการ

นักเรียนเพื่อเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าในการท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุงานในส่วนนี้ของ

สถานศึกษาตามกระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA น ามาใช้ในการบริหารกิจการนักเรียน จะสามารถ

ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ีไม่ใช่การสอนในชั้นเรียนปกติ ตั้งแต่การสรรหาเข้ามา

เรียน การพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ การบริการ การใหค้ าปรึกษา การใหค้วามช่วยเหลือปัจจัยทางการศกึษา จนส าเร็จ

การศกึษา 

  2. สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง มีความประสงค์ ท่ีจะ

ด าเนินงานตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องมือท่ีชัดเจน ในการประเมินผลและแนวทาง

ปฏิบัติการบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนให้การส่งเสริม

สนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและย่ังยืนกับโครงการและกิจกรรมของนักเรียน 

เน้นการด าเนินงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนกระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA ส่งเสริมวินัยและ

พฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถของนักเรียน ในการควบคุมตนเอง ท้ังทางด้านอารมณ์

และพฤติกรรมใหป้ฏิบัติตนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ฝึกภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ส่งเสริมสนับสนุนใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูท่ีปรึกษาอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามใหค้วามรู้แก่ 

ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศกึษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างท่ัวถึงส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนสู่เครือข่าย ชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม

ด าเนินการวเิคราะห ์จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การบริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ

ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โฉมฉาย กาศโอสถ (2554, หน้า 57) โดยศึกษารูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษาประถมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน กล่าวว่า การ

วางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือคณะท างานท่ีส าคัญเริ่มจากภารกิจจุดมุ่งหมาย

และแผนซึ่งเป็นหรือค่าชดใช้ต่างๆ การตัดสินใจถึงสิ่งท่ีจะท าในอนาคต ด้วยวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและยังเป็นการตัดสินใจ

ล่วงหน้าของผู้บริหารว่าจะท าอะไร เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ท า โดยก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธี

ปฏิบัติงานเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุเทน วิระทูล (2559, หน้า 9-10) โดย

ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวว่า วิสัยทัศน์ คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1)คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ ท่ีมีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมา

เป็นครูคณาจารย์ได้อย่างย่ังยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด



  527  

- Proceedings - 

 

ชีวิต 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคม ท่ีจะมีส่วนช่วยในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม

บทบาทของผู้ท่ีอยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยกรอบแนวทาง การปฏิรูปการศกึษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรา พลศักดิ์ (2556, หน้า 54) ได้ศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้าง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ขยายโอกาส) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาท่ี 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาการ

ด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 1-3 (ขยายโอกาส) ผลการวจิัยพบว่า

การด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ขยายโอกาส) ศูนย์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ 3.41) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม และสอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ บุณฑริกา ผ่าภูธร (2557, หนา้ 19) ได้ศกึษาการศกึษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีตอ่การ

บริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 1.ความ

คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยภาพรวม พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีตอ่การบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครองได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหางานกิจการนักเรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ โรงเรียนควรเคร่งครัดกับกฎระเบียบวนิัย

ของนักเรียนใหม้ากขึ้น ควรมีบุคลากรดูแลนักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควรเข้มงวดกับการป้องกันสารเสพติด

ในโรงเรียน ฯลฯ 

   3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 พบว่าโดย

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีพึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านและทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวจิัย คือ ล าดับท่ี 1 ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ล าดับท่ี 2 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ล าดับท่ี 3 ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ล าดับท่ี 4 ด้านส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน และ

ล าดับท่ี 5 ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เป็นเพราะ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง มีความ

ประสงค์ท่ีจะด าเนินงานตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องมือท่ีชัดเจนในการประเมินผล

และแนวทางปฏิบัติการบริหารงานกิจการนักเรียน  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ใหก้าร

ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและย่ังยืน กับโครงการและกิจกรรมของ

นักเรียน เน้นการด าเนินงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA ส่งเสริมวินัย

และพฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถของนักเรียนในการควบคุม ตนเองท้ังทางด้านอารมณ์

และพฤติกรรมใหป้ฏิบัติตนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ฝึกภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ส่งเสริมสนับสนุนใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูท่ีปรึกษา อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามใหค้วามรู้แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศกึษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนสู่เครือข่าย ชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม

ด าเนินการวิเคราะห์ จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อก าหนดแนวทางและกลยุทธ์รูปแบบกระบวนการ ในการพัฒนาปรับปรุง

การบริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาทยุทธ พุทธพรหม (2555, หน้า 51) ได้

ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
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สมานฉันท์ โดยศกึษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ของระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนใน

สถานศกึษาข้ันพืน้ฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีพึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบัน

ในทุกด้านและทุกประเด็น ค่าดัชนี PNI modified ของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยภาพรวม ท่ีมีค่ามากที่สุด คือด้านการ

ประเมินผล (PNI 0.85) รองลงไปคือด้านการวางแผน (PNI 0.66) และด้านการน าแผนสู่การปฏิบัติ (PNI 0.65) 
 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรค า

คณาทร จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความ

อนุเคราะห์จาก ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอน จนการวิจัยส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง

นายกนที บุญมากาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และดร.สุนทร คล้ายอ่ า

อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไข

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย จนท าใหก้ารวจิัยในครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า  

ขอขอบพระคุณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 35 ท่ีได้ใหค้วามอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน

ผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ

จัดเก็บข้อมูล 

 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารย์ทุกทา่นท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวชิาความรู้ และใหก้ าลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี 
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สภาพและแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู

โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

Situation and Government Teacher Keeping Process By Teacher and School 

Director Opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 4 

จิรพร  แสงสี1* และ รักษิต  สุทธพิงษ2์ 

Jiraporn  Sangsee1* and Raksit  Suthipong2 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู

โรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อศกึษา

สภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษา

ข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหาร

และครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และข้าราชการครูใ นอ าเภอเชียงของ  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาก 33 โรงเรียน จ านวน  304  คน ซึ่งได้มาจากการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตใินการวเิคราะหข้์อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะหผ์ลการสอบถามโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา 

 ผลการศกึษาพบวา่ 

1. สภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู 

จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01  

                                                 
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : charade_bom@hotmail.com 
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3. แนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียง

ของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ควรมีแนวนโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนโดยน านโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธกิารมาเป็นแนวปฏิบัติ และค านึงถึงบริบทของโรงเรียน  

 

ค าส าคัญ: การธ ารงรักษา  
 

Abstract  
The purposes of this research were to investigate 1)  study the keeping process by teacher and school 

director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 .  2)  to compare 

opinions of the keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 4 classified by gender, status, and work experience. 3) study the guidelines the 

keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational  

Service Area Office 4. The respondents used in this study were 202 teachers and school director in Chiang Khong 

District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4.  The study instruments were questionnaire with 5 

rating scale, open-ended questions and interview. The statistical treatment used frequencies, percentage, mean, 

standard deviation. 

The research findings were as follow: 

1. The keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 4 revealed that the overall aspects and each aspects were at the “ high”  level 

and which can be put in the order from high to low as security in the work, relationship with colleagues, policy 

and management, relationships with superiors, environment, and salary and remuneration. 

2. The comparison opinions of the keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong 

District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 classified by gender, status , and work experience 

are different with a statistical significance at 0.01 level. 

 3. The guidelines of the keeping process by teacher and school director opinion  in Chiang Khong District, 

Chiang Rai Primary Educational  Service Area  Office 4 revealed that salary and remuneration was school should 

have to care about the welfare such asa sufficient number home teacher, a lunch, and a compensation to the 

government officials who are good empirical work.  The environment was school should be safe, conducive to 

student learning and used as a place of learning. The relationship with colleagues was Administrators should meet 

with the teacher in the school for at least a week, two times to the PLC Forum and the defects found in the 

classroom, exchange of learning between teachers and school administrators to conduct various fields . 
 

Keywords: Government 
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บทน า 

 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้น ครูเป็นปัจจัยส าคัญย่ิงเพราะครูเป็นผู้จัดระบบการเรียนการสอน  เป็นผู้ให้

คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ของคนในสังคมเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมมนุษย์ตลอดมา

ทุกยุคสมัย ครูมีลักษณะพิเศษจนได้รับการยกย่องวา่เป็นปูชนียบุคคล ครูเป็นหัวใจในการสร้างการศกึษาและสร้างคน

จึงจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องธ ารงรักษาบุคลากรครูไว้โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น

ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เป็นเวลานาน ๆ โดยจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจ เพราะถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ

แล้วจะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทอุทิศเวลา ท าใหก้ารปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความสุข  

 จากสถิติรายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบวา่ จ านวนบุคลากรครู จ านวน 337 คน มีอัตราการย้ายออก

จ านวน 27 คน ในปี 2561 มีจ านวนบุคลากรครู 324 คน ย้ายออกจ านวน 28 คนส่งผลให้ ครูมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของสถานศกึษา การศกึษาสภาพปัญหา โรงเรียนในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 พบวา่ในปีการศกึษา 2559–2561 คือ ปัญหาการขาดแคลนครู ท่ีผ่านมามีข้าราชการครู 

เขียนย้ายออกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรท่ีจะด าเนินนโยบายในการสร้างความผูกพันในองค์กร  

เพื่อแก้ไขปัญหาการย้ายของครู  โดยการสร้างความผูกพันของครูกับสถานศึกษา ท าให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

สถานศกึษาไม่คิดท่ีจะย้ายออก  

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและแนว

ทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  4  เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 

ก าหนดนโยบายการธ ารงรักษาข้าราชการครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ใหส้ามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้จริญก้าวหน้าต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู

โรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตาม

เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างานของประชากรท่ีใช้ในการวจิัย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

 

       ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สมมุติฐาน 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการธ ารงรักษาข้าราชการครู  ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีผลการศึกษาท่ีมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการศึกษาตามแบบแห่ง

ระเบียบวธิกีารวจิัย ดังต่อไปนี้ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธกีารสุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษา ใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4  จาก 33 โรงเรียน ซึ่งก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มอย่างง่าย ตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ 2 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 6 คน ข้าราชการ

ครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต  4  จาก 33 โรงเรียน ซึ่งก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงจ านวนประชากร  และจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (Krejcie & 

Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 169 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบง่เป็น 3 ตอน และแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 2 ตอน

ดังนี ้ 

แบบสอบถามม ี3 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 

เพศ 

สถานภาพ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

การธ ารงรักษาตามหลักทฤษฎีสองปัจจัยของ 

เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) 6 ด้านได้แก่ 

1.เงินเดือนและค่าตอบแทน 

2.สภาพแวดล้อมในการท างาน 

3.ความสัมพันธก์ับผู้บังคับบัญชา 

4.ความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน 

5.นโยบายและการบริหาร 

6.ความมั่นคงในการท างาน 
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ตอนที่ 3 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4 มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะหรือแนวคิดของตนเอง 

แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อและสกุลผู้ให้สัมภาษณ์  อายุ  ต าแหน่ง  สถานท่ีท างาน 

เบอร์โทรติดตอ่ และเวลาการสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครู  โดยข้อค าถาม ท่ีมีความสอดคล้องกับ

สภาพและแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียง

ของ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  เขต  4 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามกับ

คุณลักษณะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้องการวัด ( Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่าข้อ

ค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1  และผู้วิจัยได้หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค พบวา่ข้อค าถามท้ังหมดมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.819  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วน าไปวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถิตดิ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้สถิต ิดังต่อไปนี ้คือ  

วเิคราะหข้์อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

วเิคราะหร์ะดับระดับความคิดเห็นการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4  โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) และ ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลการวเิคราะหใ์นส่วนนี ้ดังต่อไปนี้ 

 4.51-5.00 หมายถึง มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 3.51-4.50 หมายถึง มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ มาก 

 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ ระดับน้อย 

 1.00-1.50 หมายถึง มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ ระดับน้อยท่ีสุด 

ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย วิเคราะห์ ความแตกต่างสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครู

ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 เมื่อจ าแนกตาม เพศ สภานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ ที (t-test) กรณีตัวแปรผันแปรสองค่า และ เอฟ (F-test) 

กรณีตัวแปรผันแปรสามค่าข้ึนไป และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้ว ย

วธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ในส่วนของการวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและ

ครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4   ผู้วิจัยวเิคราะหโ์ดยการ

วเิคราะหเ์นื้อหาและสรุปบรรยายเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาในการวจิัยเรื่อง สภาพและแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตาม

ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอในรูปแบบของตารางและการพรรณนาใต้ตารางตามล าดับต่อไปนี้ 

 1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 169 คน จ านวนของเพศชายและเพศหญิงท่ีใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศ

ชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 เพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี 

จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 รองลงมาอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44 และอายุ 41-50 

ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41-50 ปี ต่ าสุดอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และสถานภาพโสด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ท างาน 15ปีข้ึนไป จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69 รองลงมา คือ ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63 และประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.89 ต่ าสุดประสบการณ์

การท างาน 11-15 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79  

 2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก อนึ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ ด้านความมั่นคงในการ รองลงมา คือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านนโยบายและการบริหาร 

ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามล าดับ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู

โรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม 

 

 3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะ

ของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย 

เขต 4 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมพบวา่เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จ าแนกตามสถานภาพ ในภาพรวม พบวา่สถานภาพโสดและสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

ข้อ ประเด็น 
n = 169 

แปลผล ล าดับที ่
X  S.D. 

1. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 3.38 0.76 ปานกลาง 6 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.63 0.59 มาก 5 

3. ด้านความสัมพันธก์ับผู้บังคับบัญชา 3.88 0.77 มาก 4 

4. ด้านความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน 3.94 0.56 มาก 2 

5. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.89 0.77 มาก 3 

6. ด้านความมั่นคงในการท างาน 4.06 0.68 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.57 มาก  
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นัยส าคัญ จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในภาพรวม พบว่า พบวา่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ .01 

 ดังนั้น เมื่อน าผลการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นมาทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ก าหนดไวว้า่ “สภาพใน

การธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อจ าแนกตามเพศ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน  จึงพบว่า 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด 

 4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ข้อมูลส่วนนี้ เป็น

ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้รับจากการใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้เสนอแนะแนวทางการธ ารงรักษา

ข้าราชการครู ใน 6 ด้านกล่าวคือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความมั่นคงในการท างาน

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห ์จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นแนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครู ดังท่ีผู้วจิัยจะได้

น าเสนอเป็นประเด็นในแต่ละด้าน ต่อไปนี้ 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

สถานศกึษาควรมีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการครูภายในโรงเรียน เช่น มีบ้านพักครูใหเ้พียงพอต่อ

จ านวนครู มีสวัสดิการด้านอาหารกลางวัน มีการเพิ่มค่าตอบแทนใหก้ับข้าราชการท่ีมีความดีความชอบจากผลงานเชิง

ประจักษ ์

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ทางสถานศกึษาควรมีการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนใหม้ีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน สามารถใช้ภายท่ีภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ใหไ้ด้มากที่สุด 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  

 ผู้บริหารควรมีการพบปะกับข้าราชการครูภายในโรงเรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้งเพื่อท าการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาและข้อบกพร่องท่ีพบในห้องเรียนหรือท่ีพบปะในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างครูในโรงเรียนและผู้บริหารในการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าผลการแลกเปลี่ยนไปปรับปรุงและ

พัฒนาตามแต่ละประเด็น 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเ รียน เช่น การ

แข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ การเข้าค่ายคุณธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างผู้บริหารและ

ข้าราชการครู 

ด้านนโยบายและการบริหาร  

 สถานศึกษาควรมีแนวนโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนของแต่ละ

สถานท่ีตั้งอยู่ โดยน านโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติ แต่ควรค านึงถึงบริบทของโรงเรียน ครู 

และผู้เรียน เช่นนโยบายด้านการพัฒนาครู ควรให้ครูเป็นผู้เลือกหลักสูตรท่ีตนเองถนัด และตรงตามวุฒิการศึกษา 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพในการท่ีจะน ามาต่อยอดและขยายผลภายในโรงเรียน 
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ด้านความมั่นคงในการท างาน  

สถานศึกษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กับข้าราชการครูภายในโรงเรียน เช่น การท าประกัน

อุบัติเหตุให้กับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพของข้าราชการครู และบุคคลในครอบครัว เช่น สามี

ภรรยา บุตร เป็นต้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ในส่วนนี ้เป็นการน าเสนอผลการวจิัยโดยสรุป ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอโดยแยกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. สภาพและแนวทางทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษา

ในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนก

ตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 

 3.แนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียง

ของสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 จ าแนกเป็นด้าน ๆ ดังนี้ 

 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน สถานศึกษาควรมีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการครูภายใน

โรงเรียน เช่น มีบ้านพักครูให้เพียงพอต่อจ านวนครู มีสวัสดิการด้านอาหารกลางวัน มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ

ข้าราชการท่ีมีความดีความชอบจากผลงานเชิงประจักษ ์  
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน สถานศึกษาควรมีการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความ

ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถใช้ภายท่ีภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และเกิดการเรียนรุ้ให้

ได้มากที่สุด 

 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรมีการพบปะกับข้าราชการครูภายในโรงเรียนอย่างน้อย 
อาทิตย์ละ 2 ครั้งเพื่อท าการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ สอบถามปัญหาและข้อบกพร่องท่ีพบใน

หอ้งเรียนหรือท่ีพบปะในโรงเรียน 

 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก 

ความสามัคคีภายในโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ การเข้าค่ายคุณธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการครู 

 ด้านนโยบายและการบริหาร  สถานศึกษาควรมีแนวนโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนของแต่ละสถานท่ีตั้งอยู่ โดยน านโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติ แต่

ควรค านึงถึงบริบทของโรงเรียน ครู และผู้เรียน เช่นนโยบายด้านการพัฒนาครู ควรใหค้รูเป็นผู้เลือกหลักสูตรท่ีตนเอง

ถนัด และตรงตามวุฒิการศกึษา เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพในการท่ีจะน ามาต่อยอดและขยายผลภายในโรงเรียน 

 ด้านความมั่นคงในการท างาน สถานศกึษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยใหก้ับข้าราชการครูภายใน

โรงเรียน เช่น การท าประกันอุบัติเหตุให้กับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพ ของข้าราชการครู และ

บุคคลในครอบครัว เช่น สามีภรรยา บุตร เป็นต้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถม 

ศกึษาในอ าเภอเชียงของ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย  เขต  4 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบประเด็น

ท่ีส าคัญและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. สภาพการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียงของ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าในองค์กรมี

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรใหสู้งย่ิงข้ึน มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานท้ังในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดระบบงานและการธ ารงรักษา

ข้าราชการครูอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่าช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

องค์กรจะต้องมีกลยุทธใ์นการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเอาไว ้ถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญย่ิงของผู้บริหารเป็น

กระบวนการท่ีผู้บริหารต้องใหค้วามสนใจต่อบุคลากรอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ 

(2549,หน้า 58) กล่าวไวว้่า การด าเนินการธ ารงรักษาบุคลากรทางการศึกษาให้ท างานอยู่ในองค์กรใหน้านท่ีสุด การ
สร้างทัศคติในการรักษาคนเก่งไว้ให้อยู่ในองค์กร ของหัวหน้างาน ผู้จัดการเป็นบุคลากรท่ีผู้บริหารองค์ระดับสูง

ไวว้างใจฉะนั้นบุคคลเหล่านีต้้องมีความรับผิดชอบบริหารปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาใหง้านส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงหัวหน้างานผู้จัดการต้องให้ความส าคัญกับงานและชีวิ ตส่วนตัว ความ

เป็นอยู่ของพนักงาน ท้ังในท่ีท างานและครอบครัว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนเก่ง

ของหนว่ยงานและองค์กรอย่างย่ังยืน 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 จ าแนก

ตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างานทุกประเด็นมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) คือ ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย 

เป็นความต้องการท่ีไม่มีวันท่ีจะสิ้นสุด มีแต่จะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจท่ีจะท างานได้   แต่ไม่สามารถ

สร้างความพึงพอใจท่ีแท้จริงและถาวรได้เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไม่

ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง สอดคล้องตามแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เขียวย่ิง (2543) กล่าวไวว้่า ความส าคัญ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะบริหารองค์การให้ ประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารหากองค์กรใดประกอบด้วยบุคคลท่ีดี  มี

ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้นานท่ีสุดองค์กรนั้นก็จะประสบความส าเร็จย่ิง  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร

บุคคลทางการศึกษาซึ่งนับเป็นส่วนท่ีส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติ  หากมีการธ ารงรักษา

ข้าราชการครูใหอ้ยู่ปฏิบัติงานกับโรงเรียนได้นานก็ยอ่มส่งผลใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จได้อย่างย่ังยืน 

3. แนวทางการธ ารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษาในอ าเภอเชียง
ของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน สถานศกึษาควรมี

การดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการครูภายในโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน สถานศึกษาควรมีการ

ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรมีการพบปะกับข้าราชการครูภายในโรงเรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้งเพื่อท าการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ สอบถามปัญหาและข้อบกพร่องท่ีพบในห้องเรียนหรือท่ีพบปะในโรงเรียน มีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนและผู้บริหาร ด้านนโยบายและการบริหาร สถานศึกษาควรมีแนวนโยบายท่ี

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนของแต่ละสถานท่ีตั้ง อยู่ด้านความมั่นคงในการท างาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เสนอแนะแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กับข้าราชการครู

ภายในโรงเรียน เช่น การท าประกันอุบัติเหตุใหก้ับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพ ของข้าราชการครู 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระขอบคุณ ผศ.ดร.รักษิต  สุทธพิงษ์ ซึ่ง

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ นายสมจิตร สมอ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายเมษิต กองเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้ค าแนะน าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้มี

ความสมบูรณ์และมีคุณค่า 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูระดับประถมศกึษาในอ าเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ท่ีได้ให้

ความอนุเคราะห ์อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 

จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานงานของครูตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงรายเขต 4  

Situation and Guide to Promoting Teachers’ well-being in the Workplace 

Perceived by Administrators and Teachers in School, ChiangKhong District, 

Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 

ชุติปภา  ตันเขียว1* และ รักษิต  สุทธพิงษ2์ 

Chutipapha  Tankhaew1* and Ruksit  Suttipong2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครู ในอ าเภอเชียง ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4   2) เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 ท่ีจ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานของประชากรท่ีใช้ใน

การวจิัย และ 3) เพื่อศกึษาข้อมูลข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 191 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า 

t-test และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 ผลการศกึษาพบวา่ 

1. สภาพความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 อยู่ในระดับมาก 

2. สภาพความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะท่ีเกิดจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครู ตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

เช่น การส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานของครู การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและเอ้ือต่อการท างาน และ การน า

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ค าส าคัญ: ความผาสุกในการท างาน 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to survey  and study the level of  situation and guide to promoting 

teachers’ well-being in the workplace perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district, 

under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4  2)  to compare the level of  situation of  teachers’ 

well- being in the workplace perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under 

Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 as classified by sex age and experience and 3 ) to discover 

and collect data from the suggestions to create a guide to promoting teachers’  well- being in the workplace 

perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 4.  Samples were 191 administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under 

Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 derived by stratified random sampling technique . Instruments 

used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed by using  frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA. 

 The results showed that:  

1. The situation of teachers’  well- being in the workplace perceived by administrators and teachers in 

school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4  was at the high level. 

2. The situation of  teachers’  well-being in the workplace perceived by administrators and teachers in 

school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 as classified by sex age 

and experience were different statistically significant. 

There were  the suggestions from research finding composed of teacher' motivation should be promoted, 

a healthy and work- conducive workplace environment should be  provided, appropriate information technology 

should be provided. 
 

Keywords: well-being in the Workplace 
 

บทน า 

 การศกึษาเป็นกลไกหนึ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ยุคการศึกษาและเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต ครูเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของกลไกดังกล่าว ครูจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงใน

การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์  บทบาทหน้าท่ีของครู นอกจากท างานด้านวิชาการ

แล้วยังต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืนท้ังงานพัฒนาโรงเรียน และงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน ดังท่ีส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (2548) 

ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวชิาชีพครูวา่ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
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คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน 3)มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบัติให้

เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล

ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีมี่ดีแก่

ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11)แสวงหา

และใหข้้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์  

 ครูจึงมีบทบาทและภาระงานมากมาย ด้วยหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าว จึงหลีกหนีไม่พ้นถึง

ความคาดหวังจากบุคคลหรือส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ถึงคุณภาพของงาน และคุณภาพของผลผลิตจากครู ความ

คาดหวังและแรงกดดันต่าง ๆ จากสังคมท่ีมีตอ่ครู ดังตัวอย่าง เช่น 1) คาดหวังจากนักเรียนท่ีมีตอ่ครู วา่ครูควรเป็นผู้มี

จิตใจท่ีประกอบด้วยเมตตา มีภูมิความรู้ท่ีดี สามารถ่ายทอดความรู้จากเรื่องท่ียากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถเป็นท่ี

ปรึกษาในคราวท่ีมีปัญหา 2) ความคาดหวังจากผู้ปกครองท่ีมีต่อครู ว่าครูจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของเยาวชน เป็นผู้มี

ความรู้ด ีสามารถใหค้วามรู้และปลูกฝังสิ่งท่ีดงีามแก่เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานใหมุ้่งสู่ความส าเร็จสามารถกลับมาเป็น

ท่ีพึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต  3)ความคาดหวังท่ีผู้บังคับบัญชามีต่อครู ว่าควรจะเป็นผู้ท่ี มีความรู้ความสามารถ 

ปฏิบัติตามวนิัยของข้าราชการอย่างเคร่งครัด มีผลงานท่ีโดดเด่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปฏิบัติงาน

ได้ตามท่ีได้สั่งการจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  และ 4) ความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติท่ีมีต่อครู ว่าครูควร

เป็นผู้มีความรู้ท่ีด ีมีความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและสังคม เป็นผู้ท่ีสามารถขับเคลื่อนการศกึษาของชาติ

ใหม้ีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้ท่ีสามารถสร้างเยาวชนใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณค่าและมี

ประโยชน์ของสังคมท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในอ าเภอเชียงของ ประกอบด้วย 

โรงเรียนจ านวน 33 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 33 คน มีครูจ านวน 337 คน จากสถิติรายงานการย้ายของ

ครูในช่วงปี 2559 – 2560 พบว่า มีอัตราการย้าย คิดเป็นร้อยละ  50.00 ซึ่งจากการศึกษาค าร้องขอย้ายและค าร้อง

ขอเกษียณอายุราชการ ก่อนก าหนดของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

พบว่าสาเหตุท่ีลาออกหรือย้าย เนื่องจากปัญหาในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีบังคับใช้ ปัญหาการบริหารงานบุคคล 

ปัญหาความยุติธรรม การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาเงินเดือนเต็มข้ัน 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าครูจะต้องเผชิญกับปัญหาในการท างานดังกล่าวข้างต้นหากการท างานดังกล่าวครูสามารถท างาน

ด้วยความผาสุก ครูก็จะมีขวัญและก าลังใจสามารถท างานได้อย่างทุ่มเทท้ังก าลังกาย ก าลังสติปัญญา จนผลของงาน

ออกส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ เนื่องจากเมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างานผลผลิตขององค์กรก็

จะเพิ่มข้ึนและท าใหส้ังคมโดยรวมดีข้ึน 

 ดังนั้นความผาสุกในการท างานจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีครูทุกคนจะต้องมี และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องจะต้องสร้างใหเ้กิดข้ึนในองค์กรของตน ท้ังนี้เพราะ เมื่อครูมีความผาสุกในการท างานแล้ว จะไม่รู้สึกวา่งานท่ี

ท าอยู่เป็นภาระท่ีจะต้องแบกรับ แต่จะรู้สกึวา่งานของครูเป็นส่วนหนึ่งของชีวติท่ีท าแล้วท าใหช้ีวิตมีความสุข ท าให้ชีวิต

ครูมีคุณค่าต่อสังคม การสร้างความผาสุกในท่ีท างานจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องท าให้

เกิดข้ึนในองค์กร ผู้บริหารท่ีจะต้องเสริมสร้างดูแลเอาใจใส่บุคคลในคงสภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอ สามารถ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล (อิสรีย์ ทองค า. 2554 : 1-2) อีกทั้งยังท างานได้อย่างมีความสุข ใหเ้กิด

ความรู้สึกวา่งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ท้ังนี้เพราะการเสริมสร้างความสุขในการท างานใหเ้กิดขึ้นกับบุคลากรย่อมท า
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ให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพด้วยความรัก มีความสุขกระตือรือร้น ทุ่มเทต่อการท างาน รู้สึกสนุกท่ีได้

ท างานมีความยึดมั่นผูกพัน เกิดการคงอยู่และไม่คิดหนีออกจากงาน (พวงเพ็ญ ชุนหปรน, 2549) 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่าโดยสภาพการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษาในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความผาสุกมาก

นอ้ยเพียงใดและจะมีแนวทางอย่างไรในการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครู จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะท า

วจิัยเรื่องสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูในอ าเภอ

เชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาระดับความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียง 

ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

อ าเภอเชียงของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีจ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์

ในการท างานของประชากรท่ีใช้ในการวจิัย 

3. เพื่อศึกษาจากข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

                      ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  ความผาสุกในการท างานของครู  มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอ

เชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4  เมื่อจ าแนกตามเพศ  
2.  ความผาสุกในการท างานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอ

เชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4  เมื่อจ าแนกตามอายุ  

3.  ความผาสุกในการท างานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอ

เชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ประสบการณ์ในการท างาน 

สภาพความผาสุกในการท างานของครู ประกอบด้วย 

1. การติดตอ่สัมพันธห์รือการสื่อสารในองค์กร 

 2. ความรักในงาน 

 3. ความส าเร็จในงาน  
 4. การเป็นท่ียอมรับ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีผลการศึกษาท่ีมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการศึกษาตามแบบแห่ง

ระเบียบวธิกีารวจิัย ดังต่อไปนี้ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธกีารสุ่มตัวอย่าง 

การวจิัยครั้งนี ้เป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 370 คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร

จ านวน 33 คน และครูจ านวน 337 คน  เป็นประชากรในการศึกษา และจากประชากรจ านวนดังกล่าว ผู้วิจัยได้

ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970, p.607-610 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2554, หน้า 178-179) ท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 191 คน 

หลังจากท่ีได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อใหไ้ด้ตัวอย่างท่ีครอบคลุมประชากรใหม้ากที่สุด ผู้วจิัยจึงเลือกใช้วิธกีารสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบง่เป็น 3 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผาสุกในองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 4 ด้าน ดังนี ้การติดต่อสัมพันธ์ (Connection)  ความรักในงาน 

(Love of The Work)  ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) และ การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต  4   

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามกับ

คุณลักษณะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้องการวัด ( Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่าข้อ

ค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1  และผู้วิจัยได้หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค พบว่าข้อค าถามท้ังหมดมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.97 ซึ่งโดยท่ัวไป ค่า

ความเท่ียงของเครื่องมือวิจัยท่ียอมรับได้ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546: 261 และ ยุทธ์ 

ไกยวรรณ์,2552 หนา้ 89) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วน าไปวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถิตดิ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้สถิต ิดังต่อไปนี ้คือ  

วเิคราะหข้์อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

วเิคราะหร์ะดับความผาสุกของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยได้ก าหนดเกณฑ์

ในการแปลผลการวเิคราะหใ์นส่วนนี ้ดังต่อไปนี้ 
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  4.51-5.00 หมายถึง มีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.51-4.50 หมายถึง มีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง มีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง มีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับระดับน้อย 

  1.00-1.50  หมายถึง มีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับระดับน้อยท่ีสุด 

ในการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย วิเคราะห์ ความแตกต่างสภาพความผาสุกในการท างานของ

ครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4  เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ t-test กรณีตัวแปรผันแปรสองค่า และ F-test กรณีตัวแปรผันแปรสามค่าข้ึน

ไป และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  4  ผู้วิจัย

วเิคราะหโ์ดยการวเิคราะหเ์นื้อหาและสรุปบรรยายเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาในการวจิัยเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการ

ท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 

เชียงรายเขต 4 ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอในรูปแบบของตารางและการพรรณนาใต้ตารางตามล าดับต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็น

ร้อยละ 54.50 ในขณะท่ีเป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 45.50  ส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.40 ถัด

มาเป็นผู้มีอายุ 35 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.80 และผู้มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.40 ในขณะท่ีผู้มีอายุต่ ากว่า 

25 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.70 ในด้านวุฒิการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 75.40 ในขณะท่ีมีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.60  ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.40 ถัดมาคือมีประสบการณ์ในการท างานอยู่

ระหว่าง 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.40 ในขณะท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างาน 20 ปีข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 8.40   

 2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า สภาพความผาสุกใน

การท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมมีความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ผลการศกึษาพบวา่ ครูมีความผาสุกในการท างานด้านความรักในงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในงาน 

ด้านการเป็นท่ียอมรับ และ ด้านการติดตอ่สัมพันธห์รือการสื่อสารภายในองค์กร ตามล าดับ  
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 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ าแนกตามเพศ พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05   

 4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ าแนกตามอายุ พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .01   

 5. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การท างาน พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครู โรงเรียนประถมศกึษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมปีระสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุก

ในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .01   

6. ผลการศกึษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครู ข้อมูลส่วนนี ้เป็นข้อมูลท่ี

ผู้วิจัยได้รับจากการใช้ข้อค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความผาสุก

ในการท างานของครู ใน 4 ด้านกล่าวคือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารภายในองค์กร ด้านความรักในงาน 

ด้านความส าเร็จในงาน และ ด้านการเป็นท่ียอมรับ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็น

แนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครูบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีได้รับ ดังท่ีผู้วิจัยจะได้น าเสนอเป็น

ประเด็นในแต่ละด้าน ต่อไปนี้ 

 ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรอืการส่ือสารภายในองค์กร 

1. จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนท้ังท่ีเป็นทางการ ด้วยการจัดให้มี

การประชุมเพื่อชีแ้จงและทบทวนการปฏิบัติงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

บุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธกีารท่ีไม่เป็นทางการ เช่น จัดใหม้ีหอ้งสันทนาการหรือมุมกาแฟ ท่ีบุคลากรสามารถพบปะ

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างได้ทุกวัน 

2. สร้างวัฒนธรรมการยอมรับหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแม้ว่า ความคิดเห็นดังกล่าวจะมีความ

แตกต่างกับความคิดเห็นของตน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยมุ่งท่ีประโยชน์ของหน่วยงานเป็น

หลัก 

3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของหนว่ยงานและการสื่อสารระหวา่งบุคคล เช่น การใช้ ระบบ e –office เพื่อ

การสื่อสารข้อมูลท่ีเป็นทางการ และการใช้กลุ่มไลน์ หรือ เฟสบุ๊คเพื่อการสื่อสารระหวา่งกลุ่มคนในหนว่ยงาน 

ด้านความรักในงาน 

 1. จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในโครงการ

ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุม การส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจ

ท่ีมีตอ่หนว่ยงานและวิชาชีพ  
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 2. จัดใหม้ีโครงการเสริมแรงหรือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยจัดใหม้ีรางวัล 

หรือ การยกย่องบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นตัวอย่างแห่งความดี หรือ 

ด้านการสร้างชื่อเสียงใหแ้ก่โรงเรียน เป็นต้น 

 3. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการ

ร่วมกัน สร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังท่ีสองของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐานในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ และระบบ wifi เป็นต้น 

อ านวยความสะดวกในการท างานใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรียน 

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ท่ีผู้ร่วมงานมีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ค าปรึกษา 

ชว่ยเหลือกัน อย่างเป็นกัลยาณมิตร ร่วมมือกันในการท างานหรือการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม ผู้บังคับบัญชามีความ

เป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง จะท าใหเ้กิดความรักความสามัคคีไม่แบ่งฝ่ายข้ึนมาในหนว่ยงาน 

 ด้านความส าเร็จในงาน 

 1. ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมชีแ้จงถึงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ลักษณะงาน ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายความส าเร็จ ตลอดจนถึงตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน 

 2. จัดท าคู่มือท่ีแสดงข้ันตอนการปฏิบัติในแต่ละด้าน ตลอดจนถึงระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ใหม้ีความชัดเจน สามารถท าความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้โดยง่าย 

 3. มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ สามารถสืบค้น และ

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้โดยง่าย 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

 1. ผู้บริหารสถานศกึษาก าหนดบทบาท เป้าหมาย ของโรงเรียนและของบุคลากรใหม้ีความชัดเจน มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานโดยค านึงถึงความรู้และความสามารถ เป็นส าคัญ 

 2. ผู้บริหาร บุคลากร และชุมชน ร่วมกันก าหนดจุดเด่นและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีความชัดเจน จากนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดจุดเด่นจุดเน้นของโรงเรียนท่ีได้ก าหนดข้ึน 

ใหเ้กิดเป็นผลท่ีเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

3. สถานศึกษาเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีความโดดเด่น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ ยูทูป เพื่อใหส้ังคมได้รับทราบข้อมูลของสถานศกึษาและบุคลากรของสถานศกึษา 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การน าเสนอผลการวจิัยโดยสรุป ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอโดยแยกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. สภาพความผาสุกในการท างานของครู ผลการศึกษาพบว่า สภาพความผาสุกในการท างานของครู ตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 โดยรวมมีสภาพความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมาก อนึ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผล

การศกึษาพบว่า ครูมีสภาพความผาสุกในการท างานด้านความรักในงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีสภาพความผาสุก

ในการท างาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นท่ียอมรับ และ ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารภายใน

องค์กร ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

และครู โรงเรียนประถมศกึษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 

ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศกึษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

และครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 

ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

และครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากท่ีผู้วจิัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยไวว้่า “สภาพความผาสุกใน

การท างานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน” นั้น ผลการ

การศกึษาพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 

 6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครู จากผลการ

วเิคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของครูสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

6.1 สร้างวัฒนธรรมการยอมรับหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ จัดใหม้ีการพบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนท้ังท่ีเป็นทางการ ด้วยการจัดให้มีการประชุมเพื่อชีแ้จงและทบทวนการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนด้วยวธิกีารท่ีไม่เป็นทางการ 

เช่น จัดให้มีห้องสันทนาการหรือมุมกาแฟ ท่ีบุคลากรสามารถพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างได้ทุก

วัน  

6.2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของหนว่ยงานและการสื่อสารระหวา่งบุคคล เช่น การใช้ ระบบ e –office 

เพื่อการสื่อสารข้อมูลท่ีเป็นทางการ และการใช้กลุ่มไลน์ หรือ เฟสบุ๊คเพื่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในหนว่ยงาน 

6.3 จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

โดยในโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุม การส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมความจงรักภักดี

และความภาคภูมิใจที่มีตอ่หนว่ยงานและวชิาชีพ  

 6.4 จัดสภาพแวดล้อมใหร้่มรื่น และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใหทุ้กฝ่ายมีสว่นร่วมและเป็นเจ้าของโครงการ

ร่วมกัน สร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังท่ีสองของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐานในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น มีคอมพิวเตอร์ และระบบ wifi เป็นต้น 

อ านวยความสะดวกในการท างานใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรียน 

 6.5 ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมชี้แจงถึงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดท าคู่มือท่ีแสดง

ข้ันตอนการปฏิบัติในแต่ละด้าน และ มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นฐานข้อมูลท่ีเป็น

ระบบ สามารถสืบค้น และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้โดยง่าย 
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6.6 ผู้บริหาร บุคลากร และชุมชน ร่วมกันก าหนดจุดเด่นและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีความชัดเจน 

จากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดจุดเด่นจุดเน้นของโรงเรียนท่ีได้

ก าหนดข้ึน ใหเ้กิดเป็นผลท่ีเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

6.7 สถานศึกษาเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีความโดดเด่น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วย

วธิกีารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ ยูทูป เพื่อใหส้ังคมได้รับทราบข้อมูลของสถานศกึษาและบุคลากรของสถานศกึษา 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยจะได้น าเอาข้อค้นพบท่ีได้จากผลการวจิัยมาอภิปรายผล ตามล าดับต่อไปนี้ 

 1. จากผลการศกึษาท่ีพบว่า สภาพความผาสุกในการท างานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   โดยรวมมีสภาพความ

ผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมากนั้น ท้ังนี ้อาจเป็นเพราะวา่ บุคลากรทางการศกึษาท่ีเป็นครูส่วนใหญ่ ก่อนท่ีจะมา

ประกอบอาชีพครูมักจะมีความรักในวิชาชีพครูเป็นทุนเดิม เมื่อได้มาปฏิบัติงานในฐานะครูเป็นอาชีพแล้ว จึงมีความ

ผาสุกในการท างานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2560) ท่ีได้ท าวจิัยเรื่อง 

ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี

ความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวจิัยของ ธนภร จันทร์สี (2559) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 ผลการวจิัยพบวา่ครู

มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน และ ผลการวิจัยของ นิรชรา ไชยแสง และ ศศิธร ดลปัดชา 

(2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

การศกึษา 2554 ท่ีผลการวิจัยพบว่า โดยรวม บุคลกรคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น มีความพึงพอใจและ

ความผาสุกในการท างานอยู่ในระดับมาก 

 2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความ

ผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ินั้น ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะวา่ ผู้หญิงกับผู้ชายมีมุมมอง

และการแสวงหาความสุขท่ีเกิดจากการท างานท่ีไม่เหมือนกัน จึงท าให้ผู้ หญิงกับผู้ชายมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความ

ผาสุกในการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังผลการวิจัยของ นันทพันธ ์เปรีย้วน้อย (2554) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง ความสุขในการ

ท างานของพนักงานรับจ้างเหมาช่วง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ ท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเชียงของ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุก

ในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นั้น ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันผ่าน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีมุมมองเกี่ยวกับความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกัน จึงท าใหม้ีสภาพ

ความผาสุกในการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังผลการวจิัยของ นันทพันธ์ เปรีย้วน้อย. (2554) ความสุขในการท างานของ

พนักงานรับจา้งเหมาช่วง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมี อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ กัญชพร ผาสุก (2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง สุขภาวะในท่ีท างานตาม

ทัศนะของพนักงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า อายุ เป็นปัจจัยมีผลต่อสุขภาวะในการ

ท างาน และ ผลการวิจัยของ จิราภรณ์ แพรต่วน (2544) ท่ีได้ท าวจิัยเรื่อง ความเครียดและความพึงพอใจในงานของ



  551  

- Proceedings - 

 

บุคลากรโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  พยาบาลท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมี

ความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครู โรงเรียนประถมศกึษา ในเขตอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับ

สภาพความผาสุกในการท างานของครูท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั้น ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานมากจะมีทักษะหรือมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานน้อย เมื่อสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ความสุข ดังนั้น ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันจึงมีความผาสุกในการท างานท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรภัทร บุญพา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสุขในการท างานของครู 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความสุข

ในการท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2560) ท่ีได้ท า

วิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ผลการวจิัยพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
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สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้สละเวลาในการใหค้ าปรึกษาแนะน าตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

ด้วยความหวังดีเสมอมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยาทุกท่าน

ท่ีได้ใหค้วามรู้ทางวชิาการ จนท าใหผู้้วิจัยสามารถมาใช้ในการวจิัยจนลุล่วง 

ขอขอบพระคุณดร.เมษิต กองเงิน นายสมจิต สมอ และผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ท่ีให้ความกรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดท าการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 ทุกทา่นท่ีได้กรุณาตอบแบบสอบถามและใหข้้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่การท าวจิัยของผู้วิจัย  

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ผู้ให้เลือดเนื้อ จิตวญิญาณ และ พลังใจแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณญาติพี่

น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลังใจใหแ้ก่ผู้วจิัย 

หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้นี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดา

มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมอบสติปัญญาและสิ่งดีๆ ในชีวติให้แก่ผู้วิจัยท าให้ผู้วิจัยได้ประสบ

ความส าเร็จอย่างท่ีมุ่งหวัง 
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สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครู ตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู ในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  

Situation and A Guide to Promoting Teachers Commitment By Administrators 

and Teachers in School Chiang Khong District Under Chiang Rai Primary 

Education Service Area Office 4 

นภาวรรณ  ธนะแก้ว1* และ รักษิต  สุทธพิงษ์2 

Napawan  Thanakaew1* and Ruksit  Suttipong2 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา เปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  จ าแนกตาม

สถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางในการ

เสริมสร้างความผูกพันของครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

จ านวน 191 คน จากครูและผู้บริหารสถานศกึษาท้ังหมด 370 คน ได้มาโดยวธิีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วจิัยได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ( t-test) 

และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศกึษาพบวา่ 

1. สภาพความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 อยู่ในระดับมาก 

2. สภาพความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจ าแนกตาม สถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์

ในการท างาน และขนาดสถานศกึษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียง

ของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 เช่น การให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคน

มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

จัดสวัสดกิารท่ีนอกเหนอืจากสวัสดกิารรัฐใหแ้ก่ครูในสถานศกึษา เป็นต้น 
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ค าส าคัญ: ความผูกพัน  ความผูกพันในองค์กร 
 

Abstract  
This education aims to compare the level of Promoting Teachers commitment by administrators and 

teachers in school Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4. Classified work 

experience, school size, and to study guidelines for Promoting Teachers commitment by administrators and 

teachers in school Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4. For examples: 

CEO of school board  and teacher in Chiang Khong, Chiang Rai Primary Education service area office 4, 191 people 

from teachers and education Board, all 3 70  people  have come by a simple random method. The instruments 

used in research include a survey 1  copy. The statistics used are the average percentage, mean, standard 

deviation, value (t-test), and one-way analysis (One Way ANOVA).  

The results showed that 

1 .  Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school 

Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4 at a high level 

2 .  Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school 

Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4 , when classified by operating 

status. Work experience and size of education. There are statistically significant differences. 

3 .  Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school 

Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4 , such as providing teachers and 

education professionals, is engaged in school targeting. The creation and support of teachers and educational  

personnel Providing welfare in addition to state welfare to school teachers, etc. 
 

Keywords: Commitment / Commitment in the organization 
 

บทน า 
“ความผูกพันต่อองค์กร” มีความส าคัญต่อประสิทธผิลขององค์กร และเป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจเพิ่มมาก

ข้ึน ท้ังจากนักบริหารและนักวิเคราะห์องค์กร เนื่องจากการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดหนึ่งในการ

พัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งท าให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นมีจิตใจและพลังในการทุ่มเทการท างานให้กับ

องค์กรมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นหนทางหนึ่งในการธ ารงรักษา บุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพใหอ้ยู่กับองค์กรได้ยาวนาน 

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร อีกท้ังยังเป็นตัวท านายอัตราการลาออก

ได้ สมาชิกท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูงสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า เนื่องจากความ

ผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันใหบุ้คลากรในองค์กรท างานได้ดีกว่า ผู้ท่ีมีความผูกพันต่ า เพราะเป็นความรู้สกึเหมือน

เป็นเจ้าขององค์กร เต็มใจตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงาน เป็นตัวบ่งชีถ้ึงความมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลขององค์กร องค์กร

ใดมีบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูง การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ก็เป็นไปได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็วย่ิงขึ้น 
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ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและองค์กร และเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กร

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท่ีสุดองค์กรก็สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลในองค์กรท่ีมี

ความผูกพันต่อองค์กรสูง มีอัตราการขาดงานต่ าสามารถท านายอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานได้ ความผูกพันต่อ

องค์กรจะมีความสัมพันธ์สูงสุด หรือส่งผลมากท่ีสุดต่อการเปลี่ยนแปลงงานของพนักงาน ถือเป็นตัวท านายการ

ลาออกที่ดี บุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามในการท างานเพื่อองค์กร บุคคลท่ี

มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความต่อเนื่องในการผสมผสานตนเองกับองค์กรและมีความเชื่อในวัตถุประสงค์ของ

องค์กร ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร 

(Buchanan, 1974) ซึ่งองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากบุคลากรท่ีมีความผูกพันกับองค์กรในระดับสูง ก็จะท างาน

อย่างจริงจัง มีความรับผิดชอบและทุ่มเท เสียสละเวลาใหก้ับงาน ผลงานท่ีออกมาจะมีคุณภาพ เพราะความสามารถ

ขององค์กรในการผลักดันใหบุ้คลากรในองค์กรเกิดความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธก์ับความสามารถในการการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรจะอยู่คู่กับองค์กร (สวนีย์ แก้วมณี, 2549) เมื่อบุคลากร

มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าใหม้ีความเต็มใจท่ีจะท างานเพื่อความก้าวหนา้ขององค์กร

ต่อไป (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรในองค์กร ไม่มีความผูกพันต่อองค์กรหรือ

ความผูกพันในระดับต่ า ผลของงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพไม่รับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้น ไม่ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับ

องค์กร ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรและไม่พึงพอใจในงานนั้น ซึ่งสอดคล้อง

กับสเตียร์ (Steer, 1977) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถใช้

ท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กร ได้ดีกวา่ในเรื่องของความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถสะท้อนถึง

ผลโดยท่ัวไปท่ีบุคคลตอบสนองต่อองค์กร โดยส่วนรวมมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจ ถึงแม้จะมีการพัฒนาไป

อย่างช้า ๆ แต่ก็จะอยู่ อย่างมั่นคงและเป็นตัวชี้ท่ีดถีึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร จะเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร

มีความส าคัญเพราะเป็นความรู้สึก ได้แสดงออกมาในลักษณะของความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น และแสดงตนเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร หรือได้แสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย อีกท้ังความผูกพันต่อองค์กร

สามารถใช้ท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ขององค์กร การส่งเสริมความผูกพันให้เกิดข้ึนในองค์กรนับว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมาก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบุคลากรท่ีรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีหน้าท่ีและภารกิจร่วมกันในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้นั้น ก็ย่อมต้องได้รับความคาดหวังจากองค์กรให้มีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับสู งเช่นกัน เพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรและเพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์ได้นาน ๆ (ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ , 

2545) 

สถานศึกษาเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจตาม

มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรค

สอง(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอน

พิเศษ 73 ง ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546) มีการบัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยท่ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ก าหนด

เขตพื้นท่ีการศกึษา เป็นหนว่ยงานท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ การศกึษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าท่ีใน

การด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศกึษา ซึ่งโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในอ าเภอเชียงของประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 33 คน ครู

จ านวน 337 คน จากสถิติรายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบว่า จ านวนบุคลากรครู จ านวน 337 คน มีอัตราการ

ย้ายออกจ านวน27 คน ในปี 2561 มีจ านวนบุคลากรครู 324 คน ย้ายออกจ านวน 28 คนส่งผลให้ ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา 

(ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4, 2561) การย้ายของครูท าใหข้าดครูท่ีมีความช านาญเฉพาะ

ทาง ไม่สามารถหาบุคลากรอ่ืนมาทดแทนได้โดยง่าย ส่งผลถึงครูท่ีคงอยู่ต้องมีภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน บางโรงเรียนใช้

ครูสอนไม่ตรงกับสาขาท่ีจบมา ส่งผลให้ครูเหนื่อยล้า เบ่ือหน่าย และขอย้ายไปโรงเรียนอ่ืน ๆ จ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ครูท่ีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการด ารงอยู่กับองค์การเพื่อท างานให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีบุคคลเชื่อถือ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรท่ีจะด าเนินนโยบายในการสร้างความผูกพันใน

องค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาการย้ายของครู โดยการสร้างความผูกพันของครูกับสถานศกึษา ท าใหค้รูรู้สกึวา่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสถานศกึษาไม่คิดท่ีจะย้ายออก จากการศกึษาประสิทธภิาพในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ปัญหาท่ีส าคัญคือ การขาดแคลนบุคลากรในสถานศกึษา ซึ่ง

จากการศกึษาค าร้องขอย้ายและค าร้องขอเกษยีณอายุราชการก่อนก าหนดของ บุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 พบวา่สาเหตุท่ีท าใหล้าออกหรือย้าย เนื่องจาก ปัญหาในเรื่องกฎ ระเบียบต่าง 

ๆ ท่ีบังคับใช้ ปัญหาการบริหารงานบุคคล ปัญหาความยุติธรรม การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ปัญหาเงินเดือนเต็มข้ัน (ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4, 2561) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตาม

ทัศนะผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

เนื่องจากสถิติรายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบว่า จ านวนบุคลากรครู จ านวน 337 คน มีอัตราการย้ายออก

จ านวน 27 คน ในปี 2561 มีจ านวนบุคลากรครู 324 คน ย้ายออกจ านวน 28 คนส่งผลให้ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา (ส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4, 2561) ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความผูกพัน

ในองค์กร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันและแนวทางการส่งเสริมความผูกพันในองค์กร 

และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริม 

สนับสนุนใหบุ้คลากรมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเกิดประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา

และครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบความ

ผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด

สถานศึกษา และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

1. ตัวแปรต้น 

   1.1 สถานภาพในการปฏิบัติงาน 

   1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 

   1.3 ขนาดของสถานศกึษา 

 

 ความผูกพันในองค์กรของครู จ านวน 3 ด้าน คือ 

 1. การยอมรับเป้าหมายขององค์กร 

 2. ความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาใหอ้งค์กร 

3. ความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกของ

องค์กร 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษาสภาพและระดับความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อหาแนวทางการเสริมสร้าง

ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา่ (1) สภาพความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอ

เชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อยู่ในระดับมาก (2) สภาพความผูกพันใน

องค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านั กงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4เมื่อจ าแนกตาม สถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด

สถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (3) แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครู

ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงเป้าหมาย นโยบาย 

โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรสถานศึกษา (2) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศกึษาทุก

คนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายสถานศึกษา (3) ผู้บริหารสถานศกึษามีการชี้แจงหน้าท่ีรับผิดชอบต่อบุคลากร

ทางการศกึษาทุกคนอย่างชัดเจน ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาใหอ้งค์กร (1) ผู้บริหารสถานศกึษาใช้หลักธรรม

มาภาบาลในการบริหารงาน (2) ผู้บริหารสถานศกึษามีการประชุมชี้แจงบทบาทหนา้ท่ีแก่บุคลากรทางการศกึษาอย่าง

ชัดเจน (3) ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ตรงกับความต้องการหรือความถนัดของบุคลากรในสถานศึกษา  

(4) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) ผู้บริหาร

สถานศกึษามีการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรัฐให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา ด้านความต้องการด ารงความ

เป็นสมาชิกขององค์กร (1) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างใหค้รูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาแห่งนี้  โดยเปิดโอกาส

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอการในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ

เป้าหมาย นโยบาย เละโครงสร้างสถานศึกษา (2) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกให้ครูและบุคลากรทางการ



  558  

- Proceedings - 

 

ศกึษาเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นครูของสถานศกึษา (3) ผู้บริหารสถานศกึษาสร้างความเชื่อมั่นใหค้รูและบุคลากร

ทางการศกึษาวา่จะประสบผลส าเร็จท้ังในด้านความก้าวหน้าของตนเองและผลส าฤทธิ์ของลูกศษิย์ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4  พบวา่ 

1. ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านความต้องการ

ด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร และด้านความ

เต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาใหอ้งค์กร ตามล าดับ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ ความผูกพันในองค์กรเป็นความรู้สึก ท่ีผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนมีต่อสถานศึกษาท่ีได้ปฏิบัติงาน และได้แสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย 

เป้าหมาย ความทุ่มเท ความพยายามเพื่อประโยชน์ ของสถานศึกษา ความเสียสละเพื่อสถานศึกษา ความจงรักภักดี

ต่อสถานศึกษาความปรารถนา อย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็นสมาชิกของสถานศกึษา รวมท้ังการปฏิบัติตนอย่าง

เต็มความสามารถ เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของ

องค์กร การส่งเสริมความผูกพันให้เกิดข้ึนในองค์กรนับว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบุคลากรท่ี

รับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีหน้าท่ีและภารกิจร่วมกันในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวน้ั้น ก็ย่อมต้อง

ได้รับความคาดหวังจากองค์กรใหม้ีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับสูงเช่นกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธผิลของ

องค์กรและเพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์ได้นาน ๆ (ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ , 2545) ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ

ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ระยองเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์ ผิวบัวค า (2546) ซึ่งท าการ

วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ กิจจา ดงดินอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อโรงเรียนของพนักงาน

ครู สังกัดเทศบาล ต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวจิัย พบวา่ ระดับความผูกพันต่อโรงเรียน โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับชื่นชมและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน ความต้องการ

รักษาความเป็นสมาชิกของโรงเรียน และความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

   1.1 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร มีระดับความผูกพันต่อองค์กร

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการศกึษาพบวา่ การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของท่าน ท าใหส้ถานศึกษา

ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านคิดว่านโยบายของฝ่ายบริหารจะช่วยให้สถานศึกษา

เจริญก้าวหน้า และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาของท่านได้มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน ท้ังนีอ้าจเนื่องจากโรงเรียนใน

อ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีคณะครูท่ีมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีของตน ท าให้สถานศกึษาประสบผลส าเร็จ ฝ่ายบริหารมีนโยบายท่ีช่วยให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และครูมี

เป้าหมายในการท างานความสอดคล้องกับเป้าหมายสถานศึกษา ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ครูและบุคลากร
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ทางการศกึษาทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ส่งผลใหม้ีบรรยากาศในการท างานร่วมกันท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแคมพ์เบล 

ดันเนทท์ และวิคก์ (1980) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการท างานกับความพึงพอใจในการท างาน 

พบว่า ความเป็นอิสระ ในการท างาน เป็นตัวก าหนดบรรยากาศการท างานท่ีพึงปรารถนาขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี

สัมพันธ ์กับความพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร 

   1.2 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาได้รับขวัญและก าลังใจจาก

ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความสนใจและตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานในหนา้ท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรในสถานศกึษาเต็มใจมา

ปฏิบัติงานในวันหยุด กรณีท่ีสถานศึกษามีกิจกรรมพิเศษ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูผู้สอนในอ าเภอเชียงของ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 ได้รับขวัญและก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ท าใหง้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิจจา ดงดินอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อโรงเรียนของพนักงานครู สังกัดเทศบาล ต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพันธก์ับความผูกพันต่อโรงเรียนของพนักงานครูสังกัดเทศบาลต าบลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ด้าน

สถานภาพการท างานความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความคาดหวังต่อโรงเรียนมี

ความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อโรงเรียนในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   1.3 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศกึษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรในสถานศกึษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา

มากที่สุด รองลงมา คือ สถานศกึษาแหง่นีใ้หค้วามอบอุ่นและเป็นมิตร สถานศกึษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบันเป็นองค์กร

ท่ีดีและท่านมีความสุขในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในสวัสดิการ

ของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 มีการก่อตั้งมานาน ท าใหม้ีชื่อเสียงภายในชุมชน การท่ีครูได้เข้ามาปฏิบัติงาน ย่อมมีการสร้างผลงาน

และชื่อเสียงไปด้วย ครูจึงมีความภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในสถานศึกษา ส่งผลให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคล้องกับ มณฑิชา เป้าบุญปรุง (2558) ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ของพนักงาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรท่ี

สง่ผลกับความผูกพันต่อองค์กรภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัญ

ชนา ค าสอด (2559) ได้ท าการวิจัยความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การมี

ระดับความผูกพันต่อโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูคิดว่าอยากท างานอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งนี้นานเท่าท่ีเป็นไปได้ เมื่อใคร

กล่าวหาวา่โรงเรียนด้านเสียหายครูจะชีแ้จงในทางท่ีดีทันทีและครูรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี ้ตามล าดับ 
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และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือถึงแม้ว่าโรงเรียนอ่ืนจะอยู่ในตัวจังหวัดก็จะคงท างานอยู่ท่ีโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 นีเ้หมือนเดิม 

2. การศกึษาเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูในอ าเภอเชียง

ของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศกึษา ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า บุคลากรท่ีมี

สถานภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความผูกพันต่อสถานศึกษามากกว่าครูผู้สอน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้ อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษา 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จ านง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน สังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตราด จ าแนกตามสถานภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัณฐิ

กา สุระโคตร (2559) ได้ท าการวจิัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอแก่ง

หางแมว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ

ของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอแก่งหางแมวสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ 

   2.2 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวม พบว่า บุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 5 ปี มีความผูกพันต่อสถานศกึษา

มากกวา่ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลานาน หรือมีความอาวุธโสมากเท่าใด ก็พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความผูกพันต่อ

สถานศึกษาสูงมากข้ึนเท่านั้น ท้ังนี้การท างานในองค์กรเป็นเสมือนการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งย่ิ งสมาชิกมีระยะเวลา

ปฏิบัติงานมากขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นเหมือนการสะสมสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าใหบุ้คคลได้รับรางวัลจากองค์กร 

เช่น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โบนัส และการแบ่งปันผลก าไรมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระ

ธรรมนิติ (2549) ได้ท าการวจิัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาระยองเขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1จ าแนกตาม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กรและ ด้านความต้องการด ารงเป็นสมาชิกองค์กร แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จ านง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความผูกพัน
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ต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่าการ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึ กษาตราด 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และยัง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัญชนา ค าสอด (2559) ท าการวิจัยความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 ผลการวจิัยพบวา่ ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่ม

ศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ

ต่ ากว่า 5 ปี โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านความเชื่อถือและยอมรับ

เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ครูมีความผูกพันต่อ

โรงเรียนมากกวา่ครูท่ีมี ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไปมีความผูกพันมากกวา่ครูท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การต่ ากว่า 5 ปี 

   2.3 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมพบว่า บุคลากรท่ีมีขนาดของ

สถานศกึษาต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่พบว่า ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรท่ีมีสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีระดับความผูกพันใน

องค์กรแตกต่างกัน และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรท่ีมีสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีระดับความ

ผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ส่วนความผูกพันในองค์กรของบุคลากรท่ีมีสถานศกึษา

ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีอยู่ในสถานศึกษา

ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจ านวนน้อยกว่าผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนท่ีอยู่ในสถานศกึษาขนาดใหญ่ ท าใหก้าร

ติดต่อสื่อสาร หรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีมากกว่า ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเป็นน้ าหนึ่งใจ

เดียวกัน มีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีอยู่ในสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร

ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จ านง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความ

ผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า 

ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงด้าน

การต้องการด ารงเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู่ โดย

สถานศึกษา ขนาดเล็กมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และสถานศึกษา ขนาด

กลางมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าสถานศกึษาขนาดใหญ่ 

3 แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียง

ของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงรายเขต 4 พบว่า มีแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันใน

องค์กรด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 35.62 รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลา

ใหอ้งค์กร คิดเป็นร้อยละ 34.25 และความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 30.14 ตามล าดับ 
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ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงเป้าหมาย นโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีของ

บุคลากรสถานศกึษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย

สถานศกึษา  

3. ผู้บริหารสถานศกึษามีการชีแ้จงหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อบุคลากรทางการศกึษาทุกคนอย่างชัดเจน 

ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาใหอ้งค์กร 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาใช้หลักธรรมมาภาบาลในการบริหารงาน 

2. ผู้บริหารสถานศกึษามีการประชุมชีแ้จงบทบาทหนา้ท่ีแก่บุคลากรทางการศกึษาอย่างชัดเจน 

3. ผู้บริหารสถานศกึษามอบหมายงานใหต้รงกับความต้องการหรือความถนัดของบุคลากรในสถานศกึษา 

4. ผู้บริหารสถานศกึษาสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

5. ผู้บริหารสถานศกึษามีการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนอืจากรัฐใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาแห่งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีโอการในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย 

นโยบาย เละโครงสร้างสถานศกึษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นครู

ของสถานศกึษา 

3. ผู้บริหารสถานศกึษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวา่จะประสบผลส าเร็จท้ังในด้าน

ความก้าวหน้าของตนเองและผลส าฤทธ์ิของลูกศษิย์ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีลึกซึ้งย่ิงข้ึน ซึ่งจะท าใหไ้ด้แนวทางในการ

การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรท่ีชัดเจนและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

2. ควรศกึษาประสิทธภิาพการท างาน ขวัญและก าลังใจของบุคลากร เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ใน

การวางแผนก าลังคนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 และสามารถน าผลการวจิัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก  ผศ.ดร.รักษิต สุทธิ

พงษ์ ท่ีกรุณาใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความหวังดีเสมอมา จนท า

ใหก้ารจัดท าวทิยานิพนธใ์นครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีด้้วย 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยาทุกท่าน

ท่ีได้ใหค้วามรู้ทางวชิาการ จนท าใหผู้้วิจัยสามารถมาใช้ในการวจิัยจนลุล่วง 
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ขอขอบพระคุณดร.เมษิต กองเงิน นายสมจิต สมอ และผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ท่ีให้ความกรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดท าการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองในครั้งนี ้

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 ทุกทา่นท่ีได้กรุณาตอบแบบสอบถามและใหข้้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่การท าวจิัยแก่ผู้วจิัย  

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ผู้ให้เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ และ สติปัญญาแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ

ญาติพี่นอ้งและเพื่อนๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลังใจใหแ้ก่ผู้วจิัย 

หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้นี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดา

มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมอบสติปัญญาและสิ่งดีๆ ในชีวติให้แก่ผู้ วิจัยท าให้ผู้วิจัยได้ประสบ

ความส าเร็จอย่างท่ีมุ่งหวัง 
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สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

Conditions and Problems of Proceeding Internal Quality Assurances For 

Schools in Chiang San District,Chiang Rai Secondary Educational Service 

Area Office 36 

ทัตเทพ  จงอมรรัตน์1* และ โสภา  อ านวยรัตน์2 

Thadthep  Jongamornrat1* and Sopa  Umnuayrat2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และเพื่อ

เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

จ านวน 73 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตท่ีิใช้ใน

การวเิคราะหข้์อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวมมีสภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน และด้านการจัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีสภาพการด าเนินงานมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
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3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ขนาดของสถานศึกษาท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา   ไม่แตกต่างกัน  แต่ขนาดของ

สถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ: สภาพและปัญหา  การประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract  
This research aimed to 1)study conditions and problems of proceeding internal quality assurances for 

schools in Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36  2)compare conditions 

and problems of proceeding internal quality assurances for schools in Chiang San district, Chiang Rai Secondary 

Educational Service Area Office 36 classified by the schools’ sizes. The sample for this study consisted of 73 

directors and teachers at Chiang San Witthayakom School and Ban Saew Witthayakhom school.  The research 

instrument for collecting data was 5 scales questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, 

mean, percentile, standard deviation and t-test. The results of the study were as follows: 

 1. The result of studying conditions and problems of proceeding internal quality assurances for schools in 

Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that in totally the conditions 

are in much level. When consider in each part found that the highest mean level is to have internal quality 

assurances for schools part and the lowest mean level is to have yearly reports as reporting internal quality 

assurances part and to keep developing quality education part.  

 2. The result of studying problems of proceeding internal quality assurances for schools in Chiang San 

district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that in totally the problems are in much 

level. When consider in each part found that the highest mean level of performing is to have following and checking 

quality education part and the lowest mean level of performing is to have developing education plan of schools 

which related to school educational standard part. 

 3. The result of comparing conditions and problems of proceeding internal quality assurances for schools 

in Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that a difference of schools 

sizes does not leads to condition of performing internal quality assurances for schools but it affected on problems 

of performing internal quality assurances for schools at 0.05 level of significance. 
 

Keywords: Conditions and Problems, Internal Quality Assurances 
 

บทน า 

 ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังนี้รวมถึงประเทศไทยยังได้ปฏิรูปการศึกษาไทยโดยจัดให้มีการประกัน

คุณภาพการศกึษา เพื่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศกึษา และเป็นแรงกระตุ้นในการวางแผน
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งานด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้หนว่ยงาน

ต้นสังกัด จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา ให้มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี ต่อหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนในกรณีท่ี  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดให้ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) จัดท าข้อเสนอแนะต่อหนว่ยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศกึษาปรับปรุง

แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้รูปแบบ วธิกีารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง  (กานต์เลิศ ก้อนหนิ, 2556, หนา้ 121) 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ท่ีจบการศึกษามีคุณภาพ

ตามท่ีมุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร  สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศกึษาต่อหรือรับเข้าท างาน 

มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศกึษาแต่ละแหง่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่

มากนัก นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษาต้องค านึงถึง

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดท ากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยตรง

และโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคล ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีมี

ความส าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (วาลิช  ลีทา, 2560, หนา้ 98) 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานศกึษาได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาโดยตลอดผลการด าเนินงานการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษายังไม่บรรลุผลตามความมุ่งหวังดังเช่น การจัดการศกึษาของไทยในยุคปัจจุบันยังคงได้รับการ

วพิากษว์จิารณ์ว่ายังไม่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นท่ีพึงพอใจของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จากการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติในโครงการประเมินความส าเร็จของการจัดการศึกษาภาคบังคับของประเทศสมาชิก 

Program for International Student Assessment (PISA) นักเรียนไทยมีผลการประเมินอยู่ในระดับอ่อนด้อยกว่าประเทศ

ในเอเชียตะวันออก โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนต่ ากว่า 2.0 ในทุกด้าน 

(โครงการ PISA ประเทศไทย) การประเมินผลนานาชาติ Trends in International Mathematics and Science Study 

(โครงการ TIMSS) (ภาดา โรจน์ทังค า, 2558, หนา้ 113) 

 นอกจากนี้ แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาใน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ยังมีโรงเรียนจ านวนไม่น้อยท่ีมีปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาแต่ละด้านแตกต่างกันไป เช่น ด้านการวางแผนเตรียมการ ปัญหาส าคัญ ได้แก่ ครูขาดความรู้ความ

เข้าใจในการวางแผน ด้านการด าเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ด้านการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่จริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ

ด้านการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ ได้แก่ ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบาง

แห่งมีปัญหาเกี่ยวกับ การจัดท าแผน บางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารสารสนเทศ บางโรงเรียนมี

ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานประจ าปี เป็นต้น (วาสนา ค าหว้ยหาญ, 

2559, หนา้ 76)  
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ด้วยความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 เพื่อให้ทราบสภาพและปัญหาการด า เนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา รวมท้ังเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาในการก าหนดแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษามีความแตกต่างกัน 
 

 

 

 

สภาพและปัญหาการด าเนินด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

8 ด้าน 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา 

5. การจัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

6. การจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน

ขนาดของสถานศึกษา 

1. ขนาดกลาง 

2. ขนาดใหญ่ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 2 แห่ง รวมท้ังสิน้จ านวน 88 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธีสุม่ ค านวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 คน 
 

ผลการศึกษา 

ผลกาศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา   ในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพ  ภายในของสถานศกึษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 36 โดยภาพรวม 

สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา   

n = 73 ระดับ 

สภาพ 

n = 73 ระดับ 

ปัญหา (�̅�) (S.D.) (�̅�) (S.D.) 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3.78 0.88 มาก 3.38 0.70 ปาน

กลาง 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3.54 0.87 มาก 3.29 0.84 ปาน

กลาง 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.66 0.78 มาก 3.59 0.76 มาก 

4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

3.59 0.60 มาก 3.63 0.73 มาก 

5. ด้านการจัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 

3.58 0.94 มาก 3.85 0.70 มาก 

6. ด้านการจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

3.79 0.91 มาก 3.49 0.94 ปาน

กลาง 

7. ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน 

3.16 0.92 ปาน

กลาง 

3.39 0.75 ปาน

กลาง 

8. ด้านการจัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 

3.16 0.78 ปาน

กลาง 

3.41 0.82 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.53 0.11 มาก 3.51 0.08 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีสภาพอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 

3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16-3.79 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา (�̅� = 3.79) รองลงมา คือ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (�̅� = 3.78) 

ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( �̅� = 3.66) ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (�̅� = 3.59) ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( �̅� = 3.58) และด้านการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (�̅� = 3.54) ส่วน

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน กับ ด้านการจัดให้มี

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.16) 

ส่วนปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.28-3.85 

ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา(�̅� = 3.85) รองลงมา คือ ด้านการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา(�̅� = 3.63) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (�̅� = 

3.59) ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 3.49) และด้านการ

จัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.41) ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(�̅� = 3.38) และด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (�̅� = 3.39) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม (�̅� = 3.29)   

ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

สมมติฐานการวิจัย คือ สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

มีความแตกต่างกัน 

ดังนั้น ขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

แตกต่างกัน 

สามารถเขียนสมมติฐานได้ดังนี้   

H0 : ขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ไม่

แตกต่างกัน 

H1 : ขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

แตกต่างกัน 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใช้ทดสอบ ดังนั้นจะยอมรับ 

สมมติฐานหลัก (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มีประเด็นน่าสนใจท่ีจะน ามาสรุปและ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวจิัย ได้ 2 ข้อดังนี ้

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

พบว่า ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีสภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบวา่ มีสภาพอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการก าหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และด้านการจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 1 

ด้าน คือ ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน กับ ด้านการจัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอย่างต่อเนื่อง  

 ส่วนปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 

และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ ด้านการจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มี

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท า

รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 1 ด้านคือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม 

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 2 ผลจากการวิจัย พบวา่  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ทุกสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา่ ขนาด

ของสถานศกึษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในอ าเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 ส่วน ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาในอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

พบว่า ปัญหาด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H0)  หมายความว่า ขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษาในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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 สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ด้านการจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา เป็นข้อทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า

ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการจัดรูปแบบการวางแผนและ

แบบแผนท่ีดีในการศึกษา ซึ่งมีการขยายความคิด และควบคู่ไปกับความรู้ของผู้บริหารและครู ท าให้เกิดการวาง

แผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อีกท้ังมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อท า

ให้ผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปิยธิดา ช านาญรบ (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า 

ความเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษา ต่อสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ท้ัง

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความเห็นท้ังสามกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัญหา

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาอยู่ในระดับน้อย ท้ังโดยรวมและรายด้าน และเมื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็น โดยรวมท้ังสามกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุดม ฉายาภักดี 

(2553, หน้า 18) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง ระบบงานประกันคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในการประถมศึกษา 

เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการศึกษาจะบรรลุจุดหมายส าคัญ คือ เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย

จิตใจและสติปัญญาอย่างน้อยในระดับพื้นฐานท่ีเด็กไทยทุกคนพึงได้รับและมีโอกาสพัฒนาไปจนเต็มตามศักยภาพของ

แต่ละคน ซึ่งขัดแย้งกับงานวจิัยของ ภาดา โรจน์ทังค า (2558) ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 

พบวา่ สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา และด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และมีสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดท ารายงาน

ประจ าปี และด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ตามล าดับ การ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจ าแนกความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงาน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานประจ าปี และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมท้ัง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ี

ระดับ .05 

สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน เป็นข้อทีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการ

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตรงตามสภาพมาตรฐานอาจมี
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ความล่าช้า อีกท้ังการจัดท ารายงานต้องมีการร่วมมือของฝ่ายต่างๆ จึงจะส าเร็จรวดเร็ว ได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ภาดา โรจน์ทังค า (2558) ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยพบว่า สภาพ

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษามีปัญหาในด้านการจัดท ารายงานประจ าปี และพบว่า การเปรียบเทียบ

สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาโดยจ าแนกความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีไม่แตกต่างกัน ด้วยเช่นกัน 

อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสาลินี รัตนโอภา (2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานประกันคุณภาพ กับการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 พบว่า การด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน สังกัดเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พบวา่ ด้านจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง ท าใหก้ารบริหารงานการประกันคุณภาพกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

ความสัมพันธก์ันทางบวกระดับสูง (r = 0.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ ณิรดา เวชญา

ลักษณ์ (2559) ท าการศกึษาเกี่ยวกับการศกึษาสภาพและแนวทางการด า เนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 พบว่า ด้านการจัดท ารายงานประจ าปี มีปัญหา

เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีส่งให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน

การศกึษา เพื่อรองรับการประเมิน ส่วนแนวทางการด า เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไม่ได้ท าตามแผนท่ีได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้  ดังนั้นในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ ควรมีการน ากระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยให้มีการจัดท าปฏิทินในการ

ตรวจสอบวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวย

รัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาใหค้ าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความใจใส่

อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร  อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กันมา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

ใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย รวมถึงขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแซวและ

โรงเรียนเชียงแสนทุกทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าใหง้านวิจัยนีเ้สร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ ให้เหล่าคณาจารย์ท่ีได้

ประสิทธิประสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา

มารดา และผู้มีพระคุณทุกทา่น ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีท่ี

จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศกึษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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17. ดร.เพริ์ล  วัฒนากูล 

18. ดร.วรีะพงษ์  กิติวงค์ 

19. ดร.อนุกูล  มะโนทน 

20. ดร.เอ้ือบุญ  เอกะสิงห์ 

 



กองบร�หารงานว�จัย มหาว�ทยาลัยพะเยา

โทร 0 5446 6666 ตอ 1047-8 โทรสาร 0 5446 6714

www.draeqa.up.ac.th


