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วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันอรท์เทิร์น ครั้งที่ 2 

“สรรค์สร้างงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” 
 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง 
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 
 

บรรณาธิการ 

ดร.สิรินี  วองวิไลรัตนแ 
หัวหนาฝุายวิจัยและพัฒนา 

 
 

กองบรรณาธิการบริหาร 

    อาจารยแวลัยลักษณแ   พันธุรี 
    อาจารยแพรรณทิมา   วรรณสุทธิ์ 
    นางสาวศศิวรรณ  สงตาย 
    นางสาวศลิษา    ธีรานนทแ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 

 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ ์ มีเพียร  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์   พรหมวงศ ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  จันตะน ี  มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 
 รองศาสตราจารยแ ดร.เสาวลักษณแ  โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

รองศาสตราจารยแ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยแ ดร.สําเร็จ  ยุรชัย  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารยแ ดร.ประจิตร  มหาหิง  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลยแสม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  เตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อลดา  ติยะบุตร วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์   พุ่มพูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ดร.สถาพร     มอญโพพาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ดร.เปรมจิต    มอรแซิง  วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.นันทวัน    เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.กัญฐณา    ดิษฐแแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
ดร.จักรกฤษณ์    เคลือบวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก  
ดร.สิริน ี    วองวิไลรัตนแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
ดร.กันตภณ    หลอดโสภา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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สารจาก  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต   ศิลธรรม 
 

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนอรแทเทิรแนที่จัดงานประชุมวิชการ และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัย
นอรแทเทิรแน ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 “สรรคแสรางงานวิจัยพัฒนาทองถิ่นไทยอยางยั่งยืน” ขึ้น ในวันที่ 27-28 
พฤษภาคม 2559 เนื่องสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศในการผลิต
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมารับใชสังคม โดยสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  มีภารกิจหลัก 4 หลัก ไดแก 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การที่ประเทศชาติจะพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืนนั้น ตองเริ่มพัฒนาจากชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง จากชุมชนกลายเป็นหมูบาน เป็นตําบล เป็นอําเภอ              
จะกลายเป็นจังหวัด แลวจึงรวมกันเป็นระดับประเทศ ดังนั้น การจะพัฒนาประเทศควรตองใหความสําคัญกับหนวยเล็ก 
ๆ คือชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งกอน เมื่อชุมชนเขมแข็งแลวประเทศชาติก็จะเขมแข็งตามไปดวย ในภารกิจดาน
การวิจัย ถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการถายทอดองคแความรูใหบัณฑิตเพ่ือนําไปสูการเผยแพรใหเป็นที่ประจักษแ สามารถสราง
และพัฒนาเป็นองคแความรูใหม เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป ดังนั้นการที่วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ในการสรางเวทีในการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ งานวิจัย ใหกับ 
นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรแตางๆ หวังวาผูเขารวมงานในครั้งนี้ จะ
ไดรับประโยชนแจากงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนเพ่ือนําความรู ประสบการณแที่ไดรับไป
พัฒนาตอยอด ใหการพัฒนา ในทองถิ่น และสังคมสืบไป  
 

 

      
 (รองศาสตราจารยแ นายแพทยแสรนิต ศิลธรรม) 
                   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สารจาก ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง 
 

ในนามของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ขอตอนรับทุกทานที่มารวมงาน “การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558” ดวยความยินดียิ่ง   

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒนแในปใจจุบันที่เป็นโลกไรพรมแดนและการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนอัน
สงผลใหการแขงขันกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทางการศึกษาที่มีการแขงขันกันสูงขึ้น จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ตอง
เรงพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ดังนั้นการวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่
ภาครัฐและเอกชนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนใหอาจารยแ  บุคลากร นักศึกษา มีการคนควาทําการวิจัย เผยแพร
ผลงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสรางองคแความรูใหมอยางตอเนื่อง วิทยาลัย          นอรแทเทิรแนจึง
ไดจัดงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน คร้ังที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 “สรรคแ
สรางงานวิจัยพัฒนาทองถิ่นไทยอยางยั่งยืน” ขึ้น ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการใหนักวิจัยไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงถึงความกาวหนาของงานวิจัย โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาค
บรรยายและนิทรรศการ ที่ครอบคลุมผลงานวิจัย ดานบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรแ มนุษยศาสตรแ สังคมศาสตรแ วิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยี 

- ขอขอบพระคุณ น า ย เ จ ร ิญ ฤทธิ ์  ส ง ว นส ัต ย แ  ผู วาราชการจังหวัดตากที่ ให เกียรติ เป็นประธานพิธี เปิด               
การแขงขันทักษะทางดานวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ  

- ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ  นายแพทยแสรนิต  ศิลธรรม รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาที่ใหเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวขอ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษา              
กับการพัฒนาทองถิ่น” 

- ขอขอบพระคุณ คุณศิลปชัย   นิลกรณแ  นักวิ ชาการจากสํานักงานคณะกรรมการวิจั ยแหงชาติ  และ                       
ดร.ภคพร  วัฒนดํารงคแ ที่ใหเกียรติรวมเสวนาทางการวิชาการ เร่ือง “การพัฒนางานวิจัยสูทองถ่ิน” 

- ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่อง การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯทุกทาน 
 - ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัย
ชุมชนตากที่รวมเป็นเครือขายจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ คร้ังนี้ 

- ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูเขารวมประชุม ผูสนใจ ขอขอบคุณหนวยงานทุกทานที่ใหการสนับสนุน 
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝุายวิจัยและพัฒนา คณะทํางานทุกสวนและผูเกี่ยวของที่ชวยให การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้ง
นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 

 
(ดร.ไตรรัตนแ   ยืนยง) 

              อธิการบดีวิทยาลัยนอรแทเทิรแน   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอผลงาน 

กลุ่ม ห้อง รายชื่อ 

สังคมศาสตรแ อ201 ดร.รัตนา  เจรญิศร ี
ดร.ประกอบ  คงยะมาศ 

มนุษยศาสตรแ อ202 ดร.เปรมจติ  มอรแซิง 
ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ 

อ205 ดร.สมใจ  มณีวงษแ 
ดร.ศศิรดา  แพงไทย 

อ206 ดร.วิรัตนแ  ฉัตรวิโรจนแ 
ดร.ชีวิน  ออนละออ 

บริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตรแ อ209 ดร.เผด็จ  ทุกขแสญู 

ดร.กันตภณ  หลอดโสภา 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลย ี อ210 ผศ.ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคณุ 

ดร.จักรกฤษณแ  เคลือบวัง 
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รายชื่อผลงานวิจัยนําเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 

หัวเรื่อง : Social Sciences  (สังคมศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559 

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
 

 

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

SC-01 ดร.ตะวัน วาทกิจ 

ภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนาตอการรับรูของชาวเชียงใหม 
1 

SC-02 ดร.พิณนภา  หมวกยอด 
การศึกษาพฤติกรรมพอเพียงบางประการ 

ของเยาวชน:  พฤติกรรมการอนุรกัษแพลังงาน 
6 

SC-03 นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการคร ู

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอบานตาก  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 

12 

SC-04 นายปฐมพงษแ  ธรรมลังกา 
การศึกษาสภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสอง
ยาง 

19 

SC-05 นางสาวอรทัย  ใจใส 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

24 

SC-06 นางสาวสุภารัตนแ  ชวงบัญญตั ิ
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของ
โรงเรียนบานดงซอม สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

31 
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หัวเรื่อง : Humanities  (มนุษยศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  

 

 

ลําดับ ชื่อผูนําเสนอ ชื่องานวิจัย หนา 

HU-01 นางสาวศิริพร  เรืองสมบัติ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม 
 เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแ 

35 

HU-02 นายเจษฎา  ประทุมมา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนน
ทักษะการเลนแบบจับคูในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

39 

HU-03 ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ 
การนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 2 

44 

HU-04 นางสาวกรรณิการแ  ปใญญาดี 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแเพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

49 

HU-05 นางวีณา  ทวีนันทแ 
การพัฒนาความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
โดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

54 

HU-06 นางสาวจุฑารัตนแ  ดวงเทียน 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของ  
ซิมพแซันรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง  
การประดิษฐแทารํา ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

62 

HU-07 ผศ.ไทยโรจนแ  พวงมณี 

การศึกษารูปแบบการสงเสริมและการพัฒนานักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา   
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  สูความเป็นเลิศทางศิลปะและการ
ออกแบบ 

67 

HU-08 นายกษิดิศ  ดีวงัทอง 
ความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา
และการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสาม
เงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 

76 

HU-09 นางสาวสุธิดา  อินทรเกษตร 
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองตาก จังหวัดตาก 

82 

HU-10 นางสาวประกายรุง  อุดมเกตุ 
การศึกษาสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอเมืองตาก กลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

88 
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ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

HU-11 นางสาววรพรรณ   แสงกล่ํา 
การศึกษาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูของคร ู

ในศตวรรษที่ 21 ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

93 

HU-12 

นางวารินทรแ  คําตา 
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรยีน 

บานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

99 

HU-13 นางสุมาลี  หลวงไชยคํา 
การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 

105 

HU-14 นางสาวชฎาพร  เมืองครอง 
การบริหารโดยใชโรงเรยีนเป็นฐานของสถานศึกษาอําเภอวัง
เจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 

110 

HU-15 นางสาวมนตแณัฐ  เด็ดขาด 
การบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบรหิาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

115 

HU-16 นางสาวปภาวรินทรแ  เทพอินทรแ 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา 

ในอําเภอสามเงา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

121 

HU-17 นางจันทรแจิรา  คําหอม 
การบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรยีน
ประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลาํปางเขต 2 

125 

HU-18 นางสาวสุชาดา  ปงเทพ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

130 

HU-19 นางสาวจริยา  นอยเรือน 
การสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรยีนของครูโรงเรียนชุมชน
บานแมระวานสองแคว  สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

136 

HU-20 นางมนตแทิพยแ  รัศม ี
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชน 

บานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

141 

 

 

 

 

 

หัวเรื่อง : Humanities  (มนุษยศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  
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หัวเรื่อง : Humanities  (มนษุยศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

HU-21 นางเปลงฉวี  ชางเงิน 
การดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชน 

บานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

145 

HU-22 นางสาวชวัลลักษณแ  วงคแพิทักษแ การดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 

150 

HU-23 นางเอมอร  ดาส ี
การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชน
บานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

154 

HU-24 นางเกศินี  เรืองพิพัฒนพันธุแ 
การนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํปาง เขต 3 

158 

HU-25 นางกุลรดา  จอมแกว 
การบริหารงานวิชาการของ โรงเรยีนหวยน้ํานักวิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

164 

HU-26 นางสาวชุรินทรแพร  บุญนอย 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียน
อนุบาลชุมตาบง  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 

169 

HU-27 นายฤทธิเดช  สายสดุ 

การบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ 
โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกลุ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 2 

173 

HU-28 นางวรรณภิา  จันทรแวงศแ 
การสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนบาน
กลอทอสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

177 

HU-29 นางหรรษา  เจรญิสิน 
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครอง
โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัย เขต 1 

181 
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หัวเรื่อง : Business and Economics  (บริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  

 

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 
BA-01 นายเฉลมิวุฒิ  โชคชัยวัฒนากุล ปใจจัยที่สงผลตอการเรยีนสายอาชีพ กรณีศึกษา จังหวัดตาก 185 

BA-02 นางสาวอรอุมา  ฉวีทอง 

ความสัมพันธแระหวางคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคแการของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

192 

BA-03 นางสาวภูมรินทรแ  ธิวาที 
การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

ในอําเภอสามเงา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

199 

BA-04 นางสาววิวรรธนี  ยอดโปรง 
ขวัญกําลังใจในการปฏิบตัิงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวน
หมาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 

206 

BA-05 นางสมหมาย  ศิริบุญรอด 
การบริหารงานหองสมดุของโรงเรยีนชุมชนบานอุมผาง อําเภอ
อุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

211 

BA-06 นายสมพงษแ  แสนวาน 
การบริหารงานพัสดโุรงเรียนบานแมกลองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

216 

BA-07 พันตรี ชัยฤกษแ  มีชํานะ 
ปใจจัยดานการตลาดที่มผีลตอพฤตกิรรมการเลือกใชเชื้อเพลิง
แก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

220 

BA-08 นางสาวอัมพรรตันแ  กาวินา 
แนวทางการพัฒนากลยุทธแการตลาด ของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดตาก 

224 

BA-09 นางสาววันเพ็ญ  ภราดรวสิุทธ์ิ 
แนวทางการบริหารงานจดัเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพในเขตอําเภอ 

แมสอด จังหวัดตาก 
231 
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หัวเรื่อง : Sciences and Technology  (วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  

 

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

ST-01 นางสาวณัฐชยา  บุญเปูา 

การลดเสยีงดังที่เกิดจากการทํางานของโต฿ะถอดช้ินงาน
กรณีศึกษา แผนก Baking ของบริษัท  
ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนดแ) จํากัด 

238 

ST-02 นางสาวปาริชาติ  ทิพยแนวล 
สรางความปลอดภัยโดยใช “ปูายไฟ LED”  

ลดอุบัตเิหตุในการใชยานพาหนะในงานกอสราง 
242 

ST-03 นางสาวจินดา  เสถียรุจิกานนทแ 
ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณแครบวงจรของ
สหกรณแการเกษตรในเขตพื้นท่ีสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแที่ 1 – 10 

246 

ST-04 นายอนุชิต  มูลดับ การศึกษาการนําแก฿สชีวภาพมาใชในรถโฟลแคลิฟทแ 251 

ST-05 นางสาวทิพยแหทัย  ทดเพชร 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
บานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

255 
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รายชื่อผลงานวิจัยนําเสนอรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

หัวเรื่อง : Social Sciences  (สังคมศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559 

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
 

 

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

SC-01 นางสาวบุญรักษา  เมืองซิว 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
จังหวัดอุตรดติถแ 

260 

SC-02 นางสาวศิรประภา  ไชยชนะ 
การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

265 

SC-03 นายณพล ชยานนทแภักด ี
การสืบทอดโบราณสนถาน โบราณวัตถุของชุมชนดอน
แกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

269 

SC-04 ดร.กณวรรธนแ  อุนจันทรแ 
ปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจติร 

273 

SC-05 ดร. ดิเรก ถึงฝใ่ง 
ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํากบัขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดตาก 

279 

SC-06 ดร.วัชรพล จติตอาภาวงศแ 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตอการ
ปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

282 

SC-07 นายยุรธร   จีนา 
พุทธโภชนาการ : การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

287 

SC-08 ดร. เอกอนันตแ ณ เชียงใหม 
ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและ
หนาท่ีขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอบานตาก  
จังหวัดตาก 

292 

SC-09 นางสาวจิณัฐตา  สุวรรณรอ 
การมีสวนรวมของประชาชนตอแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 
2557-2559) เทศบาลตําบลหนองบัวใต          อ. เมือง 
จ. ตาก 

296 

SC-10 นางสาววิรัตนันทแ  อัครารักษแ 
ความพึงพอใจตอบทบาทดานการบริการวิชาการแก
สังคมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ตาก 

301 
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หัวเรื่อง : Social Sciences  (สังคมศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559 

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
 

  

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

SC-11 นายณรงคแ  กระจางพิศ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแลอม  
กรณีศึกษา : ประชาชนตําบลสามหมื่น  
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

307 

SC-12 นายเกรียงไกร  สุขเมือง 
บทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาหมูบานวังผา  จังหวัดตาก 

311 

SC-13 นางสาวยพรัตนแ อ่ิมพิทักษแ 
ปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบญัชีของกลุมอาชีพในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

314 

SC-14 นางกาบแกว ปใญญาไทย 
การศึกษาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการ
ประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

318 

SC-15 นายวีระ  เชื้อสุจริตไพบูลยแ 
การมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม
ของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

323 

SC-16 นางอรุณ  อุตสม 
การจัดการภูมิปใญญาทองถิ่นศูนยแการแพทยแทางเลือกขัวมุง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

329 

SC-17 นายสุข  บุปผา 
ประสิทธิภาพการจดัสวสัดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

335 

SC-18 นายอธิพันธแ วิไลลักษณแ 
การนํานโยบายการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนไปปฏิบตัิของ
เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

341 

SC-19 
นางสาวศลิษา   ธีรานนทแ    
นายประกาศติ  โสภณจรสักุล 

พฤติกรรม และทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มา
ทองเที่ยวเป็นครั้งแรกตอการตัดสนิใจเดินทางทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครภายหลังการเกดิวิกฤติการณแทางการเมือง 
พ.ศ. 2556-2557 

342 

SC-20 นายธุรพล  สิทธิคงตั้ง 
การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริหารสวน
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวฒันา จังหวัดเชียงใหม 

350 
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หัวเรื่อง : Social Sciences  (สังคมศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559 

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 
 

 

  

ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

SC-21 นางสาวถวิลดาว  อินเทพ 
การประยุกตแใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อใหบริการดาน
การแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัด
เชียงใหม 

356 

SC-22 นายประกาศติ  โสภณจรสักุล 
วิถีชนบทกับการทองเที่ยวภายใตพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย 

361 

SC-23 
นางสาวศลิษา   ธีรานนทแ    
นายประกาศติ  โสภณจรสักุล 

ถนนคนเดิน: กิจกรรมการทองเที่ยวสรางสรรคแสรางรายได
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

365 

SC-24 นางสาวจิราภรณแ  สายปาน 
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆาสัตวแเทศบาล
นครแมสอด จังหวัดตาก 

369 

SC-25 นายวศิน   อนไชยยะ สาเหตุแหงการกระทําผดิซ้ําของผูตองขังเรือนจํากลางตาก 376 

SC-26 
นางสาวเนตรนภา  ศรเีอี่ยม   
ดร.อัญชลี  มมีุข 

ดร.สมดลุยแ  ดําทองสุก 

การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 
องคแการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร  
จังหวัดกําแพงเพชร 

381 

SC-27 
นายวรคิด  สรุิคํา   
ดร.อัญชลี  มมีุข 

การศึกษารูปแบบการสรางความปรองดองสมานฉันทแโดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา “หมูบานรักษา
ศีล 5” ในเขตเทศบาลเมืองตาก จงัหวัดตาก 

382 

SC-28 
นายเจตนิพัทธแ  พงศแจักรภัทร   
ดร.อัญชลี  มมีุข 

การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาล
ตําบลบานตาก อําเภอบานตาก  จงัหวัดตาก 

383 

SC-29 
นางรุงทิวา   จันทะประภา    
ดร.อัญชลี  มมีุข 

ชูเกียรติ รอดวงษแ 

ศึกษาสัมฤทธิผลในการสงเสริมกลุมอาชีพราษฎรขององคแการ
บริหารสวนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

384 

SC-30 
นางสาวออลญา  คําบู   
ดร.อัญชลี  มมีุข 

สุมล  ชิตสกุล 

การรับรูของประชาชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพองคแการ
บริหารสวนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัด
กําแพงเพชร 

385 

SC-31 
พันจาเอกสังคม  แจมหมอ   
ดร.อัญชลี  มมีุข 

การรับรูของประชาชนตอการยกฐานะจากองคแการบรหิาร
สวนตําบลโกสมัพีเป็นเทศบาลเมืองโกสัมพี  
อําเภอโกสมัพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

386 
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หัวเรื่อง : Humanities  (มนุษยศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  

  

ลําดับ ชื่อผูนําเสนอ ชื่องานวิจัย หนา 

HU-01 นางศตพร  บูรณแเจรญิ 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ 

387 

HU-02 นางสาวกชณิภา  มาสิม 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ   
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคดิสังเคราะหแของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

392 

HU-03 นางณัฏฐแชุดา  จอมแกว 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาการคิดเชิง
มโนทัศนแและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

400 

HU-04 นางสาววรัญญา  ถาหม ี
ผลการใชชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะ 

การทดลองและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

406 

HU-05 นางสาวกรรณิกา  จันสายทอง 
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมสีวนรวม 

ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

412 

HU-06 นางสาวนันทนาวรรณ นันวิตา 

การสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชคําศัพทแเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินคาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแน 

418 

HU-07 นางสาวฐิติพร พัฒนาไพรวัลยแ 
การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรยีนโรงเรียนในอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา)สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 

423 

HU-08 นายพีระพงศแ  พัฒนาไพรวัลยแ 
ประสิทธิภาพ การบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

429 

HU-09 Nantanawan Nanwita 
The Study of Grammatical Errors in Thai EFL 
Students Writing of the First Year Students of 
Northern College, Tak 

437 
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ลําดับ ชื่อผูนําเสนอ ชื่องานวิจัย หนา 

HU-10 นางพวงมณี  สุจริตไพบูลยแ 

การศึกษาการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนสหมิตรวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม 
เขต 6 จังหวัดเชียงใหม 

445 

HU-11 นางประภารัตนแ  ช่ืนชูไพร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรวมสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ: กรณีศึกษาสถานศกึษากลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมนาจร อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม 

453 

HU-12 นายสวัสดิ์  ลุสุข 

การศึกษาความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

459 

HU-13 ดร.ศศริดา  แพงไทย บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 464 

HU-14 ดร.สมใจ  มณีวงษแ 
ปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียน (Lesson Study) สูการปฏิบตัิ โรงเรยีนคูคําพิทยา
สรรพแ 

467 

HU-15 นายสวัสดิ์  ลุสุข 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรยีนแหงการ
เรียนรูแบบยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา 

472 

HU-16 ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัต ิ
การสรางเกณฑแช้ีวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคแโดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

478 

HU-17 นายสรณแสิริ นาคสืบวงศแ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

484 

HU-18 พระครูใบฎีการุงโรจนแ   
กอหลวง 

แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา 
อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวดัเชียงราย 

490 

HU-19 พระธาดาพงศแ  ปิงเมือง หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 495 

  

หัวเรื่อง : Humanities  (มนุษยศาสตรแ) 
วันท่ี : 28  พฤษภาคม  2559  

ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  
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ลําดับ ชื่อผูนําเสนอ ชื่องานวิจัย หนา 

HU-20 พระวีรพล  ชุมภเูครือ 
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต2 
498 

HU-21 พระครูชัยการโกวิท 
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยแที่มีประสิทธิผล 

วัดบานโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
502 

HU-22 นางสาวศิริวรรณ  เพชรเลิศ 
การพัฒนาการอานคิดวเิคราะหแ  ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค
คําถามหมวกความคิดหกใบ 

506 

HU-23 นายไพรินทรแ  บุหลัน 
ความตองการบณัฑิตครูปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษา
และผูประกอบการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1-3 

512 

HU-24 นางพวงพศิ  เรืองศิริกุล 
ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอน
ระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ลําปาง เขต 1 

513 

HU-25 นายไพรินทรแ  บุหลัน 
การศึกษาผลการสอน  เรื่อง  ทฤษฎีพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชวิธีการสะทอนคิด  ในรายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการและการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 

515 
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ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

BA-01 นางน้ําฝน  คงสกลุ 
การเลือกใชบริการสํานักงานบญัชีในการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวดัตาก 

516 

BA-02 
นายวีรพงษแ  สุทาวัน    
นายบุญสง บลูยแประมุข 

ความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลและองคแการบริหาร 

สวนตําบลในจังหวัดตาก 
522 

BA-03 นายกิตติกวินทแ เมฆฉาย 
ความรูความเขาใจการจดัทําบัญชคีรัวเรือนของ
ประชาชนในเขตตําบลวังหิน จังหวัดตาก 

530 

BA-04 นางสาวศลิษา  ธีรานนทแ 

พฤติกรรม และทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก 

ตอการตดัสินใจเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556-
2557 

531 

BA-05 นางสาวปริยานุช   เอี่ยมสิริวงษแ การพัฒนาบรรจุภณัฑแไสเมี่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 540 

BA-06 นางสาวกัญยรัตนแ  แยมหมื่นอาจ 
ปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง  จังหวัด
ตาก 

544 

BA-07 
นายภูมินทรแ แจมเหมือน  
นางสาวสุภาวดี  อยูสุภาพ 

ปใจจัยที่สงผลตอการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
งานบริการผูปุวย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช 

550 

BA-08 
นางสาวพิมพแพิณ  คําเพ็ง    
นายนิคม  คงม ี

แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง 
จังหวัดตาก 

556 

BA-09 พระครูปลัดธวัชชัย  สังขนิษฐานนทแ 
ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแ 
ของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

563 

BA-10 
นางสุณัฐชา วงคแการณแ    
นางสาวกานตแศิริ  เจริญสุข 

การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑแ
ชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา  ในเขต
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อประกอบการบริหาร 
ศูนยแจําหนายอสิระ คามิโอเฮาสแ  ตาก 

568 

 

 

 

 

หัวเรื่อง : Business and Economics  (บริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตรแ) 
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ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  
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ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

BA-11 นายกิตติกวินทแ เมฆฉาย 
การศึกษาความตองการและแนวทางในการลงทุน
ดําเนินธุรกิจรานกาแฟสด ในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 

576 

BA-12 จาสิบเอกพิเชฐ  ดวงมูล 
ศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตา มหาบัว  
ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบรุ ี

580 

BA-13 นายวีรพงษแ สุทาวัน 

การศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทย และอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการ
เรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน           การนวดแผนไทย 
ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

588 

BA-14 นายกวีพัฒนแ  ยารังส ี
การบริหารจัดการกองทุนบานโพธ์ิทอง หมูที่ 2ตําบล
คือเวียง  อําเภอดอกคําใต  จังหวดัพะเยา 

598 

BA-15 
นางสาววัชรี  ทรัพยแกระจาง  
นายกิตติกวินทแ เมฆฉาย 

ความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพงึประเมินเกี่ยวกับ
การเสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 

604 

BA-16 
นางทิพาพร มณฑาทิพยแ  
นางสาวอรพรรณ ใจเสียส ุ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จังหวดัตาก 

609 

BA-17 ผศ.ดร.วรรณวภิา ไตลังคะ ตัวแบบการจดัการความรูในมหาวทิยาลัยเอกชน 610 

BA-18 ผศ.ดร.ชูชีพ เบียดนอก 
การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดน 

ประเทศไทยดานจังหวดัตาก 
614 

BA-19 
นางสาวจันทรแนิภา   ทิพาคํา  
นางสาวรําแพน  ชางเนียม 

แนวทางการจัดการความรูทางการบัญชีเพื่อพัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตกลวยน้ําวาอบแหงใน
จังหวัดตาก 

620 

BA-20 นางสาววิชุดา  มูลวงษแ 
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
คณะบริหารธรุกิจ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 

621 

  

หัวเรื่อง : Business and Economics  (บริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตรแ) 
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ลําดับ ช่ือผูนําเสนอ ช่ืองานวิจัย หนา 

ST-01 
นายสวัสดิ์  ยุคะลัง การสราง Sphere Gaps แนวดิ่ง ขนาด 

เสนผานศูนยแกลาง 50, 75 และ 100 เซนติเมตร 
625 

ST -02 นายพงศกร  สุรินทรแ การออกแบบและสรางเครื่องทดสอบงานเชื่อม 632 

ST -03 
กชภู จันทรแแสวง   
 วาท่ี ร.ต.หญิง ชุติมา อะโสต    
นูรฮูดา เซ็งย ี

ปใจจัยที่ท่ีมีความสัมพันธแกับการเกดิอุบัติเหตุที่เกี่ยวของ
กับรถจักรยานยนตแ ในกลุมนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

637 

ST -04 
ดร.อิสรา ตุงตระกูล    
นางสาววลีรตันแ ภมรพล   นางสาว
อรุณศรี เอกวิทโยภาส 

การพัฒนาตนแบบชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการหลักการ
สิ่งแวดลอมศึกษาและการดูแลสุขภาพตนเอง 642 

ST -05 
นายอนันตแศักดิ์ ดาวโคกสูง   
นายเลอชัย อินทสูตร 

ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการไมมารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ชาวเขาเผาอาขา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

644 

ST -06 
นางสาวสาวิตรี จงจิตกลาง    
นายอภิชาต บุญยกจิ 

คุณภาพน้ําในลําหวยหลวงบริเวณแพหาปลา อําเภอสราง
คอม จังหวัดอุดรธาน ี

645 

ST-07 นางสาวอรุณศรี  เอกวิทโยภาส Causal Relationship Model of Community Strength 646 

ST-08 นายเลอชัย  อินทสูตร 
รูปแบบสิ่งแวดลอมศึกษาและจติลกัษณะตาม
สถานการณแ บนพื้นฐานของแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึก
สาธารณะที่มผีลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอม 

652 
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ภาคบรรยาย 
 

ภาพลักษณ์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อการรับรู้ของชาวเชียงใหม่ 

The Image of Undergraduate students in Faculty of Business Administration, Rajamangala University of 
Technology Lanna in the Perception of Chiang-Mai Residents 

 
ตะวัน วาทกิจ1  ปัทมพงศ์ ดวงสะเก็ด2  ประภัสสร จินะตา3  ภัณฑิลา คามามูล4 

Tawan Watakit1  Pattamapong  Duangsaket2  Prapussarn Jinata3  Panthila Kummamoon4 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาระดับการรับรูของชาวเชียงใหมตอการรับรูภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                       

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวเชียงใหม จํานวน 400 คน 
ในชวงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม แบงเป็น 2 ตอน ซ่ึงเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
แบบสอบถามนี้มีการตรวจสอบความตรงของขอคําถามดวยดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ที่มีคาระหวาง 0.60-1.00            
มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ เทากับ 0.95  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล คือ คารอยละ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดอยูระหวาง 15,000 - 25,000 บาท และสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ไมใชมหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษา  สําหรับภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มห าวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตอการรับรูของชาวเชียงใหม พบวา ชาวเชียงใหมรับรูวาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมากที่สุด และเมื่อวิเคราะหแดวยความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) พบวา ชาวเชียงใหมรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
แตกตางกับการรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แตไมแตกตางกับการรับรู
ภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ  อยางไรก็ตาม จุดมุงหมายในการศึกษานี้มุงตรวจสอบระดับการรั บรูของชาว
เชียงใหมที่มีตอภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเทานั้น ซ่ึงขอมูลนี้จะเป็นประโยชนแในการเป็นขอมูลยอนกลับใหแกสถาบันการศึกษาใน
การสงเสริมภาพลักษณแของนักศึกษาในสถาบันของตนใหเป็นที่รูจักมากขึ้น 

 

คําสําคัญ : ภาพลักษณแ  การรับรู  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ABSTRACT 
 The purposed of this research is study the levels of perception of Chiang-Mai people about the image of undergraduate 
students, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai. The sample in this research 
was 400 Chiang Mai residents in February, 2015 were collected. The questionnaires were used to collect the data, divided into two 
parts: The questionnaires consisted of five-level of rating scale. The validity was tested by Items Object Congruence (IOC) which 
higher than 0.60 and also reliability tested with Cronbach's alpha coefficient with 0.95 as the result for overall questionnaires. The 
statistics used to analyze the personal information was percentage. The results showed that Chiang Mai residents which be surveyed, 
most of them were female, aged between 25-30 years-old, the salaries between 15,000-25,000 THB. Moreover, almost of them came 
from the other institutions which were not the compared universities in this study. The image of undergraduate students, Faculty of 
Business Administration, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai province in perspective of Chiang Mai residents was 
the highest score in the hands-on graduates  and when examined by one-way analysis of variance (One-way ANOVA). This study 
showed that Chiang-Mai residents perceived image of undergraduate students, Faculty of Business Administration, Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai was different with the perceived image of undergraduate students, Faculty of Business 
Administration, Chiang Mai University with statistically significant at .01  but it wasn’t different with the perceived image of 
undergraduate students, Faculty of Business Administration, Maejo University However, the study aimed to exam the level of 
perceived image in undergraduate students, Faculty of Business Administration in the context of Chiang Mai Residents only, not 
academic comparison. Thus, this data will be the feedback to Universities for promoting the image of their undergraduate students 
for public well-known.   
 

Keywords : Image  Perception  Undergraduate students 
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บทนํา 

จากนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุงพัฒนาประเทศสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยกําหนดยุทธศาสตรแที่สําคัญคือ การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและสมรรถนะสูง โดยองคแกรที่ทําหนาที่โดยตรงในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพใหกับสังคมก็คือ สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีความสําคัญในการจัดเตรียม
ความพรอมของนิสิตนักศึกษาใหตอบโจทยแหรือสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในดานยุทธศาสตรแการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) และเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ รวมถึงรองรับความตองการแรงงานฝีมือ
ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเป็นทรัพยากรมนุษยแที่สําคัญ เพราะนักศึกษาจะนําความรูที่ไดรับจากสถาบันการศึกษาไปพัฒนาองคแกรในอนาคต 
โดยปใจจุบันจํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในแตละสถาบันมีจํานวนมาก ผูประกอบการหรือองคแกรตางๆ จึงมีตัวเลือกจํานวนมากใน
การรับผูที่สําเร็จการศึกษาเขาทํางาน โดยมีการกําหนดเกณฑแคุณสมบัติผูรับสมัครที่สูงขึ้น แตมีตําแหนงงานที่รองรับในปริมาณที่จํากัด  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) ที่ไดระบุวา สถานภาพการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556  พบวา มี
บัณฑิตระดับปริญญาตรีจํานวนถึง รอยละ 24 จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศไทย ที่ยังไมมีงานทําและไมไดศึกษาตอ ซ่ึงสะทอนถึงสภาพการ
แขงขันที่สูงขึ้น และสภาพความเป็นจริงของตลาดแรงงานที่มีผูที่สําเร็จการศึกษามากกวาความตองการในตลาดแรงงาน 

การสรางภาพลักษณแขององคแการ (Corporate Image) เป็นสิ่งที่สําคัญมากตามหลักการตลาดและการประชาสัมพันธแ รวมถึงมีความสัมพันธแกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน แตจากการทบทวนวรรณกรรมยอนหลัง 10 ปี จากงานวิจัยภายในประเทศ กลั บไมมีงานวิจัยดานภาพลักษณแของนักศึกษา
คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ตอการรับรูของภาคประชาชนแมแตงานวิจัยเดียว ซ่ึงงานวิจัยที่ใกลเคียงที่สุดก็ผานมาแลวถึง 
5 ปี คือ ภาพลักษณแมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวั ดปทุมธานี ซ่ึงก็เป็นงานวิจัยที่มีความแตกตางทั้งเชิงภูมิศาสตรแ กลุม
ประชากร และสถาบันการศึกษา (นุชนารถ อินทโรจนแ, มนตรี  ภูนพคุณดี และนิติยา  คําภักดี, 2553)  

ดังนั้น การที่จะรับรูทัศนะของประชาชนชาวเชียงใหมที่มีตอภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม จึงเป็นเรื่องสําคัญและเรงดวนที่จะตองทําการศึกษาเพื่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชีย งใหม จะไดรับ
ขอเสนอแนะจากประชาชนในทองถิ่น และไดรับรูทัศนะของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมที่มีตอภาพลักษณแของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณแในปใจจุบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 
ในการรับรูของชาวเชียงใหม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

คุณากร สีสด (2554). ภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยแมโจ ในทรรศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับขาวสารมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยพายัพ และสื่ อที่มีผลตอ
ภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยพบวาภาพลักษณแของ 3 มหาวิทยาลัยในดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริหารวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภาพรวม โดยใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มหาวิทยาลัยแมโจมีภาพลักษณแอยูในระดับดีที่สุดดานการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีภาพลักษณแ 
 อัจฉราพร แปลงมาลยแ (2552). ภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลําปางในมุมมองของนักเรียน ในเมืองลําปาง 
การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงภาพลักษณแมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลําปางในมุมมองของนักเรียนใน
เมืองลําปาง โดยประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตเทศบาลเมือง ลําปาง 
กําหนดกลุมตัวอยาง 372 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล
ประกอบดวยความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย โดยพบวาผูเปิดรับขอมูลขาวสารของนักเรียนในเมืองลําปางเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลลานนา เขต
พื้นที่ลําปาง รับรูจากอินเทอรแเน็ตมากที่สุด และจากผลการศึกษาความคิดเห็นตอการรับรูภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา เขตพื้นที่
ลําปางพบวาการรับรูภาพลักษณแของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยกับดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชนแ ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ 
และดานผูใช 

สุดจินดา ดังกอง (2551). ภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปาง การศึกษาภาพลักษณแของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการเปิดรับขาวสารเ กี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของ
ประชาชนในจังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของประชาชนในจังหวดัลําปาง เพื่อศึกษาภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลําปาง โดยพบวาทัศนคติของประชาชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในภาพรวม มีทัศนคติในระดับปานกลาง โดย
ทัศนคติที่เป็นเชิงบวกสูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นสถาบันที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (2551). ภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทัศนะของสถานประกอบการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการศึกษาครั้งนี้ใช
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพบวาเมื่อศึกษา 
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ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวนใหญเห็นวาเป็นมหาวิทยาลัยที่มั่นคง นาเ ชื่อถือ และมี
ชื่อเสียง และมีนักศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร คือ ประชาชนที่อยูในวัยกลางคน ทั้งในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดย
ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stages Sampling) เร่ิมตนโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) หลังจาก
นั้นใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทําการสอบถามกลุมตัวอยางกอนวา (1) ทานมีอายุอยูในชวงใด และ (2) ทานมีที่อยูอาศัย
ในจังหวัดเชียงใหมหรือไม และพักอาศัยมาแลวเกินกวา 8 ปีหรือไม  หากคําตอบ คือ มีที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหมมากกวาหรือเทากับ 8 ปี และมีอายุ
ระหวาง 25 – 59 ปี จึงดําเนินการขออนุญาตเก็บขอมูล โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ในชวงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ.2558 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคล และ (2) ขอมูลดานการรับรูภาพลักษณแของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามนี้มีการตรวจสอบความตรง
ของขอคําถามดวยดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( Items Object Congruence) ที่มีคาระหวาง 0.60-1.00  มีการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ (Cronbach’s alpha coefficients) เทากับ 0.95 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน  100 
คน ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่เก็บจริง 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 2 ขั้นตอน คือ (1) แจกแบบสอบถามฉบับทดลองเพื่อตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่น จํานวน 100 ชุด  
และ (2) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณแแกกลุมตัวอยาง คือ ชาวเชียงใหมที่อยูอาศัยในเขตอําเภอเมืองหรือนอกเขตอําเภอเมืองที่อาศัยมานานกวาหรือเทากับ 
8 ปี และมีอายุระหวาง 25-59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 400 ชุด หลังจากนั้นตรวจใหคะแนน แลวนํามาวิเคราะหแขอมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ทําการวิเคราะหแขอมูลทั่วไป โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการคํานวณหาคารอยละ และใชสถิติ
อางอิง (Inferential Statistics) เชน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของการรับรูของประชาชนชาวเชียงใหม ที่มีตอภาพลักษณแนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับการรับรูของชาวเชียงใหมตอการรับรูภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนชาวเชียงใหม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม แบงเป็น 2 ตอน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคล และ (2) ขอมูลดานการรับรูภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล คือ คารอยละ  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 216 คน คิดเป็นรอยละ 54 และเป็นเพศชาย จํานวน 184 คน คิดเป็นรอยละ 46  โดยมีอายุระหวาง 25 - 30 ปี 
จํานวน 151 คน คิดเป็นรอยละ 37.80 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31–40 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 30.00 อายุ 41-50 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นรอยละ 
17.20 และชวงอายุ 51-59 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นรอยละ 15.00 สําหรับระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 268 คน คิด
เป็นรอยละ 67.00 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 90 คน คิดเป็นรอยละ 22.50 และมีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาจํานวน 
42 คน คิดเป็นรอยละ 10.50 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000 - 25,000 บาท จํานวน 191 คน คิดเป็นรอยละ 47.75 
รองลงมา คือ รายไดต่ํากวา 15,000 บาท รายไดระหวาง 25,001 - 50,000 บาท และรายไดมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวน 138, 48 และ 23 คน 
โดยคิดเป็นรอยละ 34.50, 12.00 และ 5.75 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ จํานวน 156 คน คิดเป็นรอยละ 
39.00 รองลงมา คือ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม  มหาวิทยาลัยแม
โจ  โดยมีจํานวน 109, 66, 40 และ 29 คน โดยคิดเป็นรอยละ 27.20, 16.50, 10.00 และ 7.20 ตามลําดับ สําหรับการรับรูคุณลักษณะของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหมตอการรับรูของชาวเชียงใหม เป็นมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating-scale) พบวา การ
รับรูคุณลักษณะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม รายดานสามอันดับที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด านการเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ (x̄  = 4.39, S.D. = 0.69) การเป็นที่ยอมรับดานนวัตกรรมและสงผานความรูสูชุมชน (x̄  = 4.28, S.D. = 0.72)  และสามารถเป็นที่พึ่งพาของ
ชุมชน (x̄  = 4.12, S.D. = 0.68) และเมื่อวิเคราะหแดวยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดวยวิธีของ Scheffe พบวา รากที่สองของคาเฉลี่ยของ
ความแปรปรวนระหวางกลุม (MS between Group) คือ 562.453 และรากที่สองของคาเฉลี่ยของความแปรปรวนภายในกลุม (MS within Group) คื อ 
65.110 โดยมีคา F เทากับ 8.638 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ซ่ึงกลาวไดวา ภาพลักษณแนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยตางๆมีความแตกตางกันตามการรับรูของชาวเชียงใหม และเมื่อนํามาเปรียบเทียบแบบจับคูพหุคูณ (Post-hoc multiple comparison) พบวา 
ชาวเชียงใหมรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชี ยงใหม (x̄ = 62.20, S.D. = 8.74)
แตกตางกับการรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (x̄ = 64.13, S.D. = 8.95) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
แตไมแตกตางกับการรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ  (x̄ = 61.90, S.D. = 9.15) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
และตารางที่ 3 
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ตารางที่ 1 คะแนนรวมการรับรูของชาวเชียงใหม ที่มีตอภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

ชื่อสถาบัน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

ค่าต่ําสดุ 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

64.13 
62.20 

 
61.09 

8.95 
8.74 

 
9.15 

35.00 
34.00 

 
36.00 

80.00 
80.00 

 
80.00 

 
ตารางที่ 2  การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ความแปรปรวน 
ผลบวกของ 

คะแนนเบี่ยงเบน 
ยกกําลังสอง (SS) 

องศาอิสระ 
(df) 

Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1124.907 
25848.771 
26973.678 

2 
397 
399 

562.453  
65.110 

8.638 .000 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแบบจับคูพหูคุณ (Post-hoc multiple comparison) 

Multiple Comparisons 

Scheffe   

ภาพลักษณ์นักศึกษา 
 (I) 

ภาพลักษณ์นักศึกษา 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 

(J) 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 1.01500 .64442 .393 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม -1.93450* .64442 .000 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากขอมูลของชาวเชียงใหม มีอายุระหวาง 25 – 59 ปี จํานวน 400 คน ในชวงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2558 พบวา การรับรูภาพลักษณแของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณแของมหาวิทยาลัยนั้น พบวา คะแนน
สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การเป็นที่ยอมรับดานนวัตกรรมและสงผานความรูสูชุมชน และการเป็นที่พึ่งของชุมชน โดยคะแนนการรับรู
ภาพลักษณแในภาพรวมของนักศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อนําภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เชียงใหม ไปทดสอบความแตกตางดวยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดวยวิธีของ Scheffe พบวา การรับรูของชาวเชียงใหมที่มี
ตอภาพลักษณแของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ยังมีความแตกตางกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัภาพลักษณแนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยแมโจ 
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อยางไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการรับรูภาพลักษณแนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจตามการรับรูชาวเชียงใหม ที่มีอายุระหวาง 25 – 59 

ปี จํานวน 400 คน ในชวงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ.2558 เทานั้น ไมใชการเปรียบเทียบดานวิชาการหรือความสามารถของนักศึกษา ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงควรนําผลการศึกษาที่ไดนี้ไปพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณแของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจใหเป็นที่รับรูของชาวเชียง ใหมให
มากขึ้น โดยเนนสงเสริมภาพลักษณแที่เดนชัดใน 3 ดานที่มีคะแนนสูง คือ การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การเป็นที่ยอมรับดานนวัตกรรมและสงผานความรูสูชุมชน 
และการเป็นที่พึ่งของชุมชน ใหประจักษแชัดยิ่งขึ้น และพัฒนาดานอื่นๆที่ยังมีคะแนนการรับรูต่ําใหประชาชาชนชาวเชียงใหมไดรับรูมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเร่ืองภาพลักษณแของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตอการรับรูของชาวเชียงใหม 
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธแเป็นงานวิจัยตีพิมพแงานสรางสรรคแ และงานบริการวิชาการสูชุมชน ปี 2558มหา วิทยาลัย
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชน และเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
พอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชน จําแนกตามขอมูลภูมิหลัง  โดยมีกลุมตัวอยางเป็นเยาวชนท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามลักษณะภูมิหลัง และแบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิ ติเชิงพรรณนา               
และวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวผลการวิเคราะหแขอมูลพบวา             
1) เยาวชนมีระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานอยูในระดับนอย 2) เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแ
พลังงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) เยาวชนท่ีเรียนอยูตางคณะวิชา มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน            
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) เยาวชนท่ีเรียนอยูในสาขาวิชาตางๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) เยาวชนท่ีกําลังเรียนในชั้นปีการศึกษาท่ีตางกัน มีพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานแตกตางกัน                  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน  พฤติกรรมพอเพียง  เยาวชน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the sufficiency behavior in part energy conservation behavior and to 
compare the energy conservation behavior of Youths, classified by background data.  The sampling groups of youths were 
undergraduate students from Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) in Chiangmai, which were selected by 
multi-stage random sampling, amounting in 400 students. The research instruments were the background characteristic 
questionnaire and the sufficiency behaviors in part of energy conservation behavior questionnaire. The data analysis was 
done by utilizing descriptive statistics, t-test at 0.05 level of statistical significance, and One way Analysis of Variance (One-
Way Anova). The results were as follows 1) the youths had the score level about the sufficiency behaviors in part of energy 
conservation behavior at a low level. 2) the youths in different genders had no significant differences in the sufficiency 
behaviors in part of energy conservation behavior. 3) the youths who were in different faculties had significant differences 
in the sufficiency behaviors in part of energy conservation behavior. 4) the youths who were in different academic groups 
had the significant differences in the sufficiency behaviors in part of energy conservation behavior.  

 
Keywords : energy conservation behavior, sufficiency behavior, youths 
 
บทนํา 

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายซ่ึงสรุปไดวา ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ดังนั้น ในแงของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงดังกลาว ยอมประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายพฤติกรรม  
พฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมพอเพียงนี้คือ  พฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน  อันเป็นพฤติกรรมในกลุมพฤติกรรมการบริโภคอยางพอเพียง ซ่ึงเป็ นสวนหนึ่งของ
องคแประกอบดานความพอประมาณ  ในมิติของความพอประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พลังงานเป็นปใจจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของ
มนุษยแ โดยแหลงพลังงานที่มีอยูในปใจจุบันมีจํากัด แตจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การใชพลังงานในอนาคตก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนประชากร  ประเทศไทยก็
เป็นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่ตองพึ่งพาพลังงานสําหรับการพัฒนาประเทศ  
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โดยเฉพาะความตองการพลังงานไฟฟูาของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทยจึงตองพยายามผลิตไฟฟูาใหเพียงพอตอ

ความตองการดวยการผลิตไฟฟูาภายในประเทศและตองนําเขาเชื้อเพลิงและพลังงานจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เพื่อใหเพียงตอความตองการของ
ประชาชน  โดยประเทศไทยตองพึ่งพิงพลังงานจากตางประเทศอยูในระดับสูงดวยการรับซื้อจากตางประเทศเป็นจํานวนมาก (แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2555–2558 กระทรวงพลังงาน: 26)  

แมจากการศึกษาพบวาปใญหาความตองการใชพลังงานไฟฟูาที่เพิ่มขึ้นของประเทศเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร  
และความกาวหนาและการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ  แตถาพิจารณาใหลึกซ้ึงแลว สาเหตุของปใญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช
ไฟฟูาเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยแทั้งสิ้น อีกทั้งการใชพลังงานในขั้นตอนตาง ๆ จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  มนุษยแจึงตองเรียนรูวิธีการใชอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหมีพลังงานเพียงพอสําหรับการวางแผนใชในอนาคต  สําหรับในกลุมเยาวชนแลว จัดวา เป็นเป็นกลุมที่เป็นผูใชไฟฟูาในอาคาร
และสํานักงาน ซ่ึงสามารถเขามามีสวนชวยลดการใชพลังงานดังกลาวได  หากมีการนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบั ติในการ
บริโภคพลังงาน เป็นผูที่มีการบริโภคพลังงานอยางพอประมาณ ซึ่งก็คือ การมีพฤติกรรมอนุรักษแพลังงานนั้นเอง  
การปฏิบัติตนใหมีการอนุรักษแพลังงานในชีวิตประจาวัน จึงนับเป็นพฤติกรรมพอเพียงอันสําคัญประการหนึ่ง ที่ควรปลูกฝใงใหเกิดขึ้นในเยาวชนของประเทศ จาก
ความสําคัญดังกลาว จึงมีความจําเป็นที่ควรตองศึกษาพฤติกรรมอนุรักษแพลังงานของเยาวชน  และเปรียบเทียบพฤติกรรมอนุรักษแพลังงานของเยาวชน จําแนก
ตามลักษณะภูมิหลัง  ผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปสูการวางแนวทางในการกําหนดนโยบายและปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมอนุรักษแพลังงานของเยาวชนตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมพอเพยีงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชน  
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชน จําแนกตามขอมูลภูมิหลัง 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1. พฤติกรรมพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.1  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2517 (จิดาภา. 2551: 15) เป็น
ตนมา พบวา พระองคแทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมีพอกินพอมีพอใชของคนสวนใหญโดยใช หลักความ
พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติชาวประชาคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเป็นขั้นเป็น
ตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ และการดํารงชีวิต ซ่ึงทั้งหมดเป็นที่รูจักกันดีภายใตชื่อวาเศรษฐกิ จพอเพียง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ. 2548)  

1.2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549: 4) ไดอธิบายไววา เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติทุกระดับมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยแ และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดอยางดี 

1.3 องคแประกอบและหลักการพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ไดรวบรวม
นําเสนอเป็นหลักการ และเป็นที่รูจักกันดีในลักษณะ “3 หวง 2 เง่ือนไข” กลาวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ 
และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําโดยมีหลักการพิจารณาอยู 5 สวน (กรมการพัฒนาชุมชน. 2550) ดังนี้  1) กรอบแนวคิด เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏบิัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตแใชไดตลอดเวลา 2) 
คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตแใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติตนบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเป็นขั้นตอน  
3) คํานิยามความพอเพียงตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กันคือ 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเป็นไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอ บ 3.3 การมี
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตาง ๆ 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งไกลและใกล 4) เง่ือนไข การตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน คือ 4.1 ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ ที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 4.2 คุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยแสุจริต อดทน 
มีความเพียร ใชสติปใญญาในการดําเนินชีวิต 5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใช คือการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  
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ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552: 37) ยังไดยกตัวอยางการประยุกตแใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆ ไวดังนี้  1) ดานเศรษฐกิจ คือ 

พึ่งตนเองได ใชจายหรือใชของอยางประหยัด ใชชีวิตอยางประมาณตน คิดหรือวางแผนอยางรอบคอบ ไมประมาท เผื่อทางเลือกสํารอง2) ดานจิตใจ คือ รูผิด
ชอบชั่วดี ละอายตอการทําความชั่ว เขาใจชีวิตและโลกตามเป็นจริง มีจิตสาธารณะ นึกถึงผลประโยชนแสวนรวมเป็นหลัก 3) ดานสังคม คือ เห็นคุณคาของการ
อยูรวมกันในสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี รวมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน 4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ รูจักใชและ
จัดการอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนแสูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรใหมีอยูและพอใชอยางยั่งยืน   5) ดานเทคโนโลยี 
คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปใญญาเดิมที่มี โดยคํานึงถึงประโยชนแตอ
คนหมูมาก 
2. พฤติกรรมพอเพียงกับการอนุรักษแพลังงาน 
 จากความหมายและองคแประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขางตนจะเห็นวาประกอบไปดวยพฤติกรรมพอเพียงหลากหลายประการ แยกไดตาม
มิติตางๆ หากพิจารณาเฉพาะในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว จะเห็นวาเป็นพฤติกรรมการใชและจัดการอยางฉลาด รอบคอบ คุ มคา เกิด
ประโยชนแสูงสุด  ซ่ึงเป็นความหมายที่สอดคลองกับความหมายของการอนุรักษแสิ่งแวดลอมซ่ึงหมายถึง การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด  ใหเป็นประโยชนแ
ตอมหาชนมากที่สุด  ทั้งนี้ตองสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนแนอยที่สุดและจะตองกระจายการใชประโยชนแจากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันดวย (นิวัติ เรือง
พานิช. 2528: 4) ทั้งนี้ วีรวรรณ วงศแปิ่นเพ็ชรแ และชลิดา วสุวัต (2553: 10) ไดอธิบายถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติวาแบงไดเป็น 2 สวนคือ 1) สิ่งแวดลอมทาง
ชีวภาพ หรือทางชีวภูมิศาสตรแ ไดแก พืชพันธุแธรรมชาติตางๆ สัตวแปุา ปุาไม สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยูรอบตัวเราและมวลมนุษยแ และ 2) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึง
เป็นสิ่งที่ไมมีชีวิต ที่อาจเห็นหรือไมเห็นได ไดแก ดิน น้ํา ก฿าซ อากาศ แร รังสีความรอน แสงสวาง ทัศนียภาพตางๆ ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ และ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  สวนในแงของพลังงานนั้น จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ (2529: 33) กลาวถึงพลังงานวา “...พลังงานยังหมายถึงเชื้อเพลิงทุกชนิดที่
กอใหเกินงานอีกดวย เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหิน ไฟฟูา พลังน้ํา และแรตนกําเนิดพลังงานนิวเคลียรแ เป็นตน” จากความหมายดังกลาวนี้ พลังงานจึงนับเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับ “พฤติกรรมอนุรักษแพลังงาน” ก็คือ การรูจักใชทรัพยากรพลังงานใหเป็นประโยชนแมากที่สุด ตองใหสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชนแนอยที่สุด ใชตามความจําเป็นอยางสมเหตุสมผล (ธัญวิสิฏฐแ ปลื้มจิตร. 2555: 17) จากความหมายตางๆ ขางตน ทําใหเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางการอนุรักษแพลังงานกับพฤติกรรมพอเพียง นั่นคือ ความหมายของการอนุรักษแพลังงานมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงเป็นพฤติกรรมพอเพียงในองคแประกอบดานความพอประมาณในการใชทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง สําหรับเยาวชนนั้น 
การดําเนินชีวิตประจําวันสวนใหญจะเป็นการใชพลังงานภายในอาคารหรือภายในครัวเรือนมิใชภาคอุตสาหกรรม โดยพลังงานที่ถูกใชภายในอาคารที่สําคัญก็คือ 
ไฟฟูา ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงเนนศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานภายในอาคารที่มุ งเนนดานการใชไฟฟูาเพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
กลุมเปูาหมายครั้งนี้    
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร เป็นเยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ซ่ึงมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอยูใน 3 คณะ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรแ คณะศิลปกรรมและ
สถาปใตยกรรมศาสตรแ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ จํานวน 10,195 คน (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 มีนาคม 2556) และที่
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 โดยทําการสุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จํานวน 400 คน ประมาณ
คาจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (ณรงคแ โพธิ์พฤษานันทแ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และคาความคลาดเคลื่อน 
± 5 % 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยอาศัยผลจากการทบทวน
วรรณกรรม 3) พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บขอมูลวิจัย คือ แบบสอบถามลักษณะภูมิหลัง และแบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน 4) 
ติดตอคณะและสาขาวิชาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคแและขอความรวมมือ 5) นําเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช (try out) จํานวน 100 คน เพื่อวิเคราะหแหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย แลวปรับปรุงจนไดเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 6) ทําการเก็บขอมูลในนักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอนจํานวน 400 คน 7) 
วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการเก็บขอมูลตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 8) สรุปผลการวิจัย แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณแ และเผยแพร  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบงเป็น 2 สวน ไดแก แบบสอบถามลักษณะภูมิหลังและแบบสอบถามพฤติกรรมพอเพียงดานการ
อนุรักษแพลังงานเป็นแบบสอบถามที่นํามาจากลินดา เพงสุวรรณ(2550) มีจํานวน 10 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามชุดนี้
เมื่อนําไปทดลองใช มีคาอํานาจจําแนกรายขอ คาอารแ (r) ตั้งแต 0.12-0.56 คาที (t) ตั้งแต 3.38–8.31 และคาความเชื่อมั่นแบบคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา เทากับ 
0.78 และฉบับใชจริงมีคาอํานาจจําแนกรายขอ คาอารแ (r) ตั้งแต 0.22–0.60 คาความเชื่อมั่นแบบคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา เทากับ 0.80    
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหแขอมูลทั้งในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และ
การเก็บขอมูลวิจัย โดยใชสถิติพรรณนาหาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะหแความแตกตางของ
คาเฉลี่ย (t-test) รวมถึงการวิเคราะหแความแปรปรวนของคะแนน (One-Way Anova)  ในกรณีที่ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่มี 3 กลุมขึ้น
ไป โดยวิเคราะหแเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ LSD และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และการวิเคราะหแอํานาจจําแนก (item-discrimination analysis) ดวยการทดสอบคา independent t-test  
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ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไป กลุมตัวอยางเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็น
นักศึกษาเพศชาย รอยละ 58.5 และเป็นเพศหญิงเพียงรอยละ 41.5 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิชาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแมากที่สุด รองลงมาคือ
คณะวิชาวิศวกรรมศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 48.8 และ 44.0 ตามลําดับ สวนใหญกําลังศึกษาในสาขาวิชาบัญชี รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
วิศวกรรมเครื่องกล คิดเป็นรอยละ 14.0  12.0 และ 10.0 และสวนใหญเป็นนักศึกษาชั้นปีการศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นรอยละ 38.8   
          เมื่อพิจารณาแยกรายขอ พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ เมื่อออกจากหองเรียนหรือหองประชุม ชวยสํารวจและทําการปิดอุปกรณแไฟฟูาในหอง 
(ขอ 6) รองลงมาคือ ใชบันไดขึ้น-ลงระหวาง 1-2 ชั้นแทนการใชลิฟตแ (ขอ 5) และปิดไฟบางดวงในหองเรียนในตําแหนงที่ไมจําเป็น (ขอ 7) คิดเป็นรอยละ 45.5, 
42.3, และ 40.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนรวมของพฤติกรรมแยกรายขอ พบวา พฤติกรรมที่มีการปฏิบัตินอยคือมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3 ลําดับ 
ไดแก พฤติกรรมการใชบันไดขึ้น–ลงระหวาง 1-2 ชั้นแทนการใชลิฟทแ (ขอ 5) พฤติกรรมเมื่อพบวาหลอดไฟหรืออุปกรณแไฟฟูาเปิดอยูตามอาคารโดยไมจําเป็น  
มักปิดหรือบอกเจาหนาที่ที่ดูแลอาคาร (ขอ 2) และพฤติกรรมเม่ือมาถึงหองเรียนกอนเวลาเรียนมากกวาครึ่งชั่วโมง  มักจะเปิดเครื่องปรับอากาศในหองเพื่อรอ
จนถึงเวลาเรียน (ขอ 1)  โดยมีคาเฉลี่ย 2.062  2.095 และ 2.140 ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน พบวา 
เยาวชนมีอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.338) 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบโจทยแวิจัยตามวัตถุประสงคแขอที่ 2  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแ
พลังงาน จําแนกตามขอมูลภูมิหลัง  โดยใชสถิติอนุมาน ผลการวิเคราะหแขอมูลปรากฏวา  เมื่อวิเคราะหแเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานไมแตกตางกันอ ยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2.318) เมื่อจําแนกตามคณะวิชาที่แตกตางกัน พบวา เยาวชนที่เรียนอยูในคณะวิชาตางกันมี
คะแนนพฤติกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 1.699)  
 ตอมาทําการวิเคราะหแความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน จําแนกตามสาขาวิชาที่แตกตางกัน พบวา เยาวชนที่
เรียนอยูในสาขาวิชาตางๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F = 4.070) และทําการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน ดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple Comparisons) ในกลุมตัวอยาง ดังแสดง
ในตารางที่ 1  
 อีกทั้งไดทําการวิเคราะหแความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน จําแนกตามชั้นปีการศึกษา พบวา เยาวชนที่กําลัง
เรียนในชั้นปีการศึกษาที่ตางกัน มีพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 6.340 ) และทําการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน ดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple Comparisons) ในกลุมตัวอยาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานระหวางสาขาวิชา 
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วิศวกรรมโยธา .1163 .050 .159  .750*** .036  .292 .405 .302 .336 .151  .539* .321 .075 .586* .253  .127 
การบัญชี    .112 .003  912*** .198 .455** .568** .465* .498* .313*  .376 .483 .238 .748** .416***  .036 
วิศวกรรมไฟฟูา   .109  799*** .086  .343* .455* .352 .386 .201  .489* .371 .622 .636**  .303*  .077 
การตลาด     909*** .195  .452* .565* .452* .495 .310  .380 .480 .234 .745** .412*  .033 
การจัดการฯ     .714***  .457* .344 .447 .414 .599***  1.289*** .429 .675* .164 .496** .876*** 
วิศวกรรมอุตส์ฯ       .258 .370 .267 .300 .115  .575** .285 .039 .550* .217  .163 
วิศวกรรมคอมพ์ฯ       .112 .010 .043 .142  .832*** .028 .218 .292 .040  .420 
วิศวกรรมอิเล็กฯ        .103 .070 .254  .944*** .084 .330 .181 .152  .532 
ภาษาอังกฤษฯ         .033 .152  .842** .018 .227 .283 .049  .429 
เซรามิก          .185  .875** .015 .261 .250 .083  .462 
วิศวกรรมเคร่ืองฯ            .690** .170 .076 .435 .102  .278 
ออกแบบภายใน            .860* .614* 1.125*** .793***  .413 
สารสนเทศ             .246 .265 .068  .448 
ออกแบบผลิตฯ              .510 .178  .202 
ท่องเท่ียวและฯ               .332  .713* 
บริหารธุรกิจ                 .380 

*P ≤ .05, **P ≤ .01, ***P ≤ .001 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานระหวางชั้นปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมฯ 
ชั้นปีที่ 1 

(เทียบโอน) 
ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 2 
(เทียบโอน) 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

ชั้นปีที่ 1  .207** .145 .262 .203 .756*** .489* 
ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน)  .062 .055 .004 .549*** .282 
ชั้นปีที่ 2   .117 .058 .611*** .344 
ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)    .059 .494* .227 
ชั้นปีที่ 3     .553** .286 
ชั้นปีที่ 4      .267 
*P ≤ .05, **P ≤ .01, ***P ≤ .001 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเป็นเยาวชนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน โดย
พบวาผูตอบแบบสอบถามลักษณะภูมิหลัง  สวนใหญเป็นเพศชาย  กําลังเรียนในคณะวิชาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแมากที่สุด สวนใหญกําลังศึ กษาใน
สาขาวิชาบัญชี  สวนใหญกําลังศึกษาชั้นปีการศึกษาปีที่ 1  

1.1 ระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชน  จากการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรม
พอเพียงดานการอนุรักษแพลังงาน พบวา เยาวชนมีระดับพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานอยูในระดับนอย  และเมื่อพิจารณารายขอคํา ถามพบวา 
พฤติกรรมที่ถูกรายงานวาที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ เมื่อออกจากหองเรียนหรือหองประชุม ชวยสํารวจและทําการปิดอุปกรณแไฟฟูาในหอง (ขอ 6) เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนรวมของพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานแยกรายขอ พบวาพฤติกรรมที่มีการปฏบิัตินอยคือมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3 ลําดับ ไดแก 
พฤติกรรมการใชบันไดขึ้น–ลงระหวาง 1-2 ชั้นแทนการใชลิฟทแ  (ขอ 5) เมื่อพบวาหลอดไฟหรืออุปกรณแไฟฟูาเปิดอยูตามอาคารโดยไมจําเป็นมักปิดหรือบอก
เจาหนาที่ที่ดูแลอาคาร (ขอ 2) และเมื่อมาถึงหองเรียนกอนเวลาเรียนมากกวาครึ่งชั่วโมง มักจะเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อรอจนถึงเวลาเรียน (ขอ 1) จากผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยอื่นๆ ที่ทําการสํารวจพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน เชน การศึกษาของ จงลาวัลยแ ศิริสม  จันทรแห อม ไขสังขแ 
และสรัญญา กุลนาค (2550) ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานไฟฟูา  ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบผล
ใกลเคียงกันคือ กลุมตัวอยางที่เป็นนักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานไฟฟูาในระดับปฏิบัติปานกลาง สอดคลองกับ วิไลวรรณ วงศแทองศรี (2544) ปใจจัย
สําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานไฟฟูาของนักศึกษาประเภทวิชาชางอุตสากรรม กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ซ่ึงทําการศึกษาในกลุม
ตัวอยางนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม พบวา มีพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานไฟฟูาที่เหมาะสมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรอยละ 
72.7 ซ่ึงผลที่ไดกลับแตกตางจาก ลินดา เพงสุวรรณ (2550) ศึกษาประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพแ เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร กรณีศึกษา
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางไดคะแนนพฤติกรรมโดยรวมมากที่สุดคือ ขอที่ 6 เป็นคําถามเชิง
บวกซ่ึงมีขอความวา “ทานใชบันไดขึ้น-ลงระหวาง 1-2 ชั้นแทนการใชลิฟทแ” และคําถามขอที่กลุมตัวอยางไดคะแนนพฤติกรรมโดยรวมนอยที่สุด คือ คําถามขอ
ที่ 9 เป็นคําถามเชิงบวกซ่ึงมีขอความวา “ทานแจงเจาหนาที่รับผิดชอบ เมื่อพบวาอุปกรณแไฟฟูามีฝุุนและสิ่งสกปรกติดอยูอยางหนาแนน ซ่ึงอาจทํา ให
ประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณแไฟฟูาลดลง” เชนเดียวกับ สุชิรา นวลกําแหง (2556) ที่ศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูา
ในอาคารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ พบวา บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชบันไดแทนการใชลิฟทแเมื่อขึ้น-ลง 1 ชั้นหรือ 
2 ชั้นและนักศึกษามีพฤติกรรมการถอดปลั๊กเครื่องไฟฟูาทุกชนิดเมื่อใชงานเสร็จ ทั้งนี้ลักษณะกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน อาจเป็นปใจจัย ที่ทําใหเกิดความ
แตกตางของพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานอีกปใจจัยหนึ่ง 

1.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชนเมื่อจําแนกตามลักษณะภูมิหลัง พบวา 1) เพศชายและเพศหญิงมี
พฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เยาวชนที่เรียนอยูในคณะวิชาตางๆ มีคะแนนพฤติกรรม
พอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เยาวชนที่เรียนอยูในสาขาวิชาตางๆ มีคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดาน
การอนุรักษแพลังงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) เยาวชนที่กําลังเรียนในชั้นปีการศึกษาที่ตางกัน มีพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแ
พลังงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานของเยาวชนที่กําลังเรียนอยูในชั้นปี
การศึกษาที่ 4 มีความแตกตางกับชั้นปีการศึกษาที่ 1, 1 (เทียบโอน), 2, 2 (เทียบโอน), และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ซ่ึงผล
สอดคลองกับการศึกษาของเรือเอกนฤทธิ์ พิกุลแกว (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานในอาคารกองทัพเรือ พบวาเมื่อเปรียบเทียบดานเพศโดย
ภาพรวมไมแตกตางกันในเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษแพลังงานในอาคารกองทัพเรือ ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานจึงสามารถทํา
รวมกันทั้งเพศหญิงและชาย อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวามีความแตกตางของพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานในกลุม นักศึกษา
สาขาวิชาตางๆ และชั้นปีการศึกษา ดังนั้น การจะพัฒนาพฤติกรรมพอเพียงดานการอนุรักษแพลังงานก็ควรตองพิจารณาใหเหมาะสมกับผลการศึกษาที่พบในครั้ง
นี้ 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อําเภอบ้านตาก  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Work Motivation of Government Teachers in Ban Tak  
District Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 1. 

 
อินทุอร  ดีวังทอง1 ดร.ศศิรดา  แพงไทย2 

Inthuon Deewangthong Dr.Sasirada  Pangthai 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงคแของการศึกษาคนควาในครั้งน้ี 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  2) เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของผูบริหารและ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 169 คน ซ่ึงใชตารางสัดสวนของ
เครจซ่ีและมอรแแกน ( Krejcie  and  Morgan, 1970, อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด)  สําหรับกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย simple random 
sampling  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 แลววิเคราะหแขอมูล  
โดยหาคารอยละ  คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  
 ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังน้ี 1) ความกาวหนาในตําแหนง      
2) เงินเดือนและสวัสดิการ 3) ความสําเร็จในการทํางาน 4) ความสัมพันธแระหวางบุคคล 5) นโยบายและการบริหาร 6) ความรับผิดชอบ                      
7) การปกครองบังคับบัญชา 8) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 9) สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน และ 10) การไดรับการยอมรับนับถือ 
 
คําสําคัญ  : แรงจูงในการปฏิบัติงาน  
 
Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study about the work motivation for the performance of government 
teachers in schools of Ban Tak District under the office of Tak Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to propose 
guidelines to encourage the work motivation, and the achievement of government teachers and school executive officers.
 The research sample consisted of 169 teachers, and school executive offices in schools of Ban Tak District under 
the office of Tak Primary Educational Service Area Office 1, obtained by using simple random sampling based on the 
sample size determination using Krejcie and Morgan ‘s table. The employed research instrument was the five-level of the 
rating scale questionnaire. Its reliability was verified by using calculation of the item-objective congruency (IOC) index at 
0.92, and was analyzed data by using percentage, average, and standard deviation based on the computer program (SPSS). 
 The research finding was as follows: the work motivation for the performance of government teachers and school 
executive offices in schools of Ban Tak District under the office of Tak Primary Educational Service Area Office 1 was at a 
high level. The sequences of the work motivation topic for the performance of government teachers and school executive 
offices from the highest level to the lowest level were the following: 1.) the work advancement, 2) The salary and welfare 
3.) The work achievement, 4) The work interpersonal relationship, 5.) The work policy and management ,6). The work 
responsibility, 7). The work regulation, 8.) The work performance 9.) The work environment , and 10.) The respect in 
working. 
 
Keyword: Work Motivation 
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บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทย ไดเรียนรูตลอดชีวิต  อยางมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลัก
สามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภา พ  และ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษาใหม  ซ่ึงการศึกษาเป็นองคแประกอบสําคัญที่ชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองได
อยางมีคุณภาพพรอมที่จะทําประโยชนแใหแกสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตน โรงเรียนเป็นองคแการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ จัดการศึกษา ที่มีผูบริหาร 
คอยกํากับดูแลใหคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปดวยความเรียบรอยตามเปูาหมายที่วางไว 
 ในการบริหารงานของหนวยงาน  องคแกรและสถาบันตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนทรัพยากรบุคคลในหนวยงานนับเป็นองคแประกอบที่สําคัญมาก
องคแประกอบหนึ่งที่จะสงผลใหหนวยงานนั้นประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ทรัพยากรในองคแกรซ่ึงประกอบดวย  คน เงิน วัสดุ อุปกรณแ อาคาร สถานที่
และเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่ง อยางไรก็ตาม คนยังเป็นปใจจัยระดับแนวหนาที่นําความสําเร็จมาสูองคแกรทุกองคแกร (พะยอม วงศแสารศรี.2551:2 ) ดังนั้น 
ในองคแการทุกประเภท หนวยงานทุกระดับ ผูบริหารตางตระหนักดีวาความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคแการที่เกิดขึ้นนั้น คนเป็นปใจจัยหลัก ผูปฏิบัติงานทุก
คน และทุกระดับตางก็เป็นทรัพยากรที่สูงคายิ่งขององคแการ เพราะคนเป็นผูใช ดูแล ควบคุม  รักษา สรางเสริมสถานภาพทางกายและทางเศรษฐกิจของ
องคแการ 
 การจูงใจ  เป็นเรื่องที่มีความสําคัญตอผูบริหารเสมอ  หากผูบริหารมีความสามารถจูงใจใหผูมีความรูความสามารถมารวมปฏบิัติงานดวยความเต็มใจ  
มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ยอมสรางสรรคแงานอยางมีประสิทธิภาพไดตามเปูาประสงคแนําความเจริญกาวหนามาสูองคแการหรือ
หนวยงาน  นอกจากนี้การจูงใจทําใหเกิดความพยายามในการปฏบิัติงาน  จึงนาจะเป็นหลักการบริหารที่ดีวธิีหนึ่ง  ซ่ึงผูบริหาร  จําเป็นตองแสวงหาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแรงผลักดันตางๆ  ที่ เป็นปใจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ทั้งนี้เพื่อสามารถเลือกที่จะนํามาใชอยาง
เหมาะสมและถูกตองกับและเหตุการณแหรือเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในปใจจุบัน  เพื่อความสําเร็จในเปูาหมายขององคแการ                     
 จากสภาพและปใญหาการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต1ใหความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะใชเป็นขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิผลตอการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
               1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
               2.เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจใฝุใฝุสัมฤทธิ์ของผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจ   
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เฮอรแซเบอรแก (สุพานี  สฤษฎแวานิช. 2552: 157; อางอิงจาก McShane: & Glinow.2002: 597) ไดศึกษา
ขอมูลเหตุในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน  แนวคิดทฤษฎีเช่ือวา  ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพยอมขึ้นอยูกับแรงจูงใจ ซ่ึงจะเป็นตัวกระตุน
ใหผูปฏิบัติงาน  มีความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  ผลผลิตของงานสูงขึ้น  ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงองคแประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 2 
องคแประกอบ คือทฤษฎีปใจจัยกระตุน และปใจจัยคํ้าจุน 
 ปใจจัยกระตุน ( Motivational  Factors ) เป็นปใจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เกิดความชอบและรักงาน ปใจจัยนี้เกี่ยวของกับงาน
โดยตรง เป็นตัวการสรางแรงจูงใจใหบุคคลในองคแการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีอยู 5 ประการ คือ 
 1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ( Achievemant ) หมายถึงการที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี  เป็น
ความสามารถในการแกปใญหาตาง ๆ การรูจักปูองกันปใญหาที่จะเกิดขึ้น  เมื่อผลงานสําเร็จจะเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จข องงานนั้น ๆ 
อยางยิ่ง 
 2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง  การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อน  จากผูมาขอรับคําปรึกษา
หรือ  จากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย  แสดงความยินดี  การใหกําลังใจ  หรือการแสดงออกอื่นใดที่สงใหเห็นถึงความ
ยอมรับในความสามารถ  เมื่อไดทํางานอยางใดอยางหนึ่งเป็นผลสําเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จของงานดวย 
 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ  งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  ทาทายใหตองลงมือทํา  หรือ
เป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังเพียงคนเดียว 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการ
รับผิดชอบอยางเต็มที่  ไมมีการตรวจสอบหรือควบคุมอยางใกลชิด 
 5. ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับการเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองคแการ  การมีโอกาสไดศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม  หรือไดรับการฝึกฝนอบรม 
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ปใจจัยคํ้าจุน  (Hygiene Factors ) หมายถึง ปใจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมี หรือมีในลักษณะที่ไม

สอดคลองกับบุคคลในองคแการ จะนําไปสูความไมชอบงาน ปใจจุบันคํ้าจุนมี 11 ประการดังนี้ 
 1. เงินเดือน ( Salary) หมายถึง  เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานเป็นที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน 
 2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) ซ่ึงนอกจากหมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงภายใน
หนวยงานแลว ยังหมายรวมถึงสถานการณแที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะ (Skill) วิชาชีพ 
 3. ความสัมพันธแกับผูใตบังคับบัญชา (Relationship with junior) หมายถึง การติดตอสื่อสารทั้งทางกริยาและวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธแอันดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
 4. สถานภาพทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 5. ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา (Relations with superior) หมายถึง การติดตอไมวาจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธแที่ดีตอกันใน
ลักษณะผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพผูบังคับบัญชา 
 6. ความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพันธแอันดีระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานในองคแการ 
 7. นโยบายและการบริหาร (Company policy and administration) หมายถึงการจัดการ การบริหารงานขององคแการ การติดตอสื่อสารภายใน
องคแการ โดยการกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ และ กําหนดนโยบายเดนชัด เพื่อใหบุคคลดําเนินงานไดถูกตอง 
 8. สภาพการทํางาน (Working conditions) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชนแสง เสียง  อากาศ  ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลั กษณะ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ  เชนอุปกรณแหรือเครื่องมือตาง ๆ 
 9.ความเป็นอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเป็นผลที่ไดรับจากหนวยงานในหนาที่ของเขา เชน การที่บุคคลตองถูก
ยายไปทํางานในที่แหงใหมซ่ึงหางไกลจากครอบครัว ทําใหเขาไมมีความสุขและไมพอใจในงานที่แหงใหม 
 10. ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 11.วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึงความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน 
ความเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา 
 ปใจจัยคํ้าจุนไมใชเป็นสิ่งจูงใจที่ทําใหผลผลิตมากขึ้น  แตจะเป็นขอกําหนดเบื้องตนเพื่อปูองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยู การคนพบที่สําคัญจาก
การศึกษาของเฮอรแซเบอรแก ถามีปใจจัยคํ้าจุนก็ไมไดหมายความวาคนจะมีแรงจูงใจในงานที่ทํา สวนปใจจัยจูงใจเป็นปใจจัยกระตุนหรือจูงใ จคนใหเกิดความพึง
พอใจในงานที่ทําเทานั้น ดังนั้น ขอสมมุติฐานที่สําคัญของเฮอรแซเบอรแก ก็คือ ความพึงพอใจในงานที่ทําจะเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 สรุปผลการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางานของคนคนงาน เฮอรแซเบอรแก พบวาเมื่อคนงานไดรับแรงจูงใจในการทํางาน รักงานแลว สามารถที่จะ
ทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงตอเมื่อไดรับการตอบสนองตอความตองการในปใจจัยกระตุนและปใจจัยคํ้าจุนเพียงพอปใจจัยกระตุนเป็นปใจจัยที่เกิดจากตัวงานเอง 
เมื่อคนงานไดรับความสําเร็จในการทํางานหรือไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานก็จะมีความสุขจากการทํางาน สวนปใจจัยคํ้าจุนนั้นเป็นปใจจัยที่ปูองกันไมให
คนงานกังวล หรือไมพอใจในการทํางานเชน ไดรับเงินเดือนไมพอใชขาดความมั่นใจในการทํางาน หรือไมพอใจในนโยบายการบริหารของหนวยงาน จะสงผล
กระทบตอการทํางาน อาจทําใหการทํางานประสบความลมเหลวได 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูบริหาร จํานวน 30 คน และ ครู จํานวน 279 คน รวมทั้งสิ้น 309 คน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ
บานตากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 1  
            กลุมตัวอยาง สําหรับการศึกษาคนควา  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ตาก เขต 1 จํานวน  169  คน  ซ่ึงใชตารางสัดสวนของเครจชี่และมอรแแกน ( Krejcie  and  Morgan, 1970, อางอิงใน บุญชม  
ศรีสะอาด)  สําหรับกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย  simple random sampling         
       

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูศึกษาคนควาไดสรางเครื่องมือขึ้นเอง  โดยอาศัยองคแประกอบตาง ๆ ที่ทําให
เกิดแรงจูงใจในปฏิบัติงาน  10  ดาน  ตามแนวคิดทฤษฎี  เฮอรแซเบอรแก  ( Herzberg )  และอาศัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงแบงเป็นตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสํารวจรายการ  ( check – list )  เป็นขอมูลสวนตัวของผูบริหารและครู    
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ภายใตองคแประกอบที่ศึกษาความแรงจูงใจ 10 ดาน   คือ 1.  ความสําเร็จในการทํางาน 2.  การไดรับความยอมรับ
นับถือ 3.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.  ความรับผิดชอบ 5.  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  6.  การปกครองบังคับบัญชา 7.  ความสัมพันธแระหวางบุคคล 8.  
สภาพสิ่งแวดลอมการทํางาน 9.  เงินเดือนและสวัสดิการ  และ10.นโยบายและการบริหาร 
 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 2.  กําหนดขอบขายในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัยเรื่องแรงจูงในการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามทฤษฎีสองปใจจัย (Two  Factor) ของเฮอรแซเบอรแก                        
( Herzberg ) ใน 10 ดาน  คือ  1.  ความสําเร็จในการทํางาน  2.  การไดรับความยอมรับนับถือ 3.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.  ความรับผิดชอบ 5.  
ความกาวหนาในตําแหนงงาน  6.  การปกครองบังคับบัญชา 7.  ความสัมพันธแระหวางบุคคล 8.  สภาพสิ่งแวดลอมการทํางาน 
9.  เงินเดือนและสวัสดิการ  และ10.นโยบายและการบริหาร 
 3.  สรางแบบสอบถาม  ใหครอบคลุมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามทฤษฎีสองปใจจัย  ( Two  Factor )  ของเฮอรแซเบอรแก  ((Herzberg ) ใน 10 ดาน 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําในการสรางแบบสอบถาม  พรอมทั้งตรวจแกไขเนื้อหา
การใชสํานวนภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถาม 
 5.  หาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของขอคําถามตามแบบของครอนบาค  
( Cronbach ) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  พรอมทั้งปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม  ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
       6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช  ( Try  out ) กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 30 คน   
 7.  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการคํานวณสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha  Coefficient )  ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.92  
 8.  ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ เพือ่ใชเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูวิจยัขอหนังสือจาก วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  เพื่อความอนุเคราะหแในการเก็บขอมูลถึงผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก 
 2.  ผูวิจยัประสานงานและขอความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก เพื่อดําเนินการแจงใหคณะครูที่เป็นกลุม
ตัวอยางทราบและขอความอนุเคราะหแในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามสถานศึกษาตาง ๆ ที่เป็นกลุมตัวอยางดวยตนเอง   
 4.  ผูวิจยัรวบรวมขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหแและสรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ สําเร็จรูป แลวนําเสนอในรูปตารางและบรรยายสรุป ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของครูผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่   วิเคราะหแโดยวธิีการหาคารอยละ ( Percentage ) ขอมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษาตาก เขต 1 วิเคราะหแโดยการหาคาเฉลี่ย ( Mean : X )  
และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation : S.D.) โดยนาํคาเฉลีย่มาเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กาํหนด  ( บุญชม  ศรีสะอาด ,2535, หนา100 )  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  
อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลสรุปได  ดังนี้ 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1   ตามรายดาน  พบวา 

      1.1  ดานความสําเร็จในการทํางานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก            

1.3  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.4  ดานความรับผิดชอบของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก 
เขต 1   มีแรงจูงใจในระดับมาก 

      1.5  ดานความกาวหนาในตําแหนงของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก  

      1.6  ดานการปกครองบังคับบัญชาของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก            

1.7  ดานความสัมพันธแระหวางบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก        
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  1.8  ดานสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก       
 1.9  ดานเงินเดือนและสวัสดิการขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ตาก เขต 1   มีแรงจูงใจในระดับมาก 
1.10  ดานนโยบายและการบริหารของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาตาก เขต 1  มีแรงจูงใจในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามรายดาน  พบวา 
    1.1  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ตาก เขต 1   มีแรงจูงใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติงานทุกคนไดรับงานที่ตรงตามความถนัดและตรงตามความสามารถ  ไดรับการสนับสนุน  
สงเสริมใหทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิตติมา วัดตูม (2542) ไดวิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเป็นครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา  ครูโรงเรียนเอกชน มีเหตุจูงใ จในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีแรงจูงใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มากที่สุด  
      1.2  ดานการไดรับความยอมรับนับถือ  ปรากฏวา ระดับแรงจูงใจของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกคนมีความรั บผิดชอบในหนาที่การงานมีมนุษยสัมพันธแกับเพื่อน
รวมงานและบุคคลทั่วไปเป็นอยางดี  นอกจากนี้ในปใจจุบันผูบริหารและครูมักจะพยายามศึกษาคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยู
ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรวมงานและไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาอีกดวย  นอกจากนั้นผูบริหารระดับสูงยังยอมรับฟใงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ของครูในการทํางานจึงสงผลใหระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลิล ปาลเดชพงศแ (2548) ไดวิจัยเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมโรงเรียนเลิศหลา กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยคือ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในกลุมโรงเรียนเลิศหลา 
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 14 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงจูงใจในระดับมาก จํานวน 10 ดานไดแก ดานความรับผิ ดชอบ ดาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธแกับหนวยงาน ดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดาน
สถานภาพหนวยงาน ดานภาวะเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ดานความ กาวหนาในหนาที่การงาน ดานความสัมพันธแกับผูใตบังคับบัญชา และแรงจูงใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน ดานชีวิตสวนตัว และดานเงินเดือน  
 1.3  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของงานที่ทุกคนไดปฏิบัติเป็นงานที่ตรงกับความรู  ความสามา รถ  
และความถนัด  ไดรับทราบขอบเขตของงานที่จะปฏิบัติอยางชัดเจน  รวมทั้งไดรับงานในปริมาณที่เหมาะสม  จึงทําใหระดับความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับ
มาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแสงเดือน สวางวงศแ (2549) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเสนานิคม สํานักงานเขตจตุจักร สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวาครูโรงเรียนเสนานิคม มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงจูงใจอยูในระดับมาก จํานวน 13 
ดาน ไดแก ดานสถานะอาชีพ ดานความรูสึกมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานวิธีการปกครองบังคับบั ญชา ดาน
ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานความเป็นอยูสวนตัว ดานการยอมรับนับถือ 
ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน       
 1.4  ดานความรับผิดชอบ  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ  จิตติมา วัดตูม (2542) ไดวิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ครูโรงเรียนเอกชน มีเหตุจูงใจในการปฏิบัติงาน เรียงลําดับจากมากไปหา นอยดังนี้ 
ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมาดานการบังคับบัญชาของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหารงาน
โรงเรียน และดานการยอมรับนับถือ      
 1.5  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 1   โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปใจจุบันตนสังกัดไดเปิดโอกาสใหผู บริหารและครูไดมี
โอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  มีการสนับสนุนใหเขารับการอบรม  ศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ มากขึ้น รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหมีโอกาส
เจริญกาวหนาในงานที่ทําอยู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลิล ปาลเดชพงศแ (2548) ไดวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมโรงเรียนเลิศ
หลา กรุงเทพมหานคร พบวา  บุคลากรในกลุมโรงเรียนเลิศหลา มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 14 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงจูงใจใน
ระดับมาก จํานวน 10 ดานไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธแกับหนวยงาน ดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานสถานภาพหนวยงาน ดานภาวะเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ดานความ กาวหนาในหนาที่การงาน 
ดานความสัมพันธแกับผูใตบังคับบัญชา   
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      1.6  ดานการปกครองบังคับบัญชา  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งผูบริหารและครูไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานตาง ๆ 
มีสวนรวมในการวางแผนการ  หรือโครงการตาง ๆ ในการทํางาน  มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ทั้งในที่ประชุมและเป็นสวนตัว  
รวมทั้งผูบังคับบัญชามีความเป็นกันเอง  มีความยุติธรรม  ไมลําเอียง  สงผลใหครูมีแรงจูงใจในการบังคับบัญชาของผูบริหาร  จึงทําให แรงจูงใจในดานนี้อยูใน
ระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแซเบอรแก (สุพานี  สฤษฎแวานิช. 2552: 157; อางอิงจาก McShane: & Glinow.2002: 597) ไดศึกษาขอมูลเหตุ
ในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน พบวา ความสัมพันธแกับผูใตบังคับบัญชา (Relationship with junior) หมายถึง การติดตอสื่อสารทั้งทางกริยาและวาจาที่
แสดงถึงความสัมพันธแอันดีกับผูใตบังคับบัญชา และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึงความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
บริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา      
 1.7  ดานความสัมพันธแระหวางบุคคล  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูบริหารมีความรูสึกวาภายในหน วยงานของตนมี
ความเป็นกันเอง  บุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือในการทํางาน  มีการพบปะสังสรรคแกันตามโอกาสและเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ   นอกจากนี้
ผูบริหารยังไดพบปะ  พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  สงผลใหเกิดความรูสึกเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และเกิดความสา มัคคีกันภายใน
หนวยงาน  จึงสงผลใหระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแซเบอรแก (สุพานี  สฤษฎแวานิช. 2552: 157 ; อางอิงจาก 
McShane: & Glinow.2002: 597) พบวา ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา (Relations with superior) หมายถึง การติดตอไมวาจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดง
ถึงความสัมพันธแที่ดีตอกันในลักษณะผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพผูบังคับบัญชา และความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง 
ความสัมพันธแอันดีระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานในองคแการ 
   1.8 ดานสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดบริเวณสะดวกสบาย  นาอยู  เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน  มีวัสดุอุปกรณแเพียงพอ  เอื้อตอการทํางาน  มีอาคารสถานที่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน  และมีสภาพแวดลอมที่
ถูกสุขลักษณะ  สะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงเรียน  จึงทําใหระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประเทืองทิพยแ ไกรวิวัฒนแ  
(2539,บทคัดยอ )ไดศึกษาสภาพการทํางานและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพบวา ในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก แตเมื่อนํามาจัดลําดับแรงจูงใจในแตละดานแลวบุคลากรมีแรงจูงใจมากที่สุดโดยเรียงตามลําดับจากมากที่สุด คือ  ลักษณะงานที่ทํา 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การบริหารงานของผูบังคับบัญชาขั้นตน  คาจางและสวัสดิการ ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน  สําหรับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในภาพรวมพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากแตเมื่อนํามาจัดลําดับพบวา มีแรงจูงใจมากที่สุ ดโดยเรียง
ตามลําดับจากมากที่สุด ดังนี้  สภาพแวดลอมในการทํางาน ลักษณะงานที่ทํา  การบริหารงานของผูบังคับบัญชาขั้นตน  คาจางและสวัสดิการ  ความมั่นคงและ
ความกาวหนาในการทํางาน      
        1.9  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ย่ําแย  และคาครองชีพในปใจจุบันที่มีคาใชจายสูงขึ้นเรื่อย ๆ  รายจายมากกวา
รายรับ  ตองเป็นหนี้เป็นสิน  แตผูบริหารและครูก็ยังมองวาเงินเดือนที่ไดรับยังไมมีความเหมาะสมกับคาครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปใจจุบัน  ถึ งแมรัฐบาล
จะพยายามปรับเงินเดือนขาราชการใหสูงขึ้นก็ตาม  แตก็ยังไมมีความเหมาะสมกับราคาสินคาตาง ๆ ที่สูงขึ้น   ซ่ึงสอดคลองกับแ นวคิดของ  เฮอรแซเบอรแก
(Herzberg, 1959, p.113 – 115)ไดทําการศึกษา พบปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการทํางานจัดเป็นองคแประกอบที่เป็นสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอาจไมกอใหเกิดแรงจูงใจ
ในงานได  ปใจจัยนี้ทําหนาที่คํ้าจุนไมใหคนเกิดทอถอย  ไมอยากทํางาน  เรียกวา  ปใจจัยคํ้าจุน   มี  5  ประการ  ดังนี้ เงินเดือนและผลประโยชนแเกื้อกูล  
นโยบายและการบริหาร   ความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา สภาพแวดลอมของการทํางาน   และวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
 จึงนาจะเป็นประโยชนแ  ถาผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนและใหความสําคัญกับครูที่ มีระดับเงินเดือนต่ํา  ไดรับการสงเสริมกอนครูที่มีระดับ
เงินเดือนสูงเพื่อยกระดับแรงจูงใจ โดยเฉพาะการมอบหมายงานใหปฏิบัติที่เหมาะสม  ที่ทาทายความสามารถ  ใหการยอมรับนับถือ  ยกยองชมเชยในผลงานที่
สําเร็จ  สนับสนุนใหไดรับการเขาศึกษาอบรมเพื่อความกาวหนาในตําแหนง 
     1.10  ดานนโยบายและการบริหาร  ปรากฏวา  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของหนวยงานมีความชัดเจน รัดกุม  บุคลากรมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายของหนวยงาน  หรือไดนําเสนอโครงการตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเสนาะ ติเยาวแ (2553:56) ซ่ึงไดกลาววา อ งคแประกอบ
ของความสําเร็จในการทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจจําแนกไดเป็นความสําเร็จในงานดานตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การวางแผน ในการที่จะทํางานอยางมีระบบ มีลําดับ
ขั้นตอน 2. การจัดงบประมาณ ที่ใชสนับสนุนในการปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมาย 3. คน การใชคนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เกิดการทุมเททั้ งแรงกาย และ
แรงใจ) 4. ความชัดเจนในการสรางความเขาใจตรงกันในเรื่องของวิสัยทัศนแ (Vision) เปูาหมาย (Goal) ในกลุมผูรวมงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก พอสรุปเป็นขอเสนอแนะที่นาเป็นประโยชนแตอการบริหารจัดการในโรงเรียนตอไป  ดังนี้ 
 1.  ควรยกระดับแรงจูงใจของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ในดาน
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม 
 2.  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นควรใหความสําคัญกับการยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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 3. ควรเป็นขอเสนอเชิงนโยบายในดานการบริหารบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและผูบริหารในแตละสังกัด 
 2.ควรศึกษาสาเหตุที่เป็นปใญหาที่ทําใหแรงจูงในการปฏิบัติงานของครูอยูในอันดับต่ํา  โดยเฉพาะองคแประกอบสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานและ
การไดรับการยอมรับนับถือ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา  
ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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การศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส  
อําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Problems of Caring and Supporting System to the Students in Educational Opportunity Expansion 
Schools under Tak  Primary Education Service Area Office 2 

         
ปฐมพงษ์  ธรรมลังกา1 ดร.ศศิรดา  แพงไทย2 

Pratompong Thummalungka Dr. Sasirada Pangtha 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในการศึกษาคนควาดังกลาวใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมประชากร คือ   ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 10 คนและและครูผูสอนจากโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอทาสองยาง ผูบริหารจํานวน 105 คน รวม 115 คน การวิเคราะหแขอมูลใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา   
  1)  การศึกษาสภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวาโดยรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ และ
ดานปใจจัย และพิจารณาแยกเป็นรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 

2)  การศึกษาปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต  2 พบวาโดยรวมมีปใญหาอยูในระดับนอย โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการดาน ผลผลิต และดานปใจจัย  และ
พิจารณาแยกเป็นรายดาน พบวาทุกดานมีระดับปใญหาการปฏิบัติอยูในระดับนอย         

 
คําสําคัญ  :  สภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
Abstract 
  The aim of this study is to investigate the areas of caring and supporting the students to find ways to prevent students from 
problems, including to solve problems in Educational Opportunity Expansion Schools under Tak Primary Education Service Area 
Office 2.  The data was collected from the ten administrators and one hundred and five teachers. The total of the subjects was 115. 
The questionnaires were used to collect data. They were analyzed to perform the percentages, means, and standard deviations. The 
Results of the study were the following  
  1. The operation of caring and supporting the students in Educational Opportunity Expansion Schools under Tak Primary 
Education Service Area Office 2. The result indicates generally that the degree of favor was high. When possible sets of on average 
more to less such as screening of the students, protecting and aiding, solving the problems, knowing students as individuals, 
supporting and sub sequencing submit, those are considered, on average, was moderate.  
  2. The problems of operating of caring and supporting the students, the result indicates generally that the degree of favor 
was moderate. When possible sets of on average more to less such as knowing students as individuals, protecting and aiding, even 
distribute to the adjustment, the support and development of the students, the screen of the students, and subsequent submit. 
 
Keywords:  The Problems of Caring and Supporting System to the Students 
 
บทนํา  
  ในสภาพปใจจุบันยังพบวาระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคปใจจุบัน  
รวมถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป เยาวชนและเด็กที่กอใหเกิดความสับสนในการตัดสินใจรับคานิยมตาง ๆ ที่
เขามาในสังคม เชน การบริโภคสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งฟุุมเฟือย ทั้งโทรศัพทแมือถือ รถจักรยานยนตแ โทรทัศนแขนาดใหญ  เครื่องเสีย งราคาแพง เป็นตน 
นอกจากนี้ยังขาดการควบคุมตนเองในดานอื่น ๆ เชน ปใญหาการติดสื่ออินเตอรแเน็ต ติดเกม ออนไลนแ ดานปใญหาอาชญากรรม ปใญหาพฤติกรรมทางเพศ ปใญหา
ยาเสพติด ปใญหาครอบครัวและชุมชน ปใญหาชูสาว ปใญหาการทะเลาะวิวาท การหนีเรียน เป็นตน สิ่งเหลานี้ทําใหเยาวชน นักเรียนถูกมอมเมาไปกับการใชเวลา
และเงินในทางที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดปใญหาสังคมตาง ๆ ตามมา เกิดผลกระทบในเชิงลบ และยังกอใหเกิดความทุกขแ ความวิตกกังวล ความเครียด การ
ปรับตัวที่ไมเหมาะสมที่เป็นผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน การเผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ปใญหาตาง ๆ ลวนเป็นอุปสรรคตอ 
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พัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น อรภร บุญรุง (2555) ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดสรุปวา หากไมสามารถแกปใญหาผูเรียนไดจะทําใหพัฒนาการ
ของการเรียนรูดอยลงและอาจทําใหกลายเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เป็นบุคคลที่มีปใญหาทางอารมณแ เกิดความวิตกกังวล ขาดค วามเชื่อมั่น 
บางครั้งอาจทอถอยตอตานและไดชี้ใหเห็นวา ปใญหาสําหรับนักเรียนที่ทุกฝุายตองการให การควบคุมดูแลชวยกันปูองกันมีอยูมากมาย ทั้งนี้สภาพแวดลอมและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งสื่อทุกประเภทเป็นตัวลอลวงและสรางความอยากรูอยากเห็นใหแกนักเรียนเป็นอยางมาก ฉะนั้นทุกฝุายควรเรงกันชวยกัน
ดําเนินการทกุวิถีทาง เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพที่ดี สถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาควรมีบทบาทสําคัญอยางมากในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อสรางคนใหเป็นผูมีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและมีชีวิ ตอยูในสังคม
อยางเป็นสุข ในขณะที่กรมสุขภาพจิต (2555) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันสุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงอยูใน
วัยรุนและถือเป็นวัยวิกฤติเนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณแแปรปรวนสูง วุฒิอารมณแยังไมสมบูรณแ นอกจากนี้ยังมีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองใน
สังคม ขาดทักษะและประสบการณแในการเผชิญปใญหาและการขาดความเขาใจในตนเองของวัยรุนประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม อาจ
ทําใหวัยรุนเกิดปใญหาในดานสุขภาพจิตได  
 ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นองคแการหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสรางเยาวชนใหเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแของสังคม ประเทศชาติ ดังที่ ธรวุฒิ 
ประทุมนพรัตนแ (2554) กลาววาโรงเรียนเป็นศูนยแเยาวชนที่นักเรียนมาอยูรวมกัน ทุกวันที่โรงเรียนเปิดทําการสอนและอยูรวมกันวันละหลายชั่วโมง บางชั่วโมง
อยูในหองเรียนและบางชั่วโมงอยูนอกหองเรียนซ่ึงหมายถึง สนามเลน บริเวณโรงอาหาร ในหองสมุดและบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นสถานที่ของโรงเรียน การปะทะ
สัมพันธแกันและกันระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูอาจารยแอยูในความถี่ที่สูงที่สําคัญคือ นักเรียนมีความแตกตางกันเป็นรายบุคคล มาจากครอบครัว
และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน สุขภาพการและสุขภาพจิตตางกัน เพศและวัยตางกัน โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันและกัน การทะเลาวิวาทกัน รวมถึงพฤติกรรม 
การไมตั้งใจเรียน หนีเรียน แตงตัวไมสุภาพ รวมตัวกันเป็นแก฿ง แสดงทาทีไมเหมาะสมในสถานที่ตาง ๆ พกพาอาวุธยกพวกเขาตอยทํารา ยกัน แสดงความรัก
ระหวางหญิงชายไมเหมาะสม สิ่งเหลานี้เป็นเรื่องการทําผิดวินัยนักเรียนทั้งสิ้น ผูบริหารพึงทําความเขาใจและหาวิธีการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ  จึงเห็นไดวา ผูบริหาสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ 
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตนแ (2555) กลาววา เป็นภาระหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนนับตั้งแตผูบริหารสถานศึกษาลงมาจนถึงบุคลากรฝุายตาง ๆ  ที่จะทําใหระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายซ่ึงใหถือวาเป็นภารกิจรวมกันและสอดคลองกับ กรมสุขภาพจิต (2554) ไดกลาววาปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนก็คือ ปใจจัยในดานของผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝุายตองตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมสม่ําเสมอ  

จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อตองการทราบถึงปใญหาและใชเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทางดานการสงเสริมในสวนที่ดีของนักเรียน ดานการปูองกันมิใหเกิดปใญหาหรือลุกลามมากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก กลุมเสี่ยง และ
สามารถแกปใญหานักเรียนในเบื้องตนได  โดยใหมีการทํางานอยางเป็นระบบและตรวจสอบได  ซ่ึงแสดงถึงการทํางานที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  ดานเหตุนี้การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงเป็นการดําเนินงานที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ที่เป็นไปตามบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2552 ที่มุงใหทั้งนักเรียน บุคลากรและปใจจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียน รวมทั้งกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่
ยอมรับของชุมชม สังคม ดังนั้น เพื่อเสนอนนโยบายของสํานักการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ที่มุงพัฒนาเพื่อใหไดโรงเรียนมีคุณภาพเป็น
ที่เชื่อถือและศรัทธาของชุมชน  โดยไดนํากระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินง านมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
  2.  เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วิธีการดําเนินวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1.  ประชากร ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนและและครูผูสอนจากโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง ผูบริหารจํานวน 12 คน ครูผูสอน จํานวน 
138 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 150  คน   
  1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน จากโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอทาสองยาง   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  จํานวน จํานวน 150 คน โดยผูบริหารสถานศึกษาเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10  คน  สวนครูผูสอนใชวิธีสุมอยางงาย 
(Sample Random Sampling) จํานวน 105  คน  รวมกลุมตัวอยาง 105  คนกําหนดใชตาราง Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 (อางใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ตอนที่ 2)  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนัก เรียน 
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   ในดานปใจจัย  ดานกระบวนการและ  ดานผลผลิต 

การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ    
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพปใญหาในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสภาพปใญหาในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในดานปใจจัย  ดานกระบวนการและดานผลผลิต 
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหแหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Alpha Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach, 1970) (อางในบุญชม         ศรีสะอาด, 
2535) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.978 นําผลที่ไดมาพิจารณา ปรับปรุงแกไขและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สมบูรณแมาดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย   
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูบริหารโรงเรียนคิดเป็นรอยละ 1.87  และครูผูสอน รอยละ 98.13 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นรอยละ 70.09 ระดับปริญญาโท คิดเป็น รอยละ 70.09 ประสบการณแการทํางานตั้งแต 1-5 ปี คิดเป็นรอยละ 31.78 ตั้งแต 6-10 ปี คิดเป็น รอยละ 
30.84 ตั้งแต 11-15  ปี คิดเป็นรอยละ 15.89 ตั้งแต 16-20 ปี คิดเป็นรอยละ 9.35 และมากกวา  20 ปี คิดเป็นรอยละ 12.15 
 2. การศึกษาสภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดกําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไวเพื่อการประเมิน
ทบทวนและพัฒนาใน 3 องคแประกอบ คือ ดานปใจจัย กระบวนการ และผลผลิต พบวาโดยรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ และดานปใจจัย และพิจารณาแยกเป็นรายดาน ดังนี้ 
  2.1  ด้านผลผลิต พบวาระดับสภาพการปฏิบัติดานผลผลิตของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสอง
ยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นักเรียนสามารถจัดการกับปใญหาและอารมณแของตนเองได 
  2.2  ด้านกระบวนการ พบวา ระดับสภาพการปฏิบัติดานกระบวนการของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการรายงานผลและประชาสัมพันธแเผยแพร   
 2.3 ด้านปัจจัย พบวาระดับสภาพการปฏิบัติดานปใจจัยของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดและเทากัน คือ โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือสําหรับผูบริหารครู และผูปกครอง ในการรูจักนักเรียนเป็น รายบุคคล 
 3.  การศึกษาสภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดกําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไวเพื่อการประเมิน
ทบทวนและพัฒนาใน 3 องคแประกอบ คือ ดานปใจจัย กระบวนการ และผลผลิต พบวาโดยรวมมีปใญหาการปฏิบัติอยูในระดับนอย โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานกระบวนการดาน ผลผลิต และดานปใจจัย  และพิจารณาแยกเป็นรายดาน ดังนี้ 
          3.1 ด้านผลผลิต ระดับปใญหาการปฏิบัติดานผลผลิตของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสอง
ยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับนอย  รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถจัดการกับปใญหา
และอารมณแของตนเองได และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดและเทากัน คือ นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และนัก เรียนรูจักตนเองและ
พึ่งตนเองได  
 3.2 ด้านกระบวนการ  ระดับปใญหาการปฏิบัติดานกระบวนการของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับนอย รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการสงตอที่
สอดคลองกับสภาพปใญหาและมีเครือขายสหวิชาชีพ  และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานระบบ  
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 3.3 ด้านปัจจัย ระดับปใญหาการปฏิบัติดานปใจจัยของการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับนอย รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  เครือขายผูปกครองมีแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ในการดูแล สงเสริม ชวยเหลือ และพัฒนานักเรียน และรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนเป็นผูนําในการดําเนินงาน ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  
  4. ปใญหาและแนวทางการแกไขปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยแยกเป็นรายดานดังนี้ 

  ด้านปัจจัย  พบวามีปใญหาดานงบประมาณ โรงเรียน อยูในถิ่นทุรกันดาร ผูปกครองมีรายไดต่ํา จํานวนบุคลากรของโรงเรียนในการดูแล
นักเรียนมีจํากัด ขอจํากัดระบบสาธารณูปโภคแหลงน้ําใน การบริโภคและ ผูปกครองไมเขาใจในระบบดูแลชวยเหลือจึงไดรับความรวมมืออยาง ไมเต็มที่ และ
เสนอแนวทางแกไขคือ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ  จัดสรรโครงสรางอยางเพียงพอสรางรายไดใหกับชุมชน  จัดกลุมความรับผิดชอบเฉลี่ยรายบุคคลให
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนเสนอขอมูลการปรับปรุงพัฒนาทองถิ่นผานองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดประชุมผูปกครองทุกเดือน เพื่อรวมกัน แกปใญหาและ
สงเสริมนักเรียนทําความดี   

 ด้านกระบวนการ ความเขาใจกันระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน การสรางเครือขายขาดความเขมแข็ง การบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนยังไมเป็นรูปแบบที่เป็นระบบ การมีมนุษยสัมพันธแระหวางบุคลากรในหนวยงานและวัฒนธรรมองคแกรแบบแยกสวน และเสนอ
แนวทางแกไขคือ สรางความเขาใจรวมกันโดยการประชุมผูปกครอง ออกเยี่ยมบานนักเรียน สรางความเขมแข็งดานเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ปรับระบบ การบริหารบุคลากร เนนกิจกรรมที่เป็นสื่อใหมากขึ้นสงเสริมการทํางานแบบองคแรวมและบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  ด้านผลผลิต  นักเรียนจัดการกับปใญหาและอารมณแของตนเองยังไมดีเทาที่ควรและเสนอแนวทางแกไขคือ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม 
คุณธรรม เชน ฝึกการนั่งสมาธิ ใหกับนักเรียน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตามความมุงหมาย 3 ประการซ่ึงมีการอภิปรายผลดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวาโดยรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลผลิต  ดานกระบวนการ และดานปใจจัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง เอี่ยมวิไ ล (2551) ไดศึกษา
สภาพปใจจุบันและปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1 พบวา มีสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ณรงคแชัย สาไพรวัลยแ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคม จังหวัดมหาสารคามโดยมี วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคม จังหวัด มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา1) สภาพปใจจุบันในการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลื อนักเรียน  
โดยภาพรวม พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ธนู  เพียรพิเศษ (2552) ไดศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในภาพรวมอยูในระดับดี ดานบริหารจัดการและการดําเนินงานอยูในระดับดี ดานการวางแผนอยูในระดับดี ดานการดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยูในระดับดี ดานการตรวจสอบและดานการประเมินผลอยูในระดับดีและดานการปรับปรุงอยูในระดับดี  
 2.  ปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับนอย อาจเป็นเพราะวาผูบริหารและครูมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงดานกระบวนการมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานปใจจัยและดานผลผลิต  หรืออาจกลาวไดวาปใญหาที่พบสูงสุดคือ ปใญหาในดานกระบวนการ รองลงมาคือดานปใจจัย และดาน
ผลผลิตเป็นลําดับสุดทาย  ซ่ึงพบวางานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นของปใญหาในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสวนใหญจะพบปใญหาอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับ ณรงคแชัย สาไพรวัลยแ  (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคม 
จังหวัดมหาสารคาม ปใญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมพบวา  มีปใญหาอยูในระดับ ปานกลาง  บัวเครือ โพธิ์ชัย ( 2551) ได
ศึกษาปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ผลการวิจัยพบวา 1) ปใญหาก าร
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปใญหาการ
ดําเนินงานอันดับแรกคือการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล การสงตอนักเรียนและการปูองกันและแกไขปใญหา ตามลําดับ และวิชิต รุงศรีทอง  (2551) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมส ามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาพบวาโดยภาพรวมมีปใญหาอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายดานมีปใญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
 3. ปใญหาและแนวทางการแกปใญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในดานปใจจัยพบวามีปใญหาดานงบประมาณ   โรงเรียน อยูในถิ่นทุรกันดาร  ผูปกครองมีรายไดต่ําจํานวนบุคลากรของ
โรงเรียนในการดูแลนักเรียนมีจํากัด  ขอจํากัดระบบสาธารณูปโภคแหลงน้ําในการบริโภคและ ผูปกครองไมเขาใจในระบบดูแลชวยเหลือจึงไดรั บความรวมมือ
อยางไมเต็มที่ และเสนอแนวทาง แกไขคือ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ  จัดสรรโครงสรางอยางเพียงพอสรางรายไดใหกับชุมชน  จัดกลุมความรับผิดชอบ
เฉลี่ยรายบุคคลใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนเสนอขอมูลการปรับปรุงพัฒนาทองถิ่นผานองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดประชุมผูปกครองทุกเดือน                     
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เพื่อรวมกัน แกปใญหาและสงเสริมนักเรียนทําความดี  ดานกระบวนการ  ความเขาใจกันระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน  การสรางเครือขายขาด
ความเขมแข็ง  การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ  นักเรียนยังไมเป็นรูปแบบที่เป็นระบบ การมีมนุษยสัมพันธแระหวางบุคลากรในหนวยงานและวัฒนธรรม
องคแกรแบบแยกสวน และเสนอแนวทางแกไขคือ สรางความเขาใจรวมกันโดยการประชุมผูปกครอง  ออกเยี่ยมบานนักเรียน สรางความเขมแข็งดานเครือขาย
พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของปรับระบบ การบริหารบุคลากร เนนกิจกรรมที่เป็นสื่อใหมากขึ้นสงเสริมการทํางานแบบองคแรวมและบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานผลผลิตนักเรียนจัดการกับปใญหาและอารมณแของตนเองยังไมดีเทาที่ควรและเสนอแนวทางแกไขคือ ควรจัดอ บรมเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรม  เชน ฝึกการนั่งสมาธิ ใหกับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลักษิกา ดํารงศักดิ์  (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยใชกลยุทธแคุณธรรมนําใจ สานใยรัก เพื่อแกปใญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแของนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณแ  พบวา 
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแของนักเรียน ทั้งที่มีผลกระทบตอการเรียนและสงผลกระทบตอนักเรียน และสังคม ลดลง เฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทรแ  (2553)            
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  โรงเรียน สมเด็จพิทยาคม  อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุแโด ยใชใชกลยุทธแใน
การพัฒนา 2 กลยุทธแ  คือ การนิเทศภายใน  และการสรางความสัมพันธแกับชุมชน พบวา กลยุทธแการนิเทศภายในสามารถชวยใหครูที่ปรึกษามีความรูความ
เขาใจเร่ืองระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กลยุทธแการสรางความสัมพันธแ  กับชุมชน ชวยใหครูที่ปรึกษาประสานงานกับ บิดา มารดา ผูปกครอง และชุมชน  
และสงผลใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ อยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปใญหา อีกทั้งงานวิจัยฉลอง เอี่ยมวิไล (2551) ไดศึกษาสภาพปใจจุบันและปใญหาการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1 ไดมีแนวทางการพัฒนาคือการใหความรูความเขาใจ 
ในดานการปฏิบัติงานดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแของนักเรียน โดยใหฝึกปฏิบัติ คัดกรองนักเรียน การใชเครื่องมือกระบวนการทํางานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน รวมทั้งแผนผังหรือแผนที่ภายในเขตพื้นที่บริหารของโรงเรียนเพื่อทําการสํารวจสถานที่รอบ ๆโรงเรียนหรือบริเวณที่นักเรียนหลบหนีมั่วสุม
รวมทั้งการประสานความรวมมือกับชุมชนและมีการกําหนดมาตรการปูองกันและแกไขปใญหา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
       สารนิพนธแเลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก  ดร.ศศิรดา  แพงไทย ที่ปรึกษาวิจัยที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา  ตลอดจนตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนสารนิพนธแเลมนี้สําเร็จเสร็จสมบูรณแได  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ  ที่นี้    
           ขอขอบพระคุณ ดร.รัชนีวรรณ อนุตระกูลชัย อาจารยแประจํามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมศักดิ์  วุฒิสัตยแ ผูอํานวยการโรงเรียน
บานแมระเมิง  ดร.อาทิตยแ ธํารงชัยชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลาเกวียนหัก จังหวัดขอนแกน ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจสอบแบบสอบถาม  
          ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูในอําเภอทาสองยาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่ไดใหความรวมมือเป็น
อยางดีในระหวางที่มีการเก็บขอมูล รวมถึงรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการนําไปแกไขปรับปรุง คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากก ารศึกษา
คนควาฉบับนี้  คณะผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆ ทาน 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                  
ในอําเภอบานตาก จังหวัดตากและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ในดานการวางแผน ดานการแสวงหาทรัพยากร ดานการดําเนินงาน ดานการประเมินผล โดยจําแนกตามสถานภาพ
ขอมูลมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ และเพศ 

โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 285 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ท่ีมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.89 วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรแสําเร็จรูป เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49           
( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาผูปกครองมีระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด คือ ดานการแสวงหาทรัพยากร มีสวนรวมอยูระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ( X = 3.58) รองลงมาคือ ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ( X = 3.48) ดานการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 
( X = 3.46) และดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ( X = 3.45) ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ  : การมีสวนรวมของผูปกครอง, การจัดการศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate parents’ participation in education management of secondary school 
in Ban Tak district Tak province and used this study as the guideline to develop participation in education management of 
parents in three aspects; planning, acquiring resources,  operation and evaluation. Data classified by personal characteristic 
to gender, age and level of education. 

The population of this study was 285 secondary school students’ parents at secondary school in Ban Tak district 
Tak province. The tool of the study was a set of questionnaire, with reliability coefficient of 0.89. Statistics used in data 
analysis were percentage, mean, and standard division. 

The findings showed that the majority of parents was female, in the age of  41-50, and graduated in secondary 
school level. The participation of students’ parents in Ban Tak district was in medium level ( X  = 3.49). When considered 
in each aspect, the acquiring resources was in high level ( X = 3.58), the planning ( X = 3.52), operation ( X = 3.46) and 
evaluation  ( X = 3.45) were in medium level.  

 
Keywords  :  The Parents’ Participation, Education Management, Secondary School 
 
บทนํา 

 การจัดการศึกษาใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะผูปกครอง ตองอาศัยกระบวนการมี
สวนรวม ซ่ึงรัฐไดเปิดโอกาสใหสังคมเขามามีสวนรวมโดย มีบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2)   พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายและหลักการ ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 
 
                                                           
1 นักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โทร. 0898842498 E-mail : orathai_or@hotmail.com 
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ในมาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา  (1) มีเอกภาพดาน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2)  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (6) 
การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น กอปรกับมาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน องคแกร
เอกชน  องคแกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู  ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปใญญาและวิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให สอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแการพัฒนาระหวางชุมชน และ
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ในบทสรุปผูบริหารไดกลาวถึงการมีสวนรวมในวัตถุประสงคแ 3 พัฒนาสภาพแวดลอม
ของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม ภูมปใญญาและการเรียนรู ขอท่ี 3  วา“สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
ประชาชน ประชาสังคม และทุกสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา” จึงสามารถอาจกลาวไดวาสถานศึกษา
กับชุมชนมีความสําคัญในการท่ีจะตองรวมมือกันในการจัดการศึกษา ชุมชนจะตองถือวาสถานศึกษาเป็น  สวนหน่ึงของชุมชน ท่ีจะตองใหการเอา
ใจใสดูแลและสนับสนุน มีความสัมพันธแอันดีตอกัน มีการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น ชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย มีความเหมาะสม สามารถนําภูมิปใญญา
ทองถิ่น ทรัพยากร และแหลงเรียนรูในชุมชนและทองถิ่น ท่ีเอื้อตอการเรียนรูมาบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และทองถิ่น
ใหมากที่สุด  

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ประกอบดวย โรงเรียนบานตาก “ประชาวิทยาคาร” และโรงเรียนทุงฟูาวิทยาคม 
มีนักเรียนท้ังหมด 1,129 คน เปิดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพท่ีหล ายหลาย มี
แหลงเรียนรูและภูมิปใญญาทองถิ่น หนวยงานของเอกชนและ หนวยงานของรัฐบาลมากมายท่ีโรงเรียนสามารถใชเป็นยุทธศาสตรแ การมีสวนรวม
ของบุคลากร ทุกฝุายมาดําเนินการปฏิรูปการจัดการศึกษาการเรียนรูของเด็กนักเรียน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหทันตอความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยี ในยุคปฏิรูปการศึกษาและการ เปลี่ยนแปลงของสังคม และท่ีสําคัญคือ ตองสามารถชวยเหลือตอบสนองความตองการของ ชุมชนได 
แตการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหโรงเรียนมีความทันสมัยและมีความพรอม  ในทุกดานน้ัน จําเป็นไดรับความรวมมือชวยเหลือและ
สนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ของชุมชนรวมกัน จัดกระบวนศึกษาดานตาง ๆ ระหวางชุมชนกับสถานศึกษาจะชวยใหเกิดการพัฒนาขึ้นในทองถิ่นไดมาก 
ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบใหมจะชวยเพิ่มความเป็นเจาของและรับผิดชอบโรงเรียนรวมกันอยางเต็มใจมากขึ้น การใหชุมชนไดมามี
โอกาสจัดการบริหาร การศึกษาดวยตัวเขาเอง โดยรัฐเป็นเพียงผูใหการสนับสนุน ครูเป็นมืออาชีพในดานการเรียน การสอน ผูบริหารโรงเรียนเป็น
ผูบริหารมืออาชีพ ในการบริหารจัดการที่ไดรับการสนับสนุนจาก ชุมชน ทําใหปใญหาในชุมชนไดรับการแกไข และชุมชนเองก็จะมีแหลงการเรียนรูท่ี
เป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบตอการถายทอดทางวัฒนธรรมท่ีดีงามของตนและประเทศชาติ การมีสวนรวม น้ันจะไมเป็นไปเพื่อประโยชนแของ
ฝุายจัดการศึกษาแตเพียงอยางเดียว ชุมชนท่ีเขาไปสนับสนุนให  ความรวมมือหรือปฏิบัติตามความตองการของฝุายจัดการศึกษา ตางก็ไดรับ
ประโยชนแรวมกัน การเขามามีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ กับสถานศึกษาดวยความเกรงใจหรือความไมเขาใจใน เปูาหมายการทํางานก็จะไมเกิดขึ้นอีก
ตอไป ความยินดีและความพรอมท่ีจะใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียนดวยความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอกันจะเกิดขึ้นในชุมชนอยางตอเน่ือง  

 จากท่ีกลาวมา ทําใหผูศึกษาซ่ึงเป็นผูหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของผูปกคร อง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชนแและเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตากใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผูศึกษา ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา และไดประยุกตแแนวคิดของ 
Uphoff & Yadav (อางใน สุภัทรภร อุนทะวารี, 2556 : 4) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

   1. ดานการวางแผน การมีสวนรวมรับรูเกี่ยวกับปใญหาและหาแนวทางแกไขปใญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวม
เสนอความคิดเห็นในการกําหนดเปูาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวมวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การมีสวนรวม
กําหนดหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน การมีสวนรวมเป็นคณะกรรมการ ดําเนินงานโครงการของโรงเรียน  การมีสวนรวมเสนอแนะเพื่อกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูของนักเรียน การมีสวนรวมวางแผนสงเสริมการจัดกิจกรรมดานภูมิปใญญาทองถิ่น และการมีสวนรวมนําเสนอปใญหา และ  
ความตองการของชุมชนในการจัดการศึกษา  
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 2. ดานการแสวงหาทรัพยากร การมีสวนรวมสํารวจความตองการดานทรัพยากรของโรงเรียน การมีสวนร วมระดมทรัพยากรใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวมชวยเหลือ สนับสนุน บริจาค สื่อวัสดุอุปกรณแใหกับโรงเรียน 
การมีสวนรวมแสวงหาขาวสารใหม ๆ แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนกับโรงเรียน การมีสวนรวมชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน การมีสวน
รวมสรางแหลงเรียนรูทั้งในชุมชน และในโรงเรียนใหกับนักเรียน การมีสวนรวมเสนอแนะบุคลากรในทองถิ่นท่ีมีความรูเป็นวิทยาการ ใหความรูแก
ครู และนักเรียน และการมีสวนรวมสรรหางบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
 3. ดานการดําเนินงาน การมีสวนรวมชวยประชาสัมพันธแเพื่อสรางความเขาใจใหบุคคลหรือประชาชนในทองถิ่นทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโรงเรียน การมีสวนรวมชวยเหลือติดตอผูรู ผูชํานาญ ท้ังในและนอกชุมชนเขารวมแกไขปใญหาของโรงเรียนใหไดประโยชนแในทางท่ีดี 
การมีสวนรวมจัดทําและจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาใชทําสื่อการเรียนรูใหนักเรียน การมีสวนรวมในการใหสถานท่ีเป็นแหลงประกอบกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู การมีสวนรวมเป็นวิทยากรใหแกโรงเรียน การมีสวนรวมพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาประจําปี การมีสวนรวมชวย
ประสานงานกับประชาชนหรือองคแกรใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการมีสวนรวมประชุมพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับครู และ
ผูบริหารของโรงเรียน  
 4. ดานการประเมินผล การมีสวนรวมชวยติดตาม สอดสอง ความประพฤติของนักเรียนและแจงใหทางโรงเรียนทราบ เพื่อการปรับปรุง
แกไข การมีสวนรวมรับทราบการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวมเป็นกรรมการในการประเมินคุณภาพนักเรียน การมีสวน
รวมเป็นคณะทํางานประเมินมาตรฐานของโรงเรียน การมีสวนรวมวิเคราะหแ และสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวมประเมิน
สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน การมีสวนรวมเสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และการมี
สวนรวมนําผลการประเมินท่ีประสบผลออกเผยแพรสูชุมชน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา      

การศึกษาคนควาอิสระน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,129 คน และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช
ตารางเครจซี และมอรแแกน ไดกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 285 คน จากนั้นสุมตัวอยางของแตละชั้นตามอัตราสวน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามทีผูศึกษาไดสรางขึ้นมาจํานวน 1 ชุด  แบงออกเป็น 2 ตอน มีลักษณะ
เป็นการตรวจสอบแบบรายการ (Check list) และ  แบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale)  

3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอรแทเทิรแน สงหนังสือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะหแในการเก็บขอมูล จากน้ันผูศึกษานําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล และขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 
285 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100  

4. การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
 ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม  โดยไดรับคําปรึกษาจาก
อาจารยแ        ท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลอง ใชกับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 

5. การวิเคราะหแขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรแ สถิติท่ีใชในการ วิเคราะหแขอมูล มีดังนี้  
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) นําขอมูลมาวิเคราะหแหาความถี่ คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย  
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก นํามาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําอธิบาย  
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ผลการศึกษา    

ผลการศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
2. ผลการศึกษา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  

ภาพรวมทุกดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการ
แสวงหาทรัพยากร อยูระดับมาก รองลงมา คือ ดานการวางแผน อยูระดับปานกลาง  ดานการดําเนินงาน อยูระดับปานกลาง และดานการ
ประเมินผล อยูระดับปานกลาง ตามลําดับ สรุปผลเป็นรายดาน ดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน 
 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ดานการวางแผน 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับจากขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอยสามอันดับแรก คือ การมีสวน
รวมรับรูเกี่ยวกับปใญหาและหาแนวทางแกไขปใญหาในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน อยูระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
ในการกําหนดเปูาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูระดับมาก และการมีสวนรวมนําเสนอปใญหา และความตองการของชุมชนในการจัด
การศึกษา อยูระดับปานกลาง และอันดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมกําหนดหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน อยูระดับปานกลาง  

2.2 ดานการแสวงหาทรัพยากร 
 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ดานการแสวงหา
ทรัพยากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมาก ไปหานอยสามอันดับแรก คือ การมีสวน
รวมระดมทรัพยากรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเป็นคาใชจาย  ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน อยูระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมสํารวจ
ความตองการดานทรัพยากรของโรงเรียน อยูระดับมาก และการมีสวนรวมชวยเหลือ สนับสนุน บริจาค สื่อวัสดุ อุปกรณแใหกับโรงเรียน อยูระดับ
มาก และอันดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมแสวงหาขาวสารใหม ๆ แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนกับโรงเรียน อยูระดับปานกลาง   

2.3 ดานการดําเนินงาน 
   ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก จังหวัดต าก ดานการดําเนินงาน 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับจากขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก ไปหานอยสามอันดับแรก คือ การมีสวน
รวมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู และผูบริหารของโรงเรียน อยูระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมเป็นวิทยากรใหแกโรงเรียน 
อยูระดับมาก และการมีสวนรวมในการใหสถานท่ีเป็นแหลงประกอบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู  อยูระดับมาก และอันดับสุดทาย คือ การมีสวนรวม
พิจารณางบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาประจําปี อยูระดับปานกลาง  

2.4 ดานการประเมินผล 
 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ดานการประเมินผล 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมาก ไปหานอยสามอันดับแรก คือ การมีสวน
รวมชวยติดตาม สอดสอง ความประพฤติของนักเรียน และแจงใหทางโรงเรียนทราบ เพื่อการปรับปรุงแกไข อยูระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวน
รวมรับทราบการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูระดับมาก การมีสวนรวม นําผลการประเมินท่ีประสบผล ออกเผยแพรสูชุมชน อยู
ระดับมาก และอันดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน อยูระดับปานกลาง  
 
สรุปและอภิปรายผล      
 จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ไดสรุปผล
การศึกษามีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

ผลการศึกษา พบวาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก                 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ผูปกครองไดเขามามีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา ประกอบกับ
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนทําใหเกิดมีความเขาใจตรงกัน มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง แตระดับของการมีสวนรวมยังอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน การบริหาร โดย
ใชโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) จึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น สอดคลองกับ 
ปใญญา  แกวกียูร และสุภัทร  พัฒนแพัฒนกุล (2545 : 7) ท่ีไดเสนอรูปแบบของการใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานหรือการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนยแกลางในการบริหาร เป็นการใหสถานศึกษาบริหารโดยมีคณะกรรมการ
โรงเรียนซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู และชุมชน รวมกันบริหารโรงเรียนใหสอดคลองและเป็นไปตามความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด สอดคลองกับ งานวิจัยของสุภัทรภร อุนทะวารี   (2556 : 56) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เทศบาลอําเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย พบวาในภาพรวมมีสวนรวมในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญณภัทรแ  เดือนกลาง (2552 : 74) ไดศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ อําเภอเมือง 
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จังหวัดชัยภูมิ พบวา ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย  เหรียญทอง (2553 : 71-74) ไดศึกษา การ
มีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภแ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ในภาพรวม
ผูปกครองมีสวนรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภแ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากสภาพการมีสวนรวมท่ีเป็น
จริงอยูในระดับปานกลาง และมีความตองการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังตอไปน้ี 

ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีสวนรวมรับรู
เกี่ยวกับปใญหาและหาแนวทางแกไขปใญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการ
ประชุมผูปกครองทุกภาคการศึกษา มีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนโดยใหครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียน   จึงทําใหผูบริหาร ครู และผูปกครองไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน และหาทางชวยเหลือหรือสงเสริมในลําดับตอไป สวนคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก การมี
สวนรวมกําหนดหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนเรียน ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ผูปกครอง  คิดวาตนเองไมมีความรูความเขาใจใ นเรื่อง
การทําหลักสูตรทองถิ่น และคิดวาเป็นหนาท่ีของโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนอาจไมเปิดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมดังกลาว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุทร  กอนสมบัติ (2544 : 101-106) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนาน เมื่อพิจารณาโดยรวมท้ัง 5 ดาน ผูปกครองมีสวนรวมในระดับนอย พิจารณาเป็นรายดาน พบวา
ผูปกครองมีสวนรวมในระดับนอยทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการติดตามประเมินผล ดานการสนับสนุนโรงเรียน ด าน
การบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเป็นลําดับสุดทาย  

ด้านการแสวงหาทรัพยากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีสวนรวมระดม
ทรัพยากรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษา และศิษยแเกาเขามามีสวนรวมในการแสวงหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ ชูชาติ 
พวงสมจิตตแ (2540 : 268) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหแปใจจัยท่ีสงเสริมและ ท่ีเป็นอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปใจจัยท่ีสงเสริมและท่ีเป็นอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนน้ัน ไดแก ปใจจัยท่ีเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม ปใจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน และปใจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนและกรรมการโรงเรียนใหขอมูลวา ถาผูบริหารโรงเรียนเขากับกรรมการไดดีแลว 
จะชวยใหโรงเรียนกับชุมชนมีความรวมมือกันสูง เพราะสวนใหญกรรมการจะเป็นคนในชุมชนทําใหชักจูงประชาชนอื่นใหมาสนับสนุนโรงเรียนได  
แตท้ังนี้ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอกรรมการอยางใหเกียรติพอสมควร และผูบริหารควรฟใงความคิดเห็นของกรรมการบาง ไมควรบริหารตามใจตนเอง
มากเกินไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกราช  ฉัตรใจคํา (2542 : 58-75) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการโรงเรียนของคณะกรรมการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  พบวา การมีสวนของคณะกรรมการโรงเรียนสวนมากจะเป็นการจัดการ
งบประมาณ โครงการตาง ๆ ท่ีตองใชเงิน การหาแหลงทุนสนับสนุนรายไดของโรงเรียน  สวนคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก การมีสวนรวมแสวงหาขาวสาร
ใหม ๆ แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนกับโรงเรียน ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ทางโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธแท่ีดี ทางโรงเรียนให
ความสําคัญกับผูปกครองนอยเกินไป และผูปกครองอาจคิดวาตนเองไมมีความรูเพียงพอจึงไมสามารถแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารใหม ๆ ได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทรแ  จูแวน (2549 : 67) ท่ีไดศึกษา การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานบอหลวง อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม พบวา สําหรับการจัดสรรทรัพยากร ชุมชนมีสวนรวมในการชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน ระดมทุนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน บริจาคสื่อวัสดุอุปกรณแใหกับโรงเรียน สวนดานการไมมีสวนรวมของชุมชน พบวา 
ชุมชนไมมีสวนรวมในการแสวงหาขาวสารใหม ๆ แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนกับโรงเรียนซ่ึงเห็นไดจาการท่ีคนในชุมชน จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาจไมมีความรูจึงไมสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารใหม ๆ กับทางโรงเรียนได  

 ด้านการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีสวนรวมประชุม
พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับครู และผูบริหารของโรงเรียน ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ทางโรงเรียนไดเปิดโอกาสใหผูปกครองไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรมการประชุมผูปกครอง กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวั น
สถาปนา สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตแ  เมตตแการุณแจิต (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา เรื่องท่ีกรรมการมีสวนรวมมี 5 เรื่อง ไดแก การวางแผน การ
จัดสรรทรัพยากร การกระตุนการทํางาน การประสานงานประเมินโดยคณะกรรมการศึกษาเขามามีสวนรวมอยูในระดับมาก ในเรื่องการ
ประสานงานสวนการมีสวนรวมเรื่องอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพล  มาธนะสารวุฒิ (2543 : 62-69) ไดศึกษา
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสันติ จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความตองการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาดวยกัน คือ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีพัฒนานักเรียน ดานปูองกัน และแกปใญหากับชุมชนเรงมาสนับสนุนใหโรงเรียนเป็น
แหลงเรียนรูของชุมชน สวนคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก การมีสวนรวมพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาประจําปี ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูปกครองไมทราบวางบประมาณท่ีแทจริงของสถานศึกษาในแตละปีวามีจํานวนเทาใด และสถานศึกษายังตองการสิ่งใดเพิ่มเติมอีก 
ประกอบกับโรงเรียนอาจไมเปิดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมดังกลาว สอดคลองกับ งานวิจัยของ ชูเดช เฟื่องฟู (2549 : บทคัดยอ)            
ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานแมแฮเหนือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 
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ผูปกครองสวนใหญชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน  สวนท่ีไมมีสวนรวมไดแก การจัดหาแหลงเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใชในก ารจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วางแผนการใชงบประมาณประจําปี และตรวจสอบผลการใชงบประมาณประจําปีของโรงเรียน และสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ นิคม ผัดเสน (2540 : 47) ไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาตอการพัฒนา
การศึกษากลุมโรงเรียนอุดมศึกษาสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมในการบริหารการเงินงบประมาณ มีสวนรวมนอย 

ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  การมีสวนรวมชวย
ติดตาม สอดสอง ความประพฤติของนักเรียนและแจงใหทางโรงเรียนทราบ เพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการศึกษาเป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ทาง
โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุม พบปะ และเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ จึงทําให ผูปกครองมี
สวนรวมในกิจกรรมดังกลาว สวนคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก การมีสวนรวมประเมินสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ของโรงเรียน ผลการศึกษา
เป็นเชนน้ีอาจเป็นเพราะ ผูปกครองคิดวาตนเองไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิเคราะหแ ประเมินผล สรุปผล  และคิดวาเป็นหนาท่ีของโรงเรียน 
ประกอบกับโรงเรียนอาจไมเปิดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทิพยแ  สิทธิศักดิ์ ( 2554 : 67) ได
ศึกษา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางก อกใหญ พบวาการรวม
ประเมินผลอยูในระดับการมีสวนรวมปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทรภร อุนทะวารี  (2556 : 58) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เทศบาลอําเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย พบวา การมีสวนรวมดานการประเมินผล อยูในระดับในระดับ
ปานกลาง   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผูปกครองควรจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ดานใหมากกวาน้ี ท่ีสําคัญ
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผูปกครองหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะควรมีการ
ประชาสัมพันธแ และประสานงานกับผูปกครองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคแ มีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น   
 2. จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการประเมินผล ดังน้ัน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ควรเปิดโอกาสหรือเชิญผูปกครอง ชุมชน 
และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการชวยติดตาม สอดสอง ความประพฤติของนักเรียนและแจงใหทางโรงเรียนทราบ เพื่อการปรับปรุงแกไขรับทราบ
การรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นําผลการประเมินท่ีประสบผลออกเผยแพรสูชุมชน เป็นกรรมการในการประเมินคุณภาพนักเรียน 
เป็นคณะทํางานประเมินมาตรฐานของโรงเรียน เสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น วิเคราะหแ และสรุปผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และประเมินสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการตางๆของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภออื่น ๆ 
ของจังหวัดตาก เพื่อไดใชขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก 
 2. ควรศึกษาถึงปใจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อจะไดนําผล
การศึกษาไปประยุกตแใชตอไป 
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
สงเสริมการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ      
  การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยการดูแลเอาใจใสและใหความชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณาจารยแหลาย ๆ ทาน ผูศึกษา
รูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและกราบขอบพระคุณมา   ณ โอกาสน้ีดวย 
 กราบขอบพระคุณ ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารยแท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ   ดร.ชีวิน  ออนลออ และดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัญรัตนแ 
กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ อันเป็นประโยชนแตอการศึกษาคนควาอิสระทํา ให
การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมและสมบูรณแชัดเจนมากที่สุด 
 ขอขอบพระคุณ นายสาโรช เกตุสาคร ผูอํานวยการโรงเรียนทุงฟูาวิทยาคม นายใจ  ยอดดําเนิน ผูอํานวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
และนายสรวิชญแ  เรือนแกว ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ผูเชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาอิสระ จนทําใหการศึกษาคนควาอินระในครั้งน้ีสมบูรณแ และมีคุณคา 
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ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และผูปกครองนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบานตาก จังหวั ดตาก ท่ีไดให

ความอนุเคราะหแ อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ท่ีไดความรู แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณแตาง ๆ 
ทางการบริหารการศึกษาใหแกผูศึกษา ขอขอบคุณเจาหนาท่ีวิทยาลัยนอรแทเทิรแนทุกทานท่ีใหความชวยเหลือเป็นอยางดี  และขอขอบคุณเพื่อน
รวมงาน เพื่อน  รวมรุน รวมท้ังผูเกี่ยวของทุกทาน ท่ีเป็นกัลยาณมิตรของผูศึกษาเสมอมา  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เป็นอยางสูง และขอขอบพระคุณทุก ๆ คน ในครอบครัว ท่ีคอยชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจ
แกผูศึกษาเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี  ผูศึกษาขออุทิศแดบุพการี และผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน 
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การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
The Implementation of the Project of Lunche   

on of Baandongsom School under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 
 

สุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ1 
Suparat Chaungbanyat 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมและขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียน
บานดงซอม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา              
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังสิ้น 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดทําแบบสอบถามและทําแบบ
สัมภาษณแ ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา  
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ   
ดานการวางแผน (Plan) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ดานการดําเนินงาน (Do) อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการตรวจสอบ (Check) อยูในระดับ
มากที่สุด และดานการปรับปรุง (Act) อยูในระดับมากที่สุด  ตามลําดับ  
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรมีการจัดทําปฏิทินการดํางานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จัดใหมีการจัดประชุมหรือมอบหมาย
ใหประชุมคณะทํางาน ชี้แจงทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจอยางชัดเจน โรงเรียนมีการตรวจสอบการดําเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรม               
และควรมีการนําปใญหาและขอเสนอแนะมาพิจารณาการดําเนินงานในปีถัดไป 
                  
คําสําคัญ : การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the implementation of 
the project of luncheon of Baandongsom School under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1. The 
participants and the data source of the research were 30 qualified people, school administrator, teachers, education 
officers, and the committees of Office of the Basic Education Commission. The research instruments were questionnaires 
and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and 
content analysis.  

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of  the implementation of the 
project of luncheon of Baandongsom School under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 seemed to 
be at the highest level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found 
that all of them were at the highest level. The highest mean score seemed to be the side of planning (P-plan). Moreover, 
the inferior mean scores seemed to be the side of doing (D-do), checking (C-check), and acting (A-act) respectively.             

In terms of recommendations of the implementation of the project of luncheon of Baandongsom School under 
Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1,  it was found that the school should set up working time 
calendars for the project of luncheon. In addition, the school should hold the meetings to assign works, and clarify 
understandings together. The school should also focus on monitoring and evaluation all activities. Moreover, the school 
should analyze evaluating results to develop the implementation of the projects next year. 
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บทนํา 
 ปใจจุบันประเทศไทยไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 ในหมวด 3 ระบบการศึกษา ในมาตรา 15 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษาในมาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 
12 ป ีที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  และในหมวด 1 มาตรา 6 กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข” นอกเหนือจากการจัดการศึกษาตามระบบแลวโรงเรียนบานดงซอม อําเภอโกสมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ยังดําเนินการโครงการอาหาร
กลางวันซึ่งสามารถจัดอาหารใหนักเรียนไดสารอาหารครบถวน จะทําใหนักเรียนมีรางกายสมบูรณแแข็งแรง การดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน ใน
โรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นโครงการหนึ่งที่ดําเนินการสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, .2553 : 1-52)   
 โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตระหนักของรัฐบาลที่จะแกไขปใญหาทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่ง พบวา นักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาจํานวนมากขาดแคลนอาหารกลางวัน  หรือมีอาหารกลางวันแตปริมาณไมเพียงพอ หรืออาหารมีคุณคาทางโภชนาการต่ําทําใหการ
เจริญเติบโตไมเป็นไปตามเกณฑแของกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 1) โดยมีประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2535 มีสาระสําคัญคือ ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในวงเงิน 6 ,000 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและ ใชจายสําหรับการสนับสนุนและ
ชวยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษาและการประชาสัมพันธแปใญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก 
 โรงเรียนบานดงซอม เป็นหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอดซึ่งในปีการศึกษา 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองคแการบริหารสวนตําบลอําเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร รายหัวละ 20 บาท/วัน ซึ่งทางโรงเรียนบานบานดงซอมไดดําเนินการโดยการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารใหนักเรียน
รับประทาน การดําเนินงานโครงการอาหารอกลางวันยังมีปใญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งสามารถประมวลไดดังนี้ (รายงานผลการดําเนินโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบานดงซอมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1. 2557 : 2 ) ดังนี้ 
 1.  บุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครูทุกคน ชุมชนและนักเรียนยังขาดความตระหนักในความสําคัญของโครงการอาหารกลางวัน
โดยเฉพาะความเขาใจในนโยบายวัตถุประสงคแของโครงการอาหารกลางวัน 
 2.  ขาดการประชาสัมพันธแการดําเนินโครงการอาหารกลางวันใหชุมชนไดอยางสม่ําเสมอทําใหชุมชนยังไมเห็นถึ งความสําคัญและประโยชนแ
ของการจัดอาหารกลางวัน สวนนักเรียนยังไมเห็นขอดี ขอเสียในการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนที่เนนคุณคาอาหาร การประหยัด  ตลอดจน
สุขนิสัยที่ดีและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 3.  บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการอาหารกลางวันยังขาดการฝึกฝน อบรมที่เนนการใหบริการ การรักษาความสะอาด กริยามารยาท 
คุณภาพอาหาร 
 4.  การดําเนินโครงการอาหารกลางวันยังไมอยูในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของทุกฝุายที่เกี่ยวของ เชน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน
ผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารในกระกระบวนการโครงการอาหารกลางวัน 
 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานและขอเสนอแนะในการการสงเสริมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบาน
ดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาและกําหนดรูปแบบ
การจัดโครงการอาหารกลางวันใหมีประสิทธิภาพตอสถานศึกษาและบังเกิดผลประโยชนแสูงสุดตอผูเรียนเป็นลําดับตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 
 2.  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเร่ือง การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 มีเอกสารที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนที่  1  แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน  
 สวนที่  2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
 สวนที่  3  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนบานดงซอม อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
 สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 สวนที่  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พุทธศักราช 2535 (กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานโครงการอาหาร
กลางวัน.2542: 1-52) กลาวถึง การจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดย ไดจัดตราพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2535 ขึ้นเพ่ือกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมบริหารกองทุนและควบคุมการรับเงิ น การจายเงิน การเก็บรักษาเงินของ
กองทุน รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนแของกองทุน 
 เดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004) กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดําเนินการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลผลิตและ
บริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไข การทําตามวงจรคุณภาพตองทําซ้ําไปเร่ือย ๆ เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนอยูตลอด ยิ่งกวานั้นตองเขาใจดวยวาการ
จัดการคุณภาพไมใชสงครามที่ผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพจะประสบความสําเร็จได ตองเป็นการกระทําทั่วทั้งองคแกร เพราะ
การจัดการคุณภาพเป็นปรัชญาสําหรับองคแกรและคนทุกคนในนั้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 16 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 13 คน ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 แบบกึ่งโครงสราง  (Semi 
– Structured  Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพ่ือนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปรับปรุง (Act) อยูในระดับมาก (  = 
4.27) รองลงมา ดานการตรวจสอบ (Check) อยูในระดับมาก (  = 4.22) ดานการวางแผน (Plan) อยูในระดับมาก (  = 4.26) และดานการดําเนินงาน 
(Do) อยูในระดับมาก (  = 4.19) ตามลําดับหากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานการวางแผน (Plan) โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (  = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือโรงเรียนมีการศึกษาและสํารวจขอมูลของโครงการกอนที่จะดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.50) รองลงมา
โรงเรียนมีการศึกษาและสํารวจขอมูลของโครงการกอนที่จะดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน   อยูในระดับมาก (  = 4.48) และกําหนดบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการหรือบุคลากรในโครงการอาหารกลางวัน อยูในระดับมาก (  = 4.37) และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนแตงตั้งคณะทํางาน
ตามนโยบาย  เปูาหมาย  และวัตถุประสงคแโครงการอาหารกลางวัน อยูในระดับมาก   (  = 4.00) ตามลําดับ  
 ดานการดําเนินงาน (Do) โดยรวมอยู ในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ โรงเรียนจัดใหมีการจัดประชุมหรือมอบหมายใหประชุมคณะทํางาน  ชี้แจงทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจ อยูในระดับมาก (  = 4.50) 
รองลงมาผูบริหารมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล โครงการอาหารกลางวัน อยูในระดับมาก (  = 4.40) และโรงเรียนมีการจัดทําหรือมอบให
ผูรับผิดชอบงานธุรการจัดทําคําสั่งคณะทํางาน อยูในระดับมาก (  = 4.40) ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนจัดใหมีสถานที่ในการประกอบอาหาร
ที่มีความเหมาะสมและอยูในสภาพใชการไดดีอยูในระดับมาก (  = 4.03) ตามลําดับ 
 ดานการตรวจสอบ (Check)โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโดยวิธีตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียน  อยูในระดับมาก (  = 4.23) รองลงมา
โรงเรียนมีการตรวจสอบการดําเนินการครบทุกกิจกรรม อยูในระดับมาก (  = 4.23) และโรงเรียนมีการรวบรวมขอมูล เอกสาร ผลงานรองรอยการ
ดําเนินงาน ภาพกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน อยูในระดับมาก (  = 4.07) ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ โรงเรียนมีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะทํางานฝุายตาง ๆใหที่ประชุมคณะทํางานพิจารณา อยูในระดับมาก (  = 4.03) ตามลําดับ 
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 ดานการปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (  = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ โรงเรียนมีการพิจารณาผลการดําเนินงานปใญหา /อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ  อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.50) รองลงมาโรงเรียนมีการแกไข  
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการดานวัสดุอุปกณแตามปใญหาที่พบ อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.47) และโรงเรียนไดนําเอาผลของการประเมินโครงการ
อาหารกลางวันมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามผล อยูในระดับมาก (  = 4.30) และโรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
และใหขอเสนอแนะ อยูในระดับมาก (  = 4.10) 
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรมีการจัดทําปฏิทินการดํางานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จัดใหมีการจัดประชุมหรือมอบหมายให
ประชุมคณะทํางาน ชี้แจงทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจอยางชัดเจน โรงเรียนมีการตรวจสอบการดําเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรม  และควรมีการ
นําปใญหาและขอเสนอแนะมาพิจารณาการดําเนินงานในปีถัดไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบาน ดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการศึกษาและสํารวจขอมูลของโครงการกอนที่จะดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อีก
ทั้งโรงเรียนยังจัดใหมีการจัดประชุมหรือมอบหมายใหประชุมคณะทํางาน  ชี้แจงทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจ รวมถึงโรงเรียนจัดใหมีการ
ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโดยวิธีตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียน และโรงเรียนมีการพิจารณาผลการดําเนินงานปใญหา/อุปสรรค และให
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะสรุปไดวาการการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนของโรงเรียนบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยใชหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) พบวาโรงเรียนควรมีการจัดทําปฏิทินการดํางานตามโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน โดยโรงเรียนควรจัดใหมีการจัดประชุมหรือมอบหมายใหประชุมคณะทํางาน ชี้แจงทําความเขาใจมอบหมายภารกิจอยางชัดเจน 
พรอมทั้งสงเสริมสนุบสนุนโรงเรียนใหมีการตรวจสอบการดําเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรม มีการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโดยวิธีตรวจสอบ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนครบทุกจัดทําบันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทราบ และ
โรงเรียนควรมีการนําปใญหาและขอเสนอแนะมาพิจารณาการดําเนินงานในปีถัดไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษา  อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง อาจารยแที่ปรึกษารวม 
อาจารยแ ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ประธานกรรมการสอบ อาจารยแ ดร.วชิน ออนอาย กรรมการ และอาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู กรรมการ อาจารยแ ดร.สุ
เนตร  ทองคําพงษแ  ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรวมบานดงซอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่
มีสวนชวยใหการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงได   หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการตอไป 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
The development of learning cippa with collection activities.  

To strengthen the academic achievement and scientific process skills. 
 

ศิริพร  เรืองสมบัติ1 
Siripron Raungsombut 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เพื่อพัฒนา

ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ 2) เพื่อสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ 3) เพื่อใชแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ 4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียน 5) เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา และ ประเมินความพึงพอใจตอการใชแผนการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ กลุมตัวอยางของงานวิจัยในครั้งนี้คือ ครูวิทยาศาสตรแ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 จํานวน 64 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแสภาพปใญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
เร่ืองไฟฟูา 2) แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ืองไฟฟูา3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ 4) แบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 
20 ขอ สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบทีแบบกลุมไมอิสระ  ผลการวิจัยพบวา 
          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ไฟฟูา ในเรื่องการคิดคํานวณ และ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.  กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแที่ใชแกปใญหา คือ การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ เร่ืองไฟฟูา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 6 แผน 

3.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่องไฟฟูามีประสิทธิภาพ(E1/E2) เทากับ 82.31/84.03  โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
สูงกวากอนเรียนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ืองไฟฟูาอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.76,  S.D. = 0.43)   
 

ความสําคัญ :  การเรียนแบบซิปปา 
 
Abstract 

The purpose of this study was to 1) to study the problem and approaches to management.Teaching and learning science. 
In order to develop skills and achievement of Science 2) to create and develop plans to learn zip spa. In order to develop skills and 
achievement of Science 3) to use a cippa lesson plans. To develop the skills and scientific achievement 4) to compare the 
achievement before and after learning 5) to evaluate the management plan, learn a cippa and to evaluate the satisfaction with the 
learning plan zip spa. In order to develop skills and achievement in science. The sample of this study is a science teacher and 
student grade 6 under the office of Maha Sarakham District Primary 2 number 64 people. The interview, problems and development 
of the science of electricity 2) plan of learning science. The electrical 3) achievement tests were 30 items 4) satisfaction evaluation of 
20 items. Statistical percentage, mean, standard deviation, and ทดสอบที were not independent. 

It was found that 
1. Students 6 have problems learning achievement on electricity in the story. Computation and application in daily life. 
2. Science learning activity through using is a management model to learn. A CIPPA MODEL plan the learning activities of 

the Science Ed Electrical Grade 6 Number 6 plan. 
3. plan of learning activities in science. The electrical efficiency (E1 / E2). As 82.31 / 84.03 by student achievement. Higher 

than pretest levels were 0.01. 
4. grade 6 satisfaction on science learning activity The electricity at the highest level (= 4.76, the S.D. = 0.43). 
 

Keyword : Cippa Model 
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บทนํา 

สังคมไทยในปใจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติเป็น
อยางมากในดานคุณภาพชีวิตและสังคม เพราะวิทยาศาสตรแเกี่ยวของกับชีวิตทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตางๆ ดังที่ กรม
วิชาการ (2550:1) ระบุไวสรุปไดวา วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสรางสรรคแ คิดวิเคราะหแวิจารณแ มี
ทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปใญหาอยางมีระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย วิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหมซ่ึงเป็นสังคมแหงการเรียนรู(Knowledge Based Society) ทุกคนจําเป็นตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรแ เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลก
ธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคแ         มีคุณธรรม ความรูทางวิทยาศาสตรแไมเพียงแตนํามาใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประโยชนแ  การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สําคัญอยางยิ่ง คือความรูทางวิทยาศาสตรแชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขันกับ
นานาประเทศและดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

วิจัยและพัฒนาจึงเป็นรูปแบบการวิจัย ที่จะทําใหมีการวิจัยทางการศึกษามากยิ่งขึ้นเพราะการวิจัยและพัฒนา เนนการวิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณฑแ
การศึกษา ที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง(ศึกษาธิการ,กระทรวง 2542) ดังนั้นหากวงการวิจัยทางการศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจัยและพัฒนา
มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการทําใหมีการนําผลการวิจัยทางการศึกษาไปใชกันอยางกวางขวางเดนชัดมากยิ่งขึ้นในอนาคต การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยที่ตองการ
คนควาและพัฒนา ทําการทดสอบในสภาพจริง ทําการประเมินในหลายๆรอบจนไดผลการพัฒนาที่มีคุณภาพ (รุจโรจนแ แกวอุไร.2545:10)กลุมสาระ
วิทยาศาสตรแมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรแที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการที่มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคแความรู โดยใช
กระบวนการแกปใญหาที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพราะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว  จึงเป็นผลทําใหคนเรามีนิสัยกระตือรือรนอยากรู
อยากเห็น ชอบการคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ 

2. เพื่อสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ 
3. เพื่อใชแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ 
4. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอน-หลัง เรียนเร่ืองไฟฟูา 
5. เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา และ ประเมินความพึงพอใจตอการใชแผนการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรแ พุทธศักราช 2551 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ 
4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
5. ความรูทั่วไปเกี่ยวเกี่ยวกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ 
6.  ความรูทั่วไปเกีย่วกับความพึงพอใจ 
7. เอกสารและงานวจิัยและเกี่ยวของ 
 

วิธีดําเนินงานวิจยั 
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูการสอนแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุมตัวเปูาหมาย 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบานหนองหิน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรแ เครื่องมือที่ใช คือ หนังสือวิทยาศาสตรแและหนังสือ  เอกสารและการสรางแบบสัมภาษณแ 

ตอนที่ 2  การสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ ซ่ึง
ประกอบไปดวยมาตรฐานการเรียนรูสาระสําคัญตัวชี้วัดความสําเร็จ จุดประสงคแการเรียนรู สาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูสื่อและแหลงการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม 
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 ตอนที่ 3  การใชแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแโดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่แบบ
วัดทักษะมีคาความยาก .47-.70 และอํานาจจําแนก .42 ขึ้นไปและความเชื่อมั่นของผูประเมิน .98 และความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ .86 และหา
ประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะ (E1/E2)   ของแผนการเรียนรูแบบปกติกับซิปปารวมกับชุดกิจกรรม และเปรียบเทียบผลการสอบหลังเรียนและกอนเรียน  
 ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจตอการใชแผนการเรียนรูแบบซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ
สรางแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ ตองการจริง 20 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนในแผนการเรียนจํานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือคาดัชนีความสอดคลอง IOC การทดสอบทางสถิติ t–test for Dependent 
 
ผลการวิจัย 
 พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนตามแผนของซิปปารวมกับชุดกิจกรรม  เรื่อง  ไฟฟูา  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนดวยแผนการ

จัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรม  หลังเรียน ( x =  25.00 ,  S.D. =  1.22)  สูงกวากอนเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุด

กิจกรรม  ( x =  16.50 ,  S.D. =  1.60)  และจากการคํานวณพบวา  คา  t  ที่คํานวณได  (t = 18.280)  มีคามากกวาคาวิกฤตที่กําหนดไว  (t  จากตารางที่
ระดับ  ( =  .01 ,  df =  19 , t = 2.86)  กลาวคือ  คะแนนหลังเรียนตามแผนของซิปปารวมกับชุดกิจกรรม  สูงกวากอนเรียนดวยเรียนตามแผนของซิปปา
รวมกับชุดกิจกรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงใหเห็นวา  เรียนตามแผนของซิปปารวมกับชุดกิจกรรม  เรื่อง  ไฟฟูา  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟูาอยูในเกณฑแต่ําเนื่องจากนักเรียนมีความสนใจในการเรียนนอย 
และมีการเรียนในเรื่องของทฤษฎีมากเกินไป 

2. กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแที่ใชแกปใญหา คือ การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ เร่ืองไฟฟูา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 6 แผน ประกอบดวยเร่ือง วงจรไฟฟูาอยางงาย ตัวนําไฟฟูาและฉนวนไฟฟูา การตอเซลลแไฟฟูา การ
ตอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและขนาน และ แมเหล็กไฟฟูา 

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ืองไฟฟูามีประสิทธิภาพ(E1/E2) เกณฑแ 80/80 เทากับ 82.31/84.03  โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  

4.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองไฟฟูา ระหวาง กอนเรียน และ หลังเรียน โดยใชสถิติทดสอบ t-test = 0.814 

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เรื่องไฟฟูาอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.76  ,  S.D. = 
0.43)   

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับชุดกจิกรรม เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ  ผูวิจัย
ไดศึกษาปใญหาในการเรียนวิทยาศาสตรแ สามารถนําไปสูผลการอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.1 ความสนใจของเด็กในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ จากการศึกษาความสนใจของเด็กในการสอนวิทยาศาสตรแ พบวา ผูเชี่ยวชาญแตละ
ทานไดใหความเห็นวา นักเรียนที่ใหความสนใจในการเรียน สวนใหญแลวจะเป็นการเรียนในสวนปฏิบัติมากกวาทฤษฎี และอีกสวนหนึ่งก็ม าจากความทุมเท 
ความสนใจ เอาใจใสนักเรียนในการเรียนการสอนดวย เพราะครูบางทานมีความสามารถทางวิทยาศาสตรแ ที่แตกตางกัน ทําใหวิธีการสอนที่แตกตางกัน และ
ความสนใจของเด็กแตกตางกันไปอีกดวย  

1.2 แนวทาง/ความตองการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรแ จากการศึกษา พบวา ผูเชี่ยวชาญแตละทานไดใหความเห็นตรงกันวา ครูผูสอนตอง
พัฒนาตนเองกอน ใหมีความรู ความสามารถ และศักยภาพที่มากพอที่จะถายทอดความรูไปสูผูอื่นได  และอีกนัยหนึ่งคือ พยายามพัฒนาผูเรียน โดยใหผูเรียน
ไดมีโอกาสไดปฏิบัติเอง ไดเกิดความรูใหมขึ้น จากการศึกษาดวยตนเอง ไมใชทฤษฎีอยางเดียว เพราะวิทยาศาสตรแเกิดขึ้นในชีวิตประจํา วันรอบๆตัวเรา และ
กอนที่จะนําเขาสูบทเรียนในทุกๆครั้ง ควรที่จะทบทวนความรูเดิมใหนักเรียนกอน การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคแ  การสอนดวยการใชคําถามหรือบรรยาย
เพื่อทบทวนความรูเดิม แลวนําไปเชื่อมโยงกับความรูใหม  ใหมีความพรอมกอนเรียนตอไป   

 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 59 
 

 
1.3 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตรแ การเตรียมความพรอมในการสอน จากการศึกษา ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา ใหนักเรียนไดทําการ

ทดลอง นําวัสดุอุปกรณแที่หาไดรอบๆตัวมาประยุกตแใชเพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆไดงาย และใหนักเรียนไดสรางสรรคแความคิดเอง ไดมีโอกาสได
แสดงความคิดเห็น ไดทดลองจริง เพื่อใหนักเรียนไดเห็นวาความสําคัญของวิทยาศาสตรแวามันอยูรอบๆตัวเรา  อยูในทุกสวนของการดําเนินชีวิต 

2.  ในการสรางแผนการเรียนรูแบบซิปปา  ทิศนา แขมมณี  (2550  :  114)  ไดกลาววา  เป็นกระบวนการที่สําคัญโดยมีวัตถุประสงคแของรูปแบบ
คือ มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิด ความรู ความเขาใจอยางแทจริงโดยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยความรวมมือจากกลุม และพัฒนาทักษะกระบวนการ
ตางๆ  ดังนั้น  การสรางบทเรียนโดยใชแผนการเรียนรูแบบซิปปาจะตองมีการวางแผนลวงหนาอยางดีและมีระบบ   
 แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแที่สรางขี้น ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผลซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคาประเมินความเหมาะสมพบวา  
ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบ CIPPA MODEL มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 แสดงวาแผนการเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
และนําแผนการเรียนมาหา ประสิทธิภาพของแผนการ  มีประสิทธิภาพเทากับ  82.31/84.30  ซ่ึงประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ  80/80  เนื่องจากแผนการเรียนรู
แบบซิปปารวมกับชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสาระที่เขาใจงาย  ไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  
Development)  ซ่ึงเป็นการพัฒนาอยางเป็น เนื่องจากแผนการเรียนรูแบบซิปปานี้  เป็นแผนการเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระซ่ึ งมีกิจกรรมกลุม
รวมกัน ไดมีการแสดงความคิดเห็นระหวางในกลุม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนแบบซิปปา เร่ือง ไฟฟูา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบวา  นักเรียนที่

เรียนดวยแผนการเรียนแบบซิปปา มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน ( x =  24.15) สูงกวาคะแนนกอนเรียน  ( x =  16.50) คาความกาวหนาเทากับ  7.65  และ
คา  t  คํานวณ  (18.280)  มีคามากกวาคาวิกฤตที่กําหนดไว(ตาราง  2.462)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เนื่องจากแผนการเรียนแบบซิปปา นี้ได
ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม   
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  เร่ือง  ไฟฟูา  จํานวน  20  คน  ปรากฏวา  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  โดยภาพรวม  พบวา  ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ( x = 4.76 , S.D. 2.43)   
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงยิ่งจาก ดร . พงศแธร โพธิ์พูลศักดิ์  ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธแ ดร.พงศกร   พิมพะนิตยแ  กรรมการควบคุมวิทยานิพนธแ  ดร.ปิยะธิดา   ปใญญา  ประธานกรรมการสอบ และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นิราศ   
จันทรจิตร  กรรมการสอบที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา อานและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนใหขอคิดที่เป็นประโยชนแ และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่งเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางสุนทรี ไชยดี นางกาญจนา  วิเศษรินทอง นายบุญเกิด  วิเศษรินทองนางจําปา สืบสุนทร และ  นาย วิชรุต อัคติ  ผูเชี่ยวชาญ
ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหขอคิดเห็นและแกไขขอบกพรองตางๆในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ทานอาจารยแ ดร.พงศธร โพธิ์พูลศักดิ์  และอาจารยแ ดร.พงศกร  พิมพะนิตยแที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อานและตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ตลอดจนใหขอคิดที่เป็นประโยชนแ และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งเสมอมา และอาจารยแสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาทุกทาน 
และครอบคุณ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบานหนองหิน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนหัวดง ปีการศึกษา 2558 ทุกคน ที่
ใหความรวมมือในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือและการทดลองภาคสนามและแหลงทุนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบรวม-แยก-รวมเน้นทักษะการ 
เล่นแบบจับคู่ในวชิาดนตรีสากลปฏิบัติของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

The Development of Instructional Activities Based on Whole - Part - Whole Emphasis Plays Peer  
Tutoring Skill For universal Musical Practice of Pratomsuksa 4 Students 

 
เจษฎา  ประทุมมา1

 
Jedsada Pratumma 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ  1)  เพื่อการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติ 2) เพื่อสรางและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีสอนแบบรวม -แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู  3) เพื่อทดลองใชกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบรวม -แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอ                
การจัดการเรียนรูแบบรวม- แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของอูคูเลเล กลุมเปูหมายท่ีใชในการวิจัยเป็นนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน ท่ีไดมาโดยวิธีสุมแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช             
ในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติและแผนการจัดการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคู แบบวัดทักษะ
การเลนอูคูเลเล วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของแผนการ
เรียนแบบปกติและแผนการจัดการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคู และปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของแผนการเรียน            
แบบปกติและแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคู ดวยการทดสอบทางสถิติโดยแบบ The Wilcoxon Signed Ranks 
Test และThe Mann-Whitney U Test  
ผลการวิจัยพบวา 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีปใญหาเรื่องของทักษะทางการเรียนวิชาดนตรีสากลปฎิบัติอูคูเลเล  
 2.กิจกรรมการเรียนรูทักษะทางการเรียนวิชาดนตรีสากลปฎิบัติอูคูเลเลท่ีใชแกปใญหา  คือ การเรี ยนการสอนแบบรวม-แยก-รวม             
เนนการจับคู  ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การดีดอูคูเลเลปฎิบัติ ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 6 แผน 
 3.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม  เนนการจับคู   มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เทากับ 81.18/84.5  โดยนักเรียนมีทักษะ
การดีดอูคูเลเลหลังเรียนของแผนการเรียนแบบปกติสูงกวาแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวม  เนนการจับคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม เนนการจับคู อยูในระดับมากท่ีสุด                 

( X =  4.56 , S.D  =  0.62 ) 
 
ความสําคัญ : รวม-แยก-รวม  เนนการจับคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 เจษฎา  ประทมุมา สาขาวิจัยประเมนิผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม e-mail Jesada.76144@gmail.com  
โทร 089-9176144 
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Abstract 
 This research aims to study 1) to approach the event universal music teaching practice 2) to create and develop 
teaching activities, the global music practice teaching method by using an integrated split-focus on skill-play a pair. 3) to 
trial activity, the global music teaching practice using the integrated teaching method-split-focus on the skills to play a pair. 
4) to assess satisfaction, integrated learning management-split-focus on the skills to play a pair of universal music of 
ukulele practice. The group used a backpack as a research student in the elementary school year 4 honours science 
pervading Chiang Yuen district of Maha sarakham province, 30 people have come by the specific methods used in the 
research tool contains. Typical learning management plans and integrated learning management plan-extract-overview. 
Focus on the skills to play a pair. Wat a ukulele-playing skills. Data analysis by finding the standard deviation average 
difference of test and the average value before and after learning of the lesson plans, learning plans and normal 
aggregated learning management-split-overview. Focus on the skills to play a pair of ปรีย and compass points after the 
regular study plan and study plan-integrated-combines. Focus on the skills to play a pair with the statistical tests by the 
Wilcoxon Signed Ranks Test and The Mann-Whitney The U Test.  
The research found that 
 1. students in grade 4 has trouble learning the skill of universal music revolutionaries batu moat Lake tours.  
 2. learning activities learning skills, Universal Music revolutionaries batu moat Lake male solution is used. 
Integrated teaching-separate-total focus on pairing event plans to learn the ukulele Apocalypse flick of lepdi grade 4 
number 6 plan. 
 3. planned activities include learning-separate-overview. Highlight matching. (E1/E2) efficiently. Equal to 81.18/84.5 
student skills ukulele flipped after learning of the study plan study plans higher than normal aggregated-separate-overview. 
Focus on matching the statistical significance level .05 
 4. students in grade 4 are satisfied the integrated learning activities-separate-overview. Focus on matching the 
most level (= 4.56, S.D = 0.62).Include-exclude-include priority focus on pairing. 
 

Keyword : Whole - Part - Whole Emphasis Plays Peer Tutoring Skill 
 
บทนํา 

ดนตรีกับมนุษยแเป็นสิ่งที่อยูรวมกันมาตั้งแตอดีต ดนตรีเกิดจากการสรางสรรคแของมนุษยแและสิ่งที่สรางสรรคแนี้จัดวาเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 
ดนตรีเขาไปเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในทุกๆระดับซ่ึงอาจเกิดจากแรงบันดาลใจ ที่จะพยายามสะทอนภาพความเป็นจริงของตนหรือสะทอนภาพความเป็นจริง
ของสังคมที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยปใจจัยความเป็นอยูสภาวะแวดลอมเป็นตัวกําหนด หรือเป็นวัตถุดิบที่ นํามาผสมผสานและสรางสรรคแกับแนวคิดทางศิลปะที่
สะทอนผานออกมาทางดนตรีและบทเพลงในแงมุม ตางๆไดอยางชัดเจน ดนตรีหรือบทเพลงเปรียบเสมือนการบันทึกภาพทางประวัติศาสตรแชนิดหนึ่งที่ สะทอน
เหตุการณแสําคัญตาง ๆ หรือสะทอนแนวคิด อุดมการณแในแตละยุคสมัยอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติ 
2.เพื่อสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู 
3.เพื่อทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู 
4. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวม -แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 1.หลักสูตรวิชาดนตรี 
 2.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตร ี



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 62 
 

  
 3.กิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวม-แยก-รวม 
 4.การสอนแบบจบัคู 
 5.ทักษะการเรียนดนตรี 
 6.ความพึงพอใจ 
 7.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีดําเนินงานวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุมตัวเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกียติขจรวิทยา อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2 หองเรียน 
หองละ15 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติ1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะในวิชาดนตรี  และหนังสือ  เอกสารและการสรางแบบสัมภาษณแ 

ตอนที่ 2  การสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดย 
ใชวิธีสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคูซ่ึงประกอบไปดวย
มาตรฐานการเรียนรูสาระสําคัญตัวชี้วัดความสําเร็จ จุดประสงคแการเรียนรู สาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูสื่อและแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู  
 ตอนที่ 3  การทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูโดยการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนที่แบบวัดทักษะมีคาความยาก .40-.70 และอํานาจจําแนก .40 ขึ้นไปและความเชื่อมั่นของผูประเมิน .98 และความเชื่อมั่นของ
แบบวัดทักษะ .81และหาประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะ (E1/E2)  ของแผนการเรียนรูแบบปกติกับแผนการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบ
จับคู และเปรียบเทียบผลการสอบหลังเรียนของแผนการเรียนรูแบบปกติกับแผนการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู  
 ตอนที่ 4 ประเมินผลความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคูสราง
แบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ ตองการจริง 20 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัใชวิธีสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวธิีการสอนในแผนการเรียนจาํนวน 6 แผน 12 ชั่วโมง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือคาดัชนีความสอดคลองIOCการทดสอบทางสถิติThe Wilcoxon Signed-Ranks Testและเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียนของแผนการเรียนรูโดยใชการทดสอบ(The Mann-Whitney U Test )  
 
ผลการวิจัย 
 พบวา คะแนนผลทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแผนการแบบปกติและแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลน

แบบจับคู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 คะแนนกอนเรียนแผนปกติมีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน( X )=36 และมีคาเฉลี่ยหลังเรียน( X ) = 66.67 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน (S.D.) = 1.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) = 2.52  สวนและแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลน

แบบจับคู มีคะแนนกอนเรียนแผนปกติมีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรีย( X )=35.80 และมีคาเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) = 76.13  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน 
(S.D.)  =  1.778  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.)= 3.20   
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา  แนวทางการจัดการเรียนรูมี 3 ขั้น1.ขั้นรวม  2ขั้นแยก 3.ขั้นรวม 
 2.แนวทางการสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดย 
ใชวิธีสอนแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคูโดยนําแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยมีองคแประกอบดังนี้ 
 1.มาตราฐานการเรียนรู 
 2.สาระสําคัญ 
 3.ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 4.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.ขั้นสรุปประเมินผล 
 6.การวัดผลและประเมินผล 
 7.กิจกรรมและขอเสนอแนะ 
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3.ผูวิจัยไดนําแผนหาประสิทธิภาพ(E1/E2) เกณฑแ 70/70พบวาแผนการจัดกรเรียนรูแบบปกติ E1  มีคาเทากับ 73.62  E2 มีคาเทากับ 74.01แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม-แยก-รวม  เนนการจับคู  E1 มีคาเทากับ 81.18 E2 มีคาเทากับ 84.59แผนปกติมีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน( X )=36 และ

มีคาเฉลี่ยหลังเรียน( X ) = 66.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน (S.D.) = 1.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) = 2.52  สวนและแผนการเรียน

แบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู มีคะแนนกอนเรียนแผนปกติมีคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรีย( X )=35.80 และมีคาเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) = 
76.13  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน (S.D.)  =  1.778  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.)= 3.20  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนแบบปกติและ
นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู นักเรียนมีทักษะการเลนอูคุเลเลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนแบบแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู มีทักษะการเลนอูคุเลเลหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ  พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เรียนการเรียนรูแบบ -รวม-แยก-รวม เนน

ทักษะการเลนแบบจับคูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคาเฉลี่ย เทากับ( X ) 4.56และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) = 0.62 หมายความวา  ความพึงพอใจใน
แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติ  พบวา  กิจกรรมการเรียนรูแบบรวม -แยก-รวม  เนนการจับคู มีขั้นตอนอยู 3 
ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นรวม  สอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดครูอธิบายขั้นตอนการฝึกปฏิบัติและสาธิตตามขั้นตอนนักเรียนสังเกตและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนทักษะตามครูนักเรียนสรุปขั้นตอนและวิธปีฏิบตัิทักษะใหนักเรียนปฏบิัติดวยตนเองเกิดทักษะรวมแลว นักเรียนลงมือปฏิบัติทักษะจากขั้นตอนตามที่
ครูสาธิตครูประเมินทักษะโดยใชแบบสังเกตการณแดีดอูคุเลเลวิเคราะหแการปฏิบัติของนักเรียนโดยสวนรวมครูวิเคราะหแทักษะหาขอบกพรองของนักเรียนดวยการ
สังเกตนักเรียนวาปฏิบัติไดถูกตองหรือไมถูกตองครูประเมินภาพรวมการปฏิบัติของนักเรียนโดยการสังเกต ตอมาคือขั้นที่ 2 ขั้นแยกใหนักเรียนฝึกซอมแกไขสวน
ที่บกพรองเป็นคูตามขั้นตอนนักเรียนจับคูโดยใชขอมูลจากขั้นวิเคราะหแการปฏิบัติของนักเรียนโดยสวนรวมซ่ึงจับคูจากนักเรียนที่เ กงทักษะกับนักเรียนที่ออน
ทักษะนักเรียนแตละคูปฏิบัติทักษะโดยการสลับกันฝึกปฏิบัติทักษะตามแบบฝึกปฏิบัติทักษะ ตอมาขั้นตอนสุดทายคือขั้นที่ 3 คือขั้นรวม นักเรียนปฏิบัติทักษะ
รวมนักเรียนปฏิบัติทักษะรวมทั้งหมด ครูสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนและแกไขขอบกพรองของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติโดยใชวิธีสอนแบบรวม-แยก-รวม  เนนทักษะการเลนแบบจับคู จํานวน 6 แผน ผล
การประเมิน ความเหมาะสม พบวา ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรียนการเรียนรูแบบ -รวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลนแบบจับคูชั้น

ประถมศึกษาปีที่  4  มีคาเฉลี่ย )( X  เทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.5  หมายความวา  แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด  
 ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรูทางการเรียนแผนการเรียนแบบปกติกับแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวม เนนการจับคู สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  พบวา 
มีประสิทธิภาพ(E1/E2) แผนการเรียนแบบปกติ เทากับ 73.62/74.01 แผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู เทากับ 81.18/84.59  โดย
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนของแผนการเรียนแบบรวม-แยก-รวมเนนทักษะการเลนแบบจับคู สูงกวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนแบบ
ปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนรวมแยกรวมเนนการจับคู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวม พบวา นักเรียนที่เรียนดวย
แผนการจัดการเรียนรู เรียนการเรียนรูแบบ-รวม-แยก-รวม เนน  ทักษะการเลนแบบจับคูชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีคาเฉลี่ย 

 )( X  เทากับ 4.56 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  =  0.62 หมายความวา  ความพึงพอใจในแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยปฏิบัติ โดยใชวิธีสอนแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะ
การเลนแบบจับคู ดังนี้ 

1.ครูผูสอนจะตองศึกษาขั้นตอนการสอนแบบรวม-แยก-รวม เนนทักษะการเลน 
แบบจับคู อยางละเอียดกอนนําไปใชเพราะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน 

2.ครูผูสอนจะตองทําการปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนอยางละเอียด  
เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติไดถูกตองเป็นไปตามเวลาที่กําหนด และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3. ครูผูสอนควรศึกษาเกณฑแการประเมินทักษะยอยที่ใชเป็นแบบประเมินใหมีความเขาใจ เพื่อใหสามารถประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนไดอยาง
ถูกตอง หากเป็นไปไดครูผูสอนอาจใหนักเรียนไดศึกษาเกณฑแประเมินทักษะยอยมาลวงหนา เพื่อใหเกิดความเขาใจและประเมินการปฏิบัติของสมาชิกในคูของ
ตน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษา             
แนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) กลุมตัวอยางคือ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูสอน จํานวน 270 คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง 
สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 
 1. การนิเทศแนวใหมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมรายดาน พบวา อยูใน
ระดับ มาก ทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาสูงสุดไปหานอยที่สุด คือ ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการวัดและ
ประเมินผล  และดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ตามลําดับ 
 2.  แนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกรายดาน
ดังนี ้
  2.1  ดานการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรศึกษาวิเคราะหแสภาพปใจจุบันปใญหาในการดําเนินการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการ
รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่จําเป็นตองใชในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และควรจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเลม 
  2.2  ดานการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา  ควรสํารวจความตองการของครูใน การดําเนินการนิเทศภายในดวยวิธีตาง ๆ  ควรมีการ
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนโครงการและปฏิทินที่กําหนด และควรมีการดําเนินการนิเทศบุคลากรไดอยางทั่วถึง 
  2.3  ดานการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการนิเทศภายในโดยมีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน   
สถานศึกษาควรมีการสรางและใชเครื่องมือประเมินไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ 
  2.4  ดานการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแกไข  ควรมีการประชุมคณะผูนิเทศเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน              
และผลการนิเทศ ตามขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ  ควรนําผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการนิเทศภายใน มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพื่อใชในปีการศึกษาตอไป 
 
Abstract 

 The purposes of the research seemed to study the New Educational Supervision within Primary School and  to  study the 
guideline of  the New Educational Supervision within Primary School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. By Survey 
Study. The participants and the data source of the research were 90 administrators and  180 teachers, The instrument used in the 
research was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation. 
The structured interview form seemed to be analyzed by content analysis. The findings of the research indicated that; 
 1. The Study of the New Educational Supervision within Primary School  under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2  seemed to be at the high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was 
found that all of them were at the high level. The evaluation result  to improve, The Planning Supervision, The Measurement and 
Evaluation  and The  Operational supervision respectively. 
 2. The guideline of  the New Educational Supervision within Primary School under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2, it was found that  4  guidelines that 
  2.1   The Planning Supervision  was study should analyze current problems in the implementation of internal 
supervision. Schools are also encouraged to collect data and information needed to plan the School Supervision. Supervision should 
be an action plan in book form.   
  2.2 The  Operational supervision was should explore the needs of teachers. Action Supervision in various ways should 
assign the responsibility for implementation of the project plan and calendar schedule. And supervisory personnel should be 
conducted thoroughly. 
  2.3 The Measurement and Evaluation  has  appointed a working group to oversee the evaluation, with a clear job 
responsibilities. Schools should create and use assessment tools are fit for purpose. 
  2.4  The evaluation result  to improve  was  should the Board of Supervisors to review the performance and 
supervision  by steps regularly should the results of the analysis of data from internal supervision. Develop a plan to improve internal 
supervision for the next academic year. 
                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะมนุษยศาสตรแ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน Tel 083-3479898 E-Mail : wat.titimon@gmail.com 
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บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นตองอาศัยความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย   ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่เกี่ ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา อันจะทําใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพซ่ึงเป็นกระบวนการที่มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลั กการ
สําคัญของการนิเทศการศึกษาตองอยูบนพื้นฐานทางวิชาการ มีจุดมุงหมายชัดเจนเป็นประชาธิปไตย รับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น เปิดโอกาสใหทุกคนไดแสดง
ความสามารถเชิงสรางสรรคแทั้งทางดานความคิดเห็นและการกระทําใชหลักมนุษยสัมพันธแ รวมทั้งการใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติ งาน (ปรียาพร วงศแอนุตร
โรจนแ, 2546) การนิเทศการศึกษาจําเป็นตองปรับเปลี่ยนบทบาทของผูนิเทศใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในปใจจุบัน ดวยการทํางานรวมกันระหวางผู
นิเทศกับผูรับการนิเทศ เพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน (วีระพันธแ พูลพัฒนแ, 2548) ซ่ึงผูนิเทศจะเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาครูในการปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดคุณภาพ (Harris, 1975) โดยครูตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะความชํานาญ และเจตคติที่ดีตอการ
จัดการเรียนการสอน 
 นิเทศ มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Supervision” หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา หรือปรับปรุง ดังนั้น ความหมายของคําวา การนิเทศ
การศึกษา จึงหมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา หรือปรับปรุงทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อใหสามารถดําเนินงานของตนไป
ไดดวยดี ซ่ึงสอดคลองกับที่ สเปียรแส (Spears, 1967 : 10) ไดใหคําจํากัดความของคําวา การนิเทศการศึกษาวา เป็นกระบวนการที่จะทําใหเกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของครู  โดยการทํางานรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการนี้ เป็นกระบวนการกระตุนความเจริญกาวหนาของครู และมุง หวังที่จะ
ชวยเหลือครู เพื่อชวยใหครูไดชวยเหลือตนเองได 
 เนื่องจากความรูและแหลงเรียนรูมีมากขึ้น จึงทําใหความหมายของการนิเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงใหกวางขวางขึ้น นั่นคือ การนิเทศการศึกษา จะ
หมายรวมถึงการเอาใจใสในการสํารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนําการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความสามารถ  ในการทํางานอยางดีมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศเป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีพัฒนาการของการนิเทศเร่ือยมาเพื่อใหเกิดคุณภาพที่สมบูรณแ
ที่สุด  การเรียนรูประวัติการนิเทศทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศนี้ เป็นการเรียนรูเพื่ อเป็นแนวทางในการจัดการนิเทศที่เหมาะสมตอไป ผูวิจัย
ปฏิบัติงานอาจารยแประจํา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน รับผิดชอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชาการนิเทศการศึกษา มีความ
ตองการศึกษากรอบการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาแนวใหมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นั้น
เป็นอยางไร ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัย ครั้งนี้ จะนําไปเป็นขอสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสงผลตอ
คุณภาพนักเรียน  คุณภาพนักศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
นิยมศัพท์เฉพาะ  

 1.  การนิเทศแนวใหม่ภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยางเป็นระบบและตอเนื่อง โดยนําแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง มาใชประกอบการดําเนินงาน ประกอบดวย การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงาน การประเมินผลการนิเทศ และการนําผ ลการ
นิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการสะทอนผลการดําเนินงานอยางสรางสรรคแ 
 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
จํานวน  90  คน 
 4.  ครูผู้สอน  หมายถึง  ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 
2  จํานวน 270  คน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั  
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่ปฏิบัติ  งานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตาก เขต 2   
ปีการศึกษา 2558    จํานวนโรงเรียน  90  แหง  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2   จํานวน  90 โรงเรียน   ผูวิจัยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan  ไดแก   ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 90 คน  และครูผูสอน  จํานวน 180 คน  รวมทั้งหมด 270 คน   
 3. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  แหลงขอมูลสําหรับการสัมภาษณแเพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แหลงขอมูลการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจ ง (Purposive 
selection) ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว จํานวน 5 คน 
 4.  เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเป็น  2  ชุด คือ ชุดที่ 1 มีดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลู
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา แบงเป็น 5 ระดับ ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามตามวัตถุประสงคแขอที่ 1  มากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ     
 5.  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหแในการตอบแบบสอบถาม จากผูอํานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแ 
พรอมแนบซองจดหมายติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย และขอความกรุณาใหผูตอบแบบสอบถามสงถึงผูวิจัย ภายใน 2 สัปดาหแ  
  สวนแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2    สําหรับผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดังนี้  ผูวิจัยเลือกสัมภาษณแ ผูทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑแในการคัดเลือกที่กําหนดไว 
จํานวน 5 คน   เตรียมตัวภาคสนามเพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ไดขอมูลที่ครบถวน ตรงตามความเป็นจริงและประหยัดเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยจัดเตรียมรายละเอียดตาง ๆ ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกรณีศึกษา เชน แบบบันทึกการสัมภาษณแ  แบบบันทึกการศึ กษา
เอกสาร และอุปกรณแประกอบการสัมภาษณแ เชนเครื่องบันทึกเสียง กลองบันทึกภาพ เป็นตน และดําเนินการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ลวงหน ากับ
ผูทรงคุณวุฒิ และวางแผนในการเดินทางไปสัมภาษณแตามที่นัดหมาย 
 6. การวิเคราะหแขอมูลและการจัดกระทาํกับขอมูล 
  6.1  ขอมูลสถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามทาํการวิเคราะหแขอมูลดวย 
การแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
  6.2  ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา แบงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ยและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  6.3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2  เป็นแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสรางโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหา แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สรุปผลการวิจัย 
  1.1  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นครูผูสอน จํานวน  180 คน คิดเป็นรอยละ 66.67  และเป็นผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  90 คน คิด
เป็นรอยละ 33.33 
  1.2  การนิเทศแนวใหมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมรายดาน พบวา 

โดยรวมอยูในระดับ มาก ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ( X = 3.90, S.D.=  0.52)  เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาสูงสุดไปหานอยที่สุด คือ ดานการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.97 ( X = 3.97, S.D.= 0.52)  รองลงมา คือ ดานการวางแผนการนิเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ( X = 3.91, S.D.= 

0.53)  ดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ( X = 3.87, S.D.= 0.54) และดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  ( X = 
3.85, S.D.= 0.57) ตามลําดับ 
  1.3  แนวทางการนิเทศแนวใหมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา  
สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะหแสภาพปใจจุบันปใญหาในการดําเนินการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่จําเป็นตองใชใน                        
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเลม   ควรสํารวจความตองการของครูในการดําเนินการนิเทศ
ภายในดวยวิธีตางๆ สถานศึกษาควรมกีารมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนโครงการและปฏิทินที่กําหนดสถานศึกษาควรมี   การดําเนินการนิเทศ
บุคลากรไดอยางทั่วถึง  มีการแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการนิเทศภายในโดยมีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน สถานศึกษาควรมีการสรางและใชเครื่องมือประเมินไดอยางเหมาะสม
กับวัตถุประสงคแ สถานศึกษาควรเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม  ควรมีการประชุมคณะผูนิเทศเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและผลการนิเทศ ตามขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ
สถานศึกษาควรนําผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการนิเทศภายใน มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพื่อใชในปีการศึกษาตอไป จัดทํารายงานสรุปผลการนิเทศแกผูรับ
การนิเทศและหนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
  2.1  จากผลการวิจัย พบวา การนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2  พบวาโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาสูงสุดไปหานอยที่สุด คือ ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง  ดานการ วางแผนการ
นิเทศ ดานการวัดและประเมินผล และดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา โรงเรียนมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศและกําหนด
เกณฑแมาตรฐานงานทุกดานไวอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได
จัดทําสื่อที่จําเป็นในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เชน แบบสังเกตการสอน แบบประเมินตนเองของครู สําหรับใชในการดําเนินการนิเทศภายใน เพื่อทํา
การเก็บขอมูลพฤติกรรมการสอนของครู หลังจากเร่ิมดําเนินการตามแผนการนิเทศ จากนั้นจึงประชุมชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจ และรับทราบแผนการ
ดําเนินการและบทบาทของผูเกี่ยวของในการนิเทศภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของ นงเยาวแ  สังขแมาลา (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศ
ภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ผลการวิจัย 
พบวา การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนเอกชน ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลการวิจัยของ
พงศแรพี ปรีดานนทแ (2555 : 59-60) เร่ือง การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
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พบวา การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขั้นตอน  โดยสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความ
ตองการ ในการนิเทศภายในโรงเรียน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเป็นระบบและเป็นปใจจุบัน มีการศึกษาความตองการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ยังสงเสริมและสนับสนุนใหครู มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซ่ึงครูทุกคนในสถานศึกษา มีสวน
รวมในการพิจารณาความเป็นไปไดของนโยบาย วัตถุประสงคแของการนิเทศภายในโรงเรียน หลังจากนั้น สถานศึกษาจะประชุมชี้แจง ใหครูทุกคนรู และเขาใจ
บทบาทหนาที่ของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ สวนในการประเมินผลการดําเนินงานนิเทศนั้น ภายในโรงเรียนจะพิจารณาจากความสําเร็จของการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สินโท  ปินะภา (2552: 133) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรินทรแ  เหมบุตร 
(2555) ศึกษาเร่ือง กลยุทธแการนิเทศเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในเครือขายการนิเทศที่ 18  ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของครูมืออาชีพในการนิเทศตามมาตรฐาน
ดานความรู/มาตรฐานประสบการณแการสอนและประสบการณแวิชาชีพของครูมืออาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
  2.2  ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอแนวทางการนิเทศการศึกษาแนวใหมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  1)  ดานการวางแผนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ควรศึกษาวิเคราะหแสภาพปใจจุบันปใญหาในการดําเนินการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่จําเป็นตองใชใน
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และควรจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นรูปเลม2) ดานการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา  ควรสํารวจความ
ตองการของครูใน การดําเนินการนิเทศภายในดวยวิธีตาง ๆ ควรมกีารมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนโครงการและปฏิทินที่กําหนด และควรมี
การดําเนินการนิเทศบุคลากรไดอยางทั่วถึง  3) ดานการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการนิเทศภายในโดยมีผูรับผิดชอบ
งานที่ชัดเจน   สถานศึกษาควรมีการสรางและใชเครื่องมือประเมินไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ  4) ดานการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามา
ปรับปรุงแกไข  ควรมีการประชุมคณะผูนิเทศเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและผลการนิเทศ ตามขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ  ควรนําผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการนิเทศ
ภายใน มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพื่อใชในปีการศึกษาตอไป  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ณิชกานตแ ทองมวนวง (2553: 79-86) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ผลการศึกษาพบวา ผูเชี่ยวชาญไดแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนแตละขั้นตอน ดังนี้ การศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และความตองการใหมีการดําเนินการศึกษาการศึกษาสภาพ
ปใจจุบัน ปใญหา และความตองการควรเป็นไปอยางตอเนื่อง และมีระบบจัดเก็บขอมูลที่ดีทุกหนวยงานทั้งระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใหสามารถใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตรงตามเปูาหมาย กําหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบัติงานใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การนิเทศการศึกษาปฐมวัยไดอยางเพียงพอและเหมาะสม  สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา  เวียงนนทแ (2556 : 90-93) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูผูสอนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา  ควรใหครู
ทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาสภาพและปใญหา ควรมกีารศึกษาหรือสํารวจความตองการรับการนิเทศของครูและ ควรมีเครื่องมือในการศึกษาสภาพและปใญหา
ที่ทุกคนนําไปใชได  วิธีการประเมินผลการนิเทศภายในควรมีความยืดหยุนตามสภาพจริง นอกจากการตรวจสอบตามรายการที่กําหนด บรรยากาศในการนิเทศ
ควรเนนที่ความเป็นกัลยาณมิตรมากกวา การตรวจสอบเพื่อจับผิด  การสรุปผลการประเมินควรเปิดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นดวย  จัดใหมี
การนิเทศภายในโดยสม่ําเสมอและตอเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมนิเทศภายในเพื่อใหไดขอมูลจริงในการนําไปพัฒนาปรับปรุงงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1.1  ดานการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการศึกษาวิเคราะหแ สภาพปใจจุบัน ปใญหา ศึกษาวิเคราะหแ นโยบายการศึกษา  
วิเคราะหแขอมูลสารสนเทศที่จําเป็น ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหง เพื่อนํามาใชในการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา และควรจัดทําปฏิทิน
การนิเทศภายในที่ชัดเจน 
  1.2  ดานการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการแตงตั้งคณะทํางาน มีการมอบหมายงาน ความรับผิดชอบในการดําเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนด โดยลําดับความสําคัญของปใญหาและความตองการการนิเทศภายใน และควรจัดใหการเสริมสรางประสิทธิ ภาพการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอน 
  1.3  ดานการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา  ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลนิเทศภายในที่ชัดเจน ควรสงเสริมการสราง
เครื่องมือที่ใชในการประเมินการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคแของการนิเทศการศึกษา และควรใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการ
ประเมินอยางเป็นระบบ 
  1.4  ดานการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแกไข ควรมีการประชุมคณะทํางานผูนิเทศ เพื่อทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานและผลการนิเทศอยางสม่ําเสมอ โดยนําผลการวิเคราะหแมาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศภายในเพื่อใชในปีการศึกษาตอไป 
 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครั้งตอ่ไป 
  2.1  ควรศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  2.2  ควรศึกษาเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.3  ควรศึกษาเร่ือง สมรรถนะดารจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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Miss Kannika  Panyadee1 and Miss Rinradee Papanai, Ph.D.2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 
3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม 2) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ กอนและหลังการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น  43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบหลักสูตร เว็บชวยสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คํานวณดัชนีความสอดคลองคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเที่ยง
สูตรที่ 20 (KR-20) คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากลุมควบคุมที่จัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ  :  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
This research aimed to 1) compare the effects of active learning activity online to improve students’ learning 

achievement in Computer 3 subject of the controlled group and non-controlled group of Mathayomsuksa 2 students, and 2) 
compare the effects of active learning activity online to the controlled group before and after being subjected to the intervention 
program.  

The sample in this study was 43 Mathayomsuksa 2 students in Khrueawaittayakhom School, Department of the 
Secondary Educational Service Area Office 17 in the second semester of the academic year 2015. The research tools used in this 
study were learning management plan, documentation course, web-based instruction and achievement test. The data were analyzed 
using Index of Item-Objective Congruence: IOC, Difficulty Index or Easiness (p), discriminant index (r), Kuder-Richardson Method (KR-
20), descriptive statistics, dependent sample t-test and paired samples test. 

The results showed that: 1) learning achievement of the controlled group was higher than the non-controlled group after 
being subjected to active learning activity online at .05 level of significance, and 2) learning achievement of the controlled group 
showed improvement after being subjected to active learning activity online at .05 level of significance. 

 
 Keywords  :  active learning online, achievement course 
 
บทนํา 

ปใจจุบันเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลตอการดํารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเขา สูยุคแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสิ่ง
สําคัญที่ทุกคนจะตองมีคือ ทักษะการเรียนรู เพื่อใหสอดรับกับกระแสการปรับเปลี่ยน วิจารณแ พานิช (2555, น. 9-21) ไดกลาวถึงทักษะสําคัญในการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 กลาวโดยสรุปคือ การออกแบบการเรียนรูเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนการสอน ครูเป็นผูอํานวยความสะดวกในการเรียนตลอดจนการนําเทคนิค
วิธีการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เนนการใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนดวยกระบวนการกลุมและสรางแรงจูงใจในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง เพื่อใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิตและเกิดการคนพบองคแความรูที่ยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายในการ 
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พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่สําคัญ ตลอดจนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสงบสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต อการ
ดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใชประโยชนแในการทํางานอยางมี ความคิด
สรางสรรคแและแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทํางานและมีเจตคติที่ดีตอการทํางานสามารถดํารงชีวิตอยูในสั งคมได
อยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) ในชวงตนปีพุทธศักราช.2558 ผูวิจัยไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนยแเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กจังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก, 
2558, น. 1) ซ่ึงในการอบรมครั้งนี้ผูวิจัยไดทราบถึงสภาพปใญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรแของโรงเรียนตางๆในสหวิทยาเขต โด ย
ปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปใญหาที่พบในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนที่นักเรียนมักขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรูเนื่องจากนักเรียนใหความสนใจกับเครื่องคอมพิวเตอรแมากกวากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นในชั้นเรียน  

จากสภาพดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัย พบวาการสอนโดย
ใชกรณีศึกษารวมกับการใชเว็บชวยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนไ ดและเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ โดยการสอนโดยใชกรณีศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดศึกษากรณีตัวอยางรวมกันกับเพื่อนในกลุมจะ
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันทุกคนชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีความกระตือรือรน สามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข สอดคลอ งกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ไดสนับสนุนใหครูใชเว็บชวยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงการนําเครื่องมือที่มีอยูบนระบบอินเทอรแเน็ตมา
ประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแสามารถเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางทักษะที่จําเป็นสําหรับนักเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21  ทั้งยังเป็นการลดขอจํากัดดาน
เวลาและสถานที่ในการเรียนรู โดยที่นักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธแกันไดอยางรวดเร็วผานเว็บไซตแ กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ทั้ง ยังเป็นการสงเสริม
พฤติกรรมการเรียนรูที่ไดจากประสบการณแตรงอีกดวย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแกอนและหลังการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้ 

1.  การเรียนรูเชิงรุก  
2.  การเรียนรูผานนวัตกรรม 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 43 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 ที่ไดจาก

การสุมแบบเจาะจง จํานวน 35 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือวิจัยโดยการศึกษาขอมูลจาก ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยจําแนกเป็นเครื่องมือ

วิจัยและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน หนวยการเรียนรูที่ 7  เร่ือง คอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ต 
2.2 เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก ใบความรู  ใบงานและหนังสือตลอดจนสื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 
2.3 เว็บชวยสอนหนวยการเรียนรูที่ 7  เร่ือง คอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ต  
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรแ 3 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษาคนควาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design (บุญเรียง  

ขจรศิลป, 2537, น.246) ซ่ึงมรีูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 

T1 X1 T2 

 
สัญลักษณแที่ใชในการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
X1 แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ 
 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน พรอมทั้งขอตกลงในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้ 
3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 เรื่องคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ต จํานวน 60 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนที่

เป็นกลุมตัวอยาง ใชเวลา 90 นาที แลวบันทึกคะแนนที่ไดในครั้งนี้เป็นคะแนนกอนดําเนินการทดลอง  
3.3 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัย เป็นผูสอนดวยตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ วิชาคอมพิวเตอรแ 3 เรื่องคอมพิวเตอรแ

และอินเทอรแเน็ต ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น จํานวน 8 แผน 
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 เร่ืองคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ต ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนไป

ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนที่ไดเป็นคะแนนหลังดําเนินการทดลอง  
3.5 นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหแ สรุป 
4. สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 1) คํานวณดัชนีความสอดคลอง 2) คาความยากงาย 3) คาอํานาจจําแนก 4) คาความเที่ยงสูตรที่ 20 (KR-

20) 5) คะแนนเฉลี่ย 6) การทดสอบคาทีแบบtwo dependent sample t-test 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษา วิเคราะหแขอมูล ตลอดจนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรแ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากลุมควบคุมที่จัดการเรียนการสอน

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายได 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากลุมควบคุมที่จัดการเรียนการสอน

แบบปกติ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูเชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธแในการเรียน สามารถสรางและ
สงเสริมองคแความรูดวยการลงมือปฏิบัติในทุกๆดาน เป็นการเรียนที่กระบวนการกลุมเขามามีบทบาทสงผลใหเกิดทักษะการทํางานรวมกับผู อื่น ทําใหนักเรียน
เกิดองคแความรูที่คงทน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด เชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจนแ (2556, น. 173) กลาววา การจัดการเรียนรูเชิงรุก เป็นการเรียนที่นักเรียนมีบทบาทใน
การสรางความรูดวยตนเองจากกิจกรรมการเรียนและการส่ือสารผานกิจกรรมที่ครูไดออกแบบไวทั้งกับเพื่อนในชั้นเรียนและครู ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อใหเกิดมวลความรูและประสบการณแที่นักเรียนสามารถสรางองคแความรูใหเกิดขึ้นอยางมีความสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของจิรภา  อรรถพร (2556) ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลนแเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตปริญญาบัณฑิต โดยรูปแบบการสอนที่สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู มี
ความสอดคลองกันในเร่ืองของ กิจกรรมในการกระตุนการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูดวยตนเอง การเรียนที่นักเรียนมีบทบาทในการทํา
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ครูสรางใหดึงดูดการเรียนการสอนมีผลกับนักเรียนที่จะอยากเรียนรู และการมีปฏิสัมพันธแในการเรียนระหวางนักเรียนและ
ครูเป็นปใจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนการปรับพฤติกรรมการเรียน  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู ทั้งนี้
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการสอนแบบกรณีศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผูเสนอกรณีศึกษาใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนได 
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เรียนรู ทําความเขาใจ ตลอดจนอภิปรายถึงแนวทางการแกปใญหาเพื่อหาคําตอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2558, น. 362) กลาววา วิธีสอน
โดยใชกรณีศึกษา คือ การเรียนที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว โดยกําหนดสถานการณแสมมติขึ้นและตอบคําถามให
ตรงกับเรื่องที่กําหนดใหเป็นกรณีศึกษา จากนั้นนําคําตอบและเหตุผลในการตอบคําถามดังกลาวมาประกอบเป็นขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงผลให
นักเรียนมีความรูตรงตามจุดประสงคแที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ Stepich et al (2001อางถึงใน ศิริมาตยแ อินทรแตามา, 2555, น.53) ไดทําการวิจัย
เร่ืองกลยุทธแการสอนแนะเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปใญหาในขณะที่พวกเขากําลังวิเคราะหแและแกปใญหาการออกแบบการเรียนการสอน
ดวยกรณีศึกษาบนเว็บ โดยมีแนวทางในการสอนแนะ (coaching guidelines) ใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและสอนแนะใหนักเรียน
พิจารณาสภาวะที่เกี่ยวของกับการแกปใญหา 

นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการสอนโดยใชเว็บชวยสอน ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนในระบบอินเตอรแเน็ต โดยครูไดสราง
บทเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนรูตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธนากร ขติ
ยะสุนทร (2551, น. 1) กลาววา บทเรียนบนเครือขายอินเตอรแเน็ต มีชื่อเรียกในภาษาไทยแตกตางกันออกไป แตสิ่งที่เหมือนกันก็คือ การใชเว็บเป็นเครื่องมือใน
การส่ือสาร ซ่ึงอาจประกอบดวยรายวชิาทั้งหมดหรือเนื้อหาสวนหนึ่งของรายวชิา ที่ใหผูเรียนไดเขาไปศึกษาหาความรู ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมตางๆภายใน
เว็บไซตแโดยนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมตออินเตอรแเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริมาตยแ อินทรแตามา (2555) ไดทําการวิจัย
เร่ือง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยอีเลิรแนนิงแบบกรณีศึกษา ที่มีตอความสามารถในการแกปใญหาการออกแบบสื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบวานักศึกษามีความกระตือรือรนในการสรางสรรคแผลงานของตนเองและเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง พรอมหาเทคนิคตางๆมาประกอบในผลงานให มีความ
นาสนใจ และนักศึกษาสวนใหญสามารถผลิตผลงานออกมาไดดีตรงตามรูปแบบที่วางไว   

และผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงกลาวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือมวลประสบการณแการเรียนรู
ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน ซ่ึงสามารถวัดไดดวยการทดสอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพิมพแประภา อรัญมิตร (2552, 
น. 18) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือคุณลักษณะและความรูความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไดจากการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ซ่ึงสามา รถวัด
เป็นคะแนนไดจากแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอยาง สอดคลองกับงานวิจัยของศราวุฒิ  ขันคําหมื่น (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการ
ประยุกตแใชรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกวิชาฟิสิกสแ เร่ืองสภาพสมดุล สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกสแ เร่ือง
สภาพสมดุลของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูเชิงรุก มีพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง สูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบเดิมที่มี
พัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกทําใหผูเรียนไดใชศักยภาพดานการคิดจากการประมวลความรูเดิม และ
มีความกระตือรือรนในการรับความรูใหมจากการสังเกตผลการทดลอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทดลองกับเพื่อนในชั้นเรียนและคนควาหาความรู
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูดวยตนเอง สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตแใชกับสถานการณแใหมที่ครูสรางขึ้นจึงทําใหเกิดความรู ความเขาใจมากขึ้น 

ขอสรุป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนแ ทําใหนักเรียนไดพัฒนาองคแความรูไดเต็มศักยภาพ การออกแบบ

การเรียนรูของครูดวยการใชกรณีศึกษารวมกับเว็บชวยสอนสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยการสรางความรูดวยตนเองและการใชกระบวนการกลุม
และการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่มีลําดับขั้นตอนที่ประกอบดวยการศึกษาเนื้อหาจากเว็บชวยสอนและกรณีศึกษา สงผล
ใหนักเรียนเกิดองคแความรูที่หลากหลาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเอาใจใสและความเมตตาอยางสูงจาก ดร. รินรดี  ปาปะในอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ผูเสียสละ
เวลาอันมีคา กรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดี ตลอดจนตรวจความถูกตองของเนื้อหา ขอมูล และใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ จ นทําให
วิทยานิพนธแฉบับนี้มีความสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุทธิพร  บุญสง คณบดีคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม รองศาสตราจารยแ ดร.โกศล มีคุณและ ดร.นพดล  
พรามณี  กรรมการสอบวิทยานิพนธแตลอดจน ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธแที่เป็นประโยชนแเพื่อปรับปรุง
วิทยานิพนธแฉบับนี้ใหมีความสมบูรณแและขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นนทลี  พรธาดาวิทยแ  ดร.ธัญญาภรณแ  บุญยัง อาจารยแสุกัญญา  บุญศรี 
อาจารยแกนน  ทศานนทแและอาจารยแมาณี  คุสิตา ที่ใหความอนุเคราะหแตรวจเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคมที่ใหความรวมมือเป็นอยางดีในการเก็บขอมูลในการวิจัย  

ขอขอบพระคุณคณาจารยแทุกทานในคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและ
มวลประสบการณแที่มีคายิ่งกับผูวิจัย รวมทั้งใหคําปรึกษา ชี้แนะในดานตางๆโดยตลอด ขอขอบพระคุณเจาหนาที่คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม ที่อํานวยความ
สะดวกในการทําวิทยานิพนธแ ตลอดจนผูจัดทําตํารา เอกสารและงานวิจัยที่ใชอางอิงในงานวิจัยครั้งนี้  

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัว ตลอดจนผูใหคําปรึกษา แนะนําและใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธแทุกทาน ที่เป็นกําลังใจ
สําคัญในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ใหประสบความสําเร็จ คุณคาที่เกิดขึ้นจากงานวิทยานิพนธแฉบับนี้ขอมอบให บิดา มารดา ครู อาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทาน 
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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช ้
การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

The Development of English Paragraph Writing Ability Using  the Process Writing  
of Matthayomsuksa 3 Students 

 
 วีณา  ทวนีันท์1 

Weena  Taweenan 
 
บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียน  อนุเฉทภาษาอังกฤษ  โดยใชการเขียนแบบ
เนนกระบวนการ กอนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
   กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบานหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 44 คน
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช  
ในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ และ
แบบวัดเจตคติตอการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ เวลาในการทดลอง 12 สัปดาหแ สัปดาหและ 3 ชั่วโมง        
รวมท้ังหมด 36 ชั่วโมง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแกคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไมอิสระ 
   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยตามลําดับดังน้ี  37.14 คิดเป็นรอย
ละ 37.14 และ 78.43 คิดเป็นรอยละ 78.43 นักเรียน   มีคะแนนหลังเรียนไมนอยกวารอยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา
คะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 2. นักเรียนมีเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 โดยภาพรวม  
อยูในระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ: การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ, การเขียนแบบเนนกระบวนการ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare students’ English paragraph writing ability before and 
after using the process writing and to study attitude towards teaching English paragraph writing using the process writing of 
Matthayomsuksa 3 students. 
 The sample consisted of 44 students studying in Matthayom 3/1 at Banmakkhaeng School, Muang District, Udon 
Thani Province. They were selected using cluster random sampling. The research was a one group pretest-posttest design. 
Research instruments included 12 lesson plans, an English paragraph writing ability test and an attitude questionnaire. The 
experiment lasted twelve weeks, 3 hours a week, or 36 hours for all. The mean, percentage, standard deviation and t-test 
for Dependent Samples were used for data analysis. 
 The findings of the research were as follows: 

1. The students’ pretest and posttest mean scores of English paragraph writing ability were 37.14 or 37.14 
percent and 78.43 or 78.43 percent respectively. The students’ English paragraph writing ability after the experiment was 
not less than 70 percentages, and it was higher than that of the pretest.  

2. The students’ attitude towards teaching English paragraph writing using the process writing was 4.63 or at a 
very good level. 

 
Keywords: Paragraph Writing, Process Writing  
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บทนํา 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญและจําเป็นอยางมากในการติดตอสื่อสารเพื่อ ทําความเขาใจระหวางกันของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒนแ และ
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2558 ที่ผานมา ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนในสังคมจําเป็นตองเรียนรูเพื่อ
ใชเป็นเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับสังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนภาษา ตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็มุงเนนที่การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเป็นหัวใจสําคัญ ซ่ึงก็คือการสรางและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดานในตัวผูเรียนเพื่อประโยชนแใน
การสื่อสาร ไดแก ทักษะการฟใง การพูด การอาน และการเขียน ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะนั้นทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความยากมากกวา
ทักษะอื่น ดังที่รัตนา มหากุศล (2540: 163) ไดกลาววาทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุด เพราะวาทักษะการเขียนเป็นกระบวนการเกี่ยวกับความคิด เป็น
การรวบรวมความคิดโดยจัดลําดับกอนหลัง แลวเรียบเรียงความคิดทั้งหมดรวมทั้งเลือกสรรถอยคํา  เพื่อจะไดถายทอดออกมาเป็น    ลายลักษณแอักษรหรือ
ขอความที่สามารถสื่อความหมายไดตรงตามความตองการ อีกทั้งนูนัน (Nunan, 1999: 271) ที่กลาววาการเขียนเป็นทักษะที่นาจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทําใน
เร่ืองของภาษา และเพราะความยากของทักษะการเขียนแมแตการเขียนอนุเฉทซ่ึงถือไดวาเป็นหนวยพืน้ฐานในการเขียนภาษาองักฤษก็ยงัมีปใญหาดานไวยากรณแ
และปใญหาดานการไมรูวิธีการในการเขียน ดังนั้นการเขียน อนุเฉทจึงเป็นปใญหาเรงดวนสําหรับผูเรียนที่ผูสอนตองดําเนินการแกไข 
    จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู ในรายวชิา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหมากแขง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ผานมา ผูวิจัยพบขอผิดพลาดจากงานเขียนระดับประโยคและระดับยอหนาของนักเรียน 
ไดแก นักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตอง   ใชคําไมเหมาะสมไมถูกประเภท เรียงคําในประโยคไมถูกตอง การส่ือความหมายในประโยคไมชัดเจน เนื้อหาวกวนและ
ไมมีความเกี่ยวของสัมพันธแกันกับหัวขอที่เขียน รูปแบบในการเขียนไมเป็นระบบ  การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตองและผูเขียนไมสามารถเชื่อมโยง
ความคิดใหใหผูอานเขาใจไดถูกตอง และจากการที่ผูวิจัยจึงไดศึกษาผลการประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทักษะการเขียน จํานวน 3 ตัวชี้วัดไดแก ตัวชี้วัดที่ ต 1.3.1 
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณแ ขาว/เหตุการณแ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่มีอยูในความสนใจของสังคม, ต 1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความ
สําคัญ/แกนสาระหัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหแเรื่อง/ขาว/เหตุการณแที่อยูในความสนใจ ของสังคม  และ ต 1.3.3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณแและเหตุการณแเร่ืองและประเด็นตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม จากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (2557: 5) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 3 ปียอนหลัง พบวาคะแนนเก็บของนักเรียนที่ไดจากการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดดานการเขียนทั้ง 3  ตัวชี้วัดอยูในระดับต่ํา
กวาทักษะอื่น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ เพื่อหาวิธีการแกไขปใญหาดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน และพบวาการเขียน
แบบเนนกระบวนการ (Process Writing) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนากระบวนการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่โซโคลิค (Sokolik, 2003: 96) ได
กลาวถึง  การเขียนแบบเนนกระบวนการวาเป็นการเรียนรูลําดับขั้นของการเขียน เพื่อนําไปสูผลงานการเขียน โดยเริ่มจากการรางงานเขียน การเขียน การให
ขอมูลยอนกลับ การอานทบทวนและการแกไข เป็นวงจรที่เป็นระบบ และเฮดจแ (Hedge, 2005: 51) กลาววาการเขียนแบบเนนกระบวนการ เป็นวิธีการสอน
เขียนที่มีประสิทธิภาพ มุงใหนักเรียนสนใจในกระบวนการสรางงานเขียนดวยวิธีที่หลากหลาย อันเป็นการกระตุนใหนักเรียนไดเกิดแนวคิดใหมๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับคํากลาวของแลงแกน (Langan, 2013; 5) ที่กลาววาการเขียนแบบเนนกระบวนการ คือหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ประกอบ ดวยชุดของหลักการและเทคนิคที่
สามารถเรียนรูและเขาใจได  
   จากความสําคัญและสภาพปใญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํากระบวนการเขียนของ แลงแกน (Langan, 2013; 17-33) มาพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหมากแขง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเขียน
ของแลงแกนใชเทคนิคที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนมีขอมูลและแนวคิดที่จะเขียน ในขั้นที่หนึ่งคือขั้นกอนเขียนและใชขั้นเขียนรางครั้งที่ 1 ขั้นปรับปรุงงานเขียน 
และขั้นแกไขและอานพิสูจนแงานเขียนเป็นขั้นตอนสุดทายในการขัดเกลาขอมูลและแนวคิดเหลานั้นใหอยูในรูปของอนุเฉทที่ถูกตอง  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 การวิจยัในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคแไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใชการเขียนแบบ
เนนกระบวนการ กอนเรียนและหลังเรียน 
   2.  เพื่อศึกษาเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
   ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นพื้นฐานในการทําวิจัยตามลําดับ ดังนี้  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ประกอบดวย 5 สาระ และ 8 มาตรฐาน หลักสูตรฉบับนี้จะเนนทักษะการเขียนในมาตรฐานที่ 1.2 (มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ) และมาตรฐานที่ 1.3 (นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
โดยการพูดและเขียน) และกลาวถึงวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายถึง 12 วิธีเพื่อใหผูสอนเลือกใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู ไดขอมูลที่สะทอนความรูความสามารถและศักยภาพของผูเรียนอยางเหมาะสม 

2. การสอนภาษาตางประเทศ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตามลําดับดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาที่สองที่มีอิทธิพลตอการสอนภาษาและ
เป็นสมมติฐานในการสรางความสามารถเพื่อการเรียนรูภาษาที่สอง คือแนวคิดของ คราเชน (Krashen, 2001: 1-11) ซ่ึงประกอบดวย 5 สมมติฐานไดแก  
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สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางการรับภาษาและการเรียนภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรู
ภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับการใชความรูกฎเกณฑแทางภาษามาแกปใญหาการใชภาษาผิด (The Monitor 
Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับตัวปูอน (The Input Hypothesis) และสมมติฐานเกี่ยวกับอารมณแและความรูสึกของนักเรียน (The Affective Filter 
Hypothesis) 2)  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาภาษาตางประเทศ ตามแนวคิดของนักวิชาการไดแก ซาวิยอน (Savignon, 1983: 23-24)  สุมิตรา 
อังวัฒนกุล, (2540: 29) และพรสวรรคแ สีปูอ (2550: 24) ไดกลาวไวพอสรุปไดวา การเรียนการสอนภาษาภาษาตางประเทศคือการที่จะทําอยางไรใหนักเรียน
สามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางถูกตองคลองแคลวตามสถานการณแ ซ่ึงเป็นเปูาหมายของการสอน ภาษาตางประเทศแตละภาษามีโครงสราง
ที่แตกตางกันไป ครูผูสอนควรคํานึง ถึงความแตกตางของภาษาแมและภาษาตางประเทศ จัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมกับระดับชั้น วางแผนการสอนใหเป็นลําดับ
ขั้นตอนโดยใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการฝึกใชภาษาเพื่อ  การส่ือสารใหมากที่สุดเพราะการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ไมใชการเรียนภาษาแตเป็นการเรียน การใชภาษา 3) การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตามแนวคิดของลิตเติลวูด (Littlewood, 1996: 2-3)  และสุ
มิตรา อังวัฒนกุล (2540: 39) พอสรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น ผูสอนจําเป็นตองรูถึงความแตกตางระหวางเทคนิคการสอน วิธี
สอน และแนวคิดทฤษฎีซ่ึงเป็นที่มาของวิธีสอนตางๆ แตละวิธีมีทั้งขอดีและขอเสีย ครูผูสอนตองศึกษาทําความเขาใจและเลือกนําไปใชใหเหมาะสมกับนักเรียน 
เพราะธรรมชาติและขอจํากัดในการเรียนรูของภาษาตางประเทศไมเหมือนกับความรูในภาษาแม และ 4) การวัดและประเมินผลภาษาตางประเทศ ตามแนวคิด
ของฟินอคเชียโร และซาโก (Finocchiaro & Sako, 1983: 12-14) ฮิวสแ (Hughes, 2003: 9-14) บราวนแ (Brown, 2004: 3) พอสรุปไดวาการวัดและ
ประเมินผลการสอนภาษาตางประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่ครูผูสอนตองดําเนินการอยูตลอดเวลา เพื่อปรับปรุง และประเมินผลความสามารถทางภาษาของ
ผูเรียน และเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครูดวย ทักษะทางภาษาแตละทักษะนั้นมีความแตกตางกันฉะนั้นครูผูสอนตองใหความสําคัญกับการสราง
เครื่องมือที่จะใชในการวัดและประเมินผลทักษะภาษาเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจุดประสงคแของการวัดในแตละคร้ัง 

3. การเขียน ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับความหมายของการเขียน ความสําคัญของการเขียน ความสามารถดานการเขียน องคแประกอบของการ
เขียน กระบวนการเขียน และกิจกรรมการเขียน 

4. การเขียนอนุเฉท กลุมของประโยคในรูปของยอหนา ซ่ึงอยูระหวาง 100 – 200 คํา หรือ 8 – 15 ประโยค ประกอบดวย 3 สวน คือ ประโยค
ใจความสําคัญ ประโยคใจความยอยหลายประโยค และประโยคสรุป แลวเช่ือมตอทุกประโยคเขาดวยกันเพื่อแสดงถึงความสัมพันธแทางความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว 

5. การเขียนแบบเนนกระบวนการ การเขียนแบบเนนกระบวนการ หมายถึงกิจกรรม    การเขียนที่ฝึกใหนักเรียนไดรูและเขาใจวิธีการเขียนที่ดี
และถูกตองอยางเป็นขั้นตอน เริ่มจากการคนหาขอมูล แลวเรียบเรียงเป็นความคิด โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นจากการวางแผนการเขียน       การตรวจทาน
แกไข และการทบทวนสิ่งที่เขียน ทุกกระบวนการจะผสมกลมกลืนโดยลําดับอยางเป็นธรรมชาติ ทําใหผูเรียนมีการพัฒนากระบวนการในการเขียน และพัฒนา
ความคิดขึ้นเร่ือยๆ สงผลใหไดงานเขียนที่บรรลุตามวัตถุประสงคแของผูเขียน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกการเขียนแบบเนนกระบวนการของแลงแกน (Langan, 
2013: 17-31) มาใชในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เนื่องจากขั้นตอนในการเขียนมีกระบวนการที่ชัดเจน งายในการฝึกปฏิบัติ มีการใชเทคนิคหลากหลายเพื่อ
ลดความกังวลในการฝึกทักษะการเขียน ซ่ึงเป็นทักษะที่ยากทักษะหนึ่ง ทําใหนักเรียนเรียนรูไดดี 

6. การวัดและประเมินผลการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึงการใชงานเขียนอนุเฉท เป็นเครื่องมือทดสอบความสามารถทางดานการเขียน
ภาษาอังกฤษของผูเขียน ดังนั้นการประเมินความสามารถจึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตรวจใหคะแนนและประเมินผลงานเขียนอนุเฉทของนักเรียนโดยใชเกณฑแใน
การประเมินค่ือวิธีการตรวจใหคะแนน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑแการประเมินอนุเฉทของบอรแดแมน  (Boardman, 2008: 131) ในการประเมิน
ความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เพราะเป็นเกณฑแในการประเมินการเขียนอนุเฉทโดยเฉพาะ 

7. เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงสามารถเป็นไปได   ทั้งทางบวกและทางลบ และเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ
กาลเวลาและสถานการณแแวดลอมเปลี่ยนไป ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสทแ (Best, 1977: 171) 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
8.1 งานวิจัยในประเทศ ประกอบดวยงานวิจัยของ 1) ชุดาภรณแ แทนออน (2553) 2)  กนกพร บุญอาจ (2553)  3) ธรรมธัช  บาศรี (2556) 

4) เขมานันทแ รัตนานิคม (2556) 5) ธุลีกาญจนแ ฟองออน (2556) และ 6) ศลิษา คนขยัน (2556) ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาความสามารถดานการ
เขียนโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ สามารถพัฒนาความสามารถทางดานการเขียนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักเรียนยังมีเจตคติตอการ
สอนเขียน   แบบเนนกระบวนการอยูในระดับคอนขางดีถึงระดับดีมาก  

8.2 งานวิจัยตางประเทศ ประกอบดวยงานวิจัยของ 1) แกรทซแ (Gratz, 2005: 84)    2) เมสัน (Mason, 2006: 83) 3) แกมเบิล (Gamble, 
2007: 41) 4) บริลลิงเงอรแ (Brillinger, 2009: 36) และ 5) จรูญธวัชชัย (Jarunthawatchai, 2010: 143-144) ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวา      การพัฒนา
ความสามารถดานการเขียนโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ สามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนของนักเรียนไดเป็นอยางดีทั้งหองเรียนที่ มีภาษา
และวัฒนธรรมเดียวกันและหองเรียนที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความพยายามในการแกไขงานเขียน ยอมรับ
ฟใงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเพื่อนและครู กลาวคือ นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการมีความสามารถดานการเขียนสูงกวา
นักเรียนที่เรยีนโดยใชการสอนปกติและการสอนแบบเนนภาระงาน นอกจากนี้การเขียนแบบเนนกระบวนการยังไดรับการยอมรับจากองคแกรการศึกษาในระดับ
สากลอีกดวย 

9. ขั้นตอนการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําการสอนโดยใชกระบวนการ
เขียนของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31)    ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนเขียน (Prewriting) ขั้นเขียนราง ครั้งที่ 1 (Writing the First Draft) 
ขั้นปรับปรุงงานเขียน (Revising) และขั้นแกไขและอานพิสูจนแงานเขียน (Editing and Proofreading) มาใชในการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยผูวิจัยไดแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของแลงแกน และขั้นตอน
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการของผูวิจัยที่ประยุกตแมาจากกระบวนการของแลงแกน ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสอนเขยีนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขยีนแบบเนนกระบวนการ 
 

1. ขั้นกอนการเขียน 
(Prewriting)  

 

1. ขั้นกอนเขียน (Prewriting) ครูใหนกัเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1 ครูแจกใบความรูที่ 1 การเขียนอนุเฉทประเภทพรรณนา ในแผนการเรียนรูที่ 1 การเขียนอนุเฉทประเภทอธิบาย ใน
แผนการเรียนรู ที ่4 การเขียนอนุเฉทประเภทเลาเรือ่ง ในแผนการเรียนรูที่ 7 การเขียนอนุเฉทประเภทอางเหตผุล ใน
แผนการเรียนรูที่ 10 แลวอธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับการเขียนอนเุฉทประเภทนั้นๆ พรอมยกตวัอยางประกอบ 
   1.2 ครูแจกใบงานที ่1 การเขียน Prewriting โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามลําดับตอไปนี้ 
        1.2.1 เทคนิคการเขียนแบบอิสระ ครูใหนักเรียนเขียนอนเุฉทแบบอิสระในเวลา 10 นาทีตามหวัขอที่ครูกําหนดโดยไม
หยุดพัก และไมตองสงงานใหครูตรวจ  
        1.2.2 เทคนิคคําถาม ใหนกัเรียนตอบคําถามวา ทําไม เมื่อไหร ที่ไหน ใคร อยางไร และอะไรบาง เกี่ยวกับหัวขอโดย
ใชขอมูลจากการเขียนแบบอิสระ 
        1.2.3 เทคนิคจดรายละเอียดหรือระดมพลังสมอง ครูใหนกัเรียนรวบรวมขอมูลดิบโดยการจดรายละเอียดของแนวคิด
และขอปลีกยอยทัง้หมดโดยใชขอมูลจากเทคนิคคําถาม 
        1.2.4 การทําแผนผังความคิด ครูใหนักเรียนทําของแผนผังความคดิเพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดตางๆ และรายละเอียดที่
สัมพันธแกับอกีรายละเอียดหนึ่งโดยใชขอมูลจากเทคนิคจดรายละเอียด        
        1.2.5 การเตรียมโครงรางอยางคราวๆ ครูใหนกัเรียนวางแผนการเขียนอนเุฉทโดยเขียนหมายเลข 1, 2 และ 3 กํากับ
หนารายละเอียดเพือ่จัดขอมูลเป็นกลุมประโยคใจความสําคัญ ประเดน็สนับสนุน และรายละเอียดที่ชดัเจนตางๆของเรือ่งที่
เขียน  

2. ขั้นการเขียนราง
ครั้งท่ี 1 (Writing 
the First Draft)  

2. ขั้นการเขียนรางครั้งที่ 1 (Writing the First Draft) ปฏิบัติตามลําดบัตอไปนี ้
    2.1  ครูแจกใบความรูที่ 2 การเรียบเรียงอนุเฉทและการใชคําเช่ือม แลวครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจ 
    2.2  ครูแจกใบงานที ่2 การเขียนรางครั้งที่ 1 ใหนักเรียนเขียนอนุเฉทตามขัน้ตอน ดังนี้ 
         2.2.1 ใหนักเรียนเขียนอนุเฉททีป่ระกอบดวยประโยคใจความสําคัญ กลุมประโยคสนับสนุนและ
ประโยคสรุป โดยใชขอมูลจากโครงรางเป็นแนวทาง นกัเรียนสามารถเพิ่มเติมและตัดแนวคิดที่ไดมาจากขั้น
กอนเขียนถาขอมูลไมมีความสัมพันธแกัน 
         2.2.2 เมื่อนักเรียนเขียนรางครั้งที่ 1 เสร็จแลว ครูใหนักเรียนเขียนอนุเฉทใหมดวยลายมือที่อานงาย
และชัดเจน หรือพิมพแ 

3. ขั้นปรับปรุงงาน
เขียน (Revising) 

3. ขั้นปรับปรุงงานเขียน (Revising) ปฏบิัติตามลําดับ ตอไปนี ้
    3.1 ครูแจกใบความรูที่ 3 แบบตรวจสอบรายการการปรับปรุงงานเขียน ใหนกัเรียนศึกษาโดยครูอธิบาย
เกี่ยวกบัรายการตรวจสอบการปรับปรุงงานเขียนใหนักเรียนเขาใจ 
    3.2 ครูใหนักเรียนตรวจสอบการปรับปรุงงานเขียนตามแบบตรวจสอบ แลวปรับปรุงเนื้อหาและประโยคของ
อนุเฉทโดยการเพิ่ม ตัดและเปลีย่นคํา ขอความ หรือแนวคิด ลงในใบงานที่ 3 ดวยปากกาสีแดงไวดานบนของ
แถว เพือ่เป็นแนวทางในการแกไขงานเขียนในขั้นตอไป 

4. ขั้นแกไขและอานพิสจูนแงานเขียน (Editing and Proofreading) ปฏิบัติตามลําดับตอไปนี้ 
   4.1 ครูแจกใบงานที่ 4 การแกไขและอานพิสูจนแงานเขยีน แลวอธบิายใหนักเรียนเขาใจ  
   4.2 ใหนักเรียนตรวจสอบอนุเฉทของตนเองอยางละเอียดในเร่ืองการสะกดคํา ไวยากรณแ เครื่องหมายวรรค
ตอนและขอผิดพลาดอื่นๆโดยใชพจนานกุรมและหนังสือคูมือไวยากรณแภาษาอังกฤษ       

   4.3 เมื่อนักเรียนแกไขอนุเฉทเสร็จเสร็จเรียบรอยแลว ใหนกัเรียนอานพิสูจนแงานเขียนดวยตนเองและ
แลกเปลี่ยนกับเพือ่น 

   4.4 ใหนักเรียนเขียนอนุเฉทดวยลายมอืที่อานงายหรือพิมพแลงในใบงานที่ 4 เพื่อสงคร ูนําเสนอ และติด
ผลงานที่บอรแด 

4. ขั้นแกไขและอาน
พิสูจนแ (Editing and 
Proofreading) 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหมากแขง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 หองเรียน จํานวนทั้งสิ้น 371 คน กลุมตัวอยางที่ใช คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนบานหมากแขง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซ่ึงกําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน 
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรูการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ จํานวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม

ทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง  
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ เป็นแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น

เอง ใชวัดกอนเรียนและหลังเรียน ขอสอบเป็นแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ  
2.3 แบบวัดเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ   เป็นแบบมาตราสวนประมาณคาของลิ

เคิรแท (Likert Scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงเป็นขอความเชิงบวกและเชิงลบ  
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงไดดําเนินการทดลองดวยตนเอง  และเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานหมากแขง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 12 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง 
3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยางหลังจากดําเนินการทดลองครบตามเวลาที่กําหนด โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 
3.4 วัดเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ จํานวน 20 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุมตัวอยาง

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ    ทั้ง 12 แผนการจัดการเรียนรูแลว 
3.5 นําผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน และแปลคาคะแนนแบบวัดเจตคติมาวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีทางสถิติเพื่อใชในการสรุปและ

อภิปรายผลการทดลอง 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจยัไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 วิเคราะหแขอมูลเพื่อศึกษาความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอย

ละ 
 4.2 วิเคราะหแขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบที

แบบไมอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples)  
 4.3 วิเคราะหแขอมูลเพื่อศึกษาเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาแปลคาตามเกณฑแการแปลผลการวัดเจตคติ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดาน   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ และศึกษาเจตคติตอการ
สอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1.  นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนเรียนเฉลี่ย 37.14 คิดเป็นรอยละ 37.14 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 
78.43 คิดเป็นรอยละ 78.43 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไมนอยกวารอยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา คะแนนความสามารถดานการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ 

 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
**  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 

การทดสอบ  ̅ S.D. รอยละ t 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

37.14 
78.43 

6.74 
5.11 

37.14 74.77** 
78.43  
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแพบวา คะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 44 คน  

มีคาคะแนนเฉลี่ยทดสอบกอนเรียนเทากับ 37.14 คิดเป็นรอยละ 37.14  คาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทากับ 78.43  คิดเป็นรอยละ 78.43  เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวาคะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 
การวัด N  ̅ S.D. ระดับเจตคติ 
เจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการ
เขียนแบบเนนกระบวนการ 

44      4.63                       0.42 ดีมาก 
 

 

จากตารางที่ 8 พบวาหลังจากนักเรียนไดรับการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช    การเขียนแบบเนนกระบวนการ มีคาเฉลี่ยของเจตคติตอ
การสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช   การเขียนแบบเนนกระบวนการเทากับ 4.63 แสดงวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 
   ผูวิจัยไดแยกการอภิปรายผลเป็นประเด็นตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ 
 1.  จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียน   แบบเนนกระบวนการกอนเรียนและหลังเรียน  
ผลการทดลองในครั้งนี้พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษกอนเรียนเฉลี่ย 37.14 คิดเป็นรอยละ 37.14 และคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ย 78.43 คิดเป็นรอยละ 78.43 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไมนอยกวารอยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา คะแนนความสามารถ
ดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1 และขอที่ 2 สาเหตุที่เป็นเชนนี้เพราะ 
  ประการแรก การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการใน ครั้งนี้ สามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้นได กลาวคือกอนการทดลอง พบวาความรูพื้นฐานของกลุมตัวอยางอยูในระดับไมนาพอใจ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนไมมีพื้นฐาน 
ดานการเขียนอนุเฉท ไมมีกระบวนการในการคิดที่เป็นลําดับขั้นตอนในการเขียน อนุเฉทจากงายไปหายาก ไมมีการใชเทคนิคในขั้นกอนที่จะเขียน ไมรูจักการรางงาน
เขียน การแกไขปรับปรุงงานเขียนกอนที่จะเขียนไมรูจักเทคนิคในการอานพิสูจนแงานเขียน  ดวยสาเหตุดังกลาวจึงทําใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาเขียนในการ
ถายทอดประสบการณแผานงานเขียนอนุเฉทที่ถูกตองไปสูผูอานได  แตหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนน
กระบวนการซ่ึงไมไดฝึกฝนหรือเรียนรูเพียงหนึ่งหรือสองครั้งแตฝึกฝนซํ้าหลายๆรอบ แลวนําปใญหาและขอบกพรองที่เกิดจากการเรียนรูจา กครั้งกอน ไป
ปรับปรุงใชในการเรียนรูครั้งตอๆ ไป จนนักเรียนสามารถจดจําเทคนิคและกระบวนการในการฝึกได จากที่ไมมี รูปแบบหรือเปูาหมายในการเขียน นักเรียนก็
สามารถเขียนอนุเฉทไดถูกตองตามรูปแบบ เนื้อหามีความสอดคลองสัมพันธแกัน สื่อความ -หมายไดไมวกวน ประโยคมีความสละสลวยขึ้น การสะกดคําและ
ลําดับคํามีความถูกตองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปใญหาดานการใชเครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณแก็ลดลงอีกดวย นั่นเป็นเพราะวาการเขียนแบบเนน
กระบวนการเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรูและเขาใจได ยิ่งฝึกฝนมากเทาใด  ยิ่งมีความชํานาญเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของแลง
แกน (Langan, 2013: 11) ที่กลาววาการเขียนแบบเนนกระบวนการ เป็นทักษะที่ เรียนรูไดโดยการฝึกฝนตามขั้นตอนของกระบวนการในการเขียน แลงแกน 
(Langan, 2013: 5) ยังกลาวอีกวาเพราะกระบวนการดังกลาว  คือกระบวนการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน (Nuts-and-Bolts Process) ที่ใครๆ ก็รูวาประกอบไปดวย
หลักการและเทคนิคตางๆ ที่สามารถศึกษาและเขาใจได  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ การใชกระบวนการเขียน แบบเนนกระบวนการตามกระบวนการของแลงแกน 
(Langan, 2013: 17-31) ที่ประกอบไปดวยหลักการและเทคนิคตางๆ อันเป็นกระบวนการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน แลวฝึกเขียนตามกระบวนการดังกลาวหลายๆ ครั้ง
จนนักเรียนเกิดความชํานาญ และสามารถเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษไดถูกตอง  สงผลใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนไมนอยกวารอยละ 70   

 ประการที่สอง การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการมีขั้นตอนในการเขียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมในที่นี้หมายถึง ไมมีลําดับขั้นตอนนอย จนทําใหนักเรียนไมสามารถเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นอนุเฉทที่สละสลวยและสื่อความหมายได และไมมี
ลําดับขั้นตอนมากเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในขั้นตอนที่หลากหลาย และซับซอนกวาจะไดอนุเฉทแตละเร่ือง กลาวคือ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
เลือกการเขียนแบบเนนกระบวนการของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31) ที่ประกอบดวยขั้นตอนการเขียน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนเขียน ขั้นเขียนรางครั้งที่ 
1 ขั้นปรับปรุงงานเขียนและ ขั้นแกไขและอานพิสูจนแงานเขียน ซ่ึงขั้นกอนเขียนนั้นเป็นการเตรียมขอมูลเพื่อเริ่มตนงานเขียนโดยใชเทคนิค 5 วิธี คือ การเขียน
แบบอิสระ การตั้งคําถาม การจดรายละเอียด การจัดกลุม และการเตรียมโครงรางอยางคราวๆ  ในขั้นนี้ เมื่อนักเรียนเริ่มฝึกเขียนในเกาชั่วโมงแรกหรือสาม
แผนการจัดการเรียนรู นักเรียนสามารถจดจําเทคนิคเหลานี้ได เมื่อเริ่มเรียนชั่วโมงที่สิบหรือแผนการจัดการเรียนรูที่ส่ีเป็นตนไป นักเรียนสามารถสลับลําดับการ
ใชเทคนิคทั้งหาเทคนิคได และเมื่อเรียนชั่วโมงที่สิบสาม หรือแผนการจัดการเรียนรูที่หา นักเรียนสามารถใชเทคนิคที่สอง ที่สาม หรือที่สี่ ก็ไดขอมูลและแนวคิด
เพียงพอที่จะนําไปใชในขั้นเขียนรางครั้งที่ 1 ไดแลว ซ่ึงในขั้นเขียนรางครั้งที่ 1 นี้นักเรียนสามารถเขียนประโยคใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุน และประโยค 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 81 
 

 
สรุปไดอยางชัดเจนพรอมรายละเอียดปลีกยอย โดยไมตองกังวลกับปใญหาดานไวยากรณแ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคํา และการเลือกใชคําหรือเลือกใช
ประโยคไดดี เมื่อเร่ิมเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ส่ี  และนักเรียนสามารถเขียนไดเร็วขึ้นและถูกตองเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรียนแผนการเรียนรูตอๆ สําหรับขั้นที่สาม
คือ ขั้นปรับปรุงงานเขียน เป็นขั้นที่นักเรียนตองใชความรูดานไวยากรณแ เพื่อใหงานเขียนมีความถูกตองทั้งเนื้อหาและประโยค ซ่ึงปใญหาที่พบมากคือการ
เช่ือมโยงปรากฏใหเห็นนอยมาก คําที่นักเรียนนํามาใชในการเชื่อมโยง ก็อยูในวงแคบๆ จนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรูแผนการการจัดการเรียนรูสุดทาย ปใญหานี้ก็
ยังคงอยู เพียงแตลดปริมาณลงบาง และในขั้นสุดทายคือ ขั้นแกไขและอานพิสูจนแงานเขียน เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากในกระบวนการเขียน เพราะ
เป็นการแกไขในเร่ืองไวยากรณแ เครื่องหมายวรรคตอน การใชภาษาและการสะกดคํา เพื่อใหงานมีความเป็นหนึ่งเดียว สละสลวย ในขั้นนี้นักเรียนตองใชเวลาใน
การแกไขและอานพิสูจนแสลับกับการปรับปรุงงานเขียน หมุนเวียนเปลี่ยนกันไดเทาที่นักเรียนตองการจนกวาจะไดอนุเฉทที่สมบูรณแที่สุด ในแผนการจัดการ
เรียนรูที่หกเป็นตนไป นักเรียนสามารถเขียนอนุเฉทไดถูกตองตามขั้นตอน และขั้นตอนที่สามและขั้นตอนที่สี่เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช เวลาในการฝึกมากที่สุด 
นักเรียนสวนหนึ่งเมื่อถึงกําหนดสงงาน ไมสามารถสงไดเพราะยังตองการปรับปรุงและแกไขแนวคิด คําศัพทแหรือประโยค ในขณะเดียวกันนักเ รียนบางคนก็
สามารถเขียนอนุเฉทที่สมบูรณแและมีประสิทธิภาพได ในเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงกลาวไดวาขั้นตอนทั้งสี่ขั้นตอนดังกลาวขางตน เป็นขั้นตอนที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความสามารถดานการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนได  

 2.  การศึกษาเจตคติตอการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียน จากการวิจัยพบวา  เจตคติตอ
การสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนอยูในระดับดีมาก สาเหตุที่เป็นเชนนี้เพราะวา การเขียนอนุเฉทในแตละ
ขั้นตอนจะเปิดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธแกับเพื่อนและครู ซ่ึงถือไดวาเป็นการสงเสริมการทํางานรวมกันภายในชั้นเรียน และสรางบรรยากาศอันดีระหวาง
ครูกับนักเรียนอีกดวย ทําใหนักเรียนมีการพัฒนากระบวนการในการคิดและการเขียนดีขึ้นอยางเป็นลําดับ ทั้งที่กอนหนานี้การเขียนอนุเฉทเป็นเรื่องที่นักเรียน
ไมชอบและแสนจะนาเบื่อ เพราะนักเรียนไมรูวาจะเร่ิมตนอยางไร    ไมมีความมั่นใจในการเขียน มีแตความวิตกกังวล ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือไดวาเป็นอุปสรรคอยาง
มากตอ    การเรียนรูของนักเรียน แตพอนักเรียนไดเรียนรูการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการบวกกับบรรยากาศอันดีระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนและครูผูสอนแลวความรูสึกไมชอบและความวิตกกังวล คอยลดนอยลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันขามความรูสึกชอบและความมั่นใจกลับเขามา
แทนที่ สงผลใหนักเรียนสามารถเขียนอนุเฉทไดถูกตองตามวัตถุประสงคแที่ไดตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของซอมเมอรแ (Sommers, 1980: 12) ที่ไดกลาววา 
การแลกเปลี่ยนประสบการณแในการเขียนรวมกันระหวางนักเรียน ครู และเพื่อนรวมชั้นเรียน จะทําใหผูเรียนมีการพัฒนากระบวนการในการเขียน  และพัฒนา
ความคิดขึ้นเร่ือยๆ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของกนกพร บุญอาจ (2553: 105)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดย
การเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขียนแบบเนนกระบวนการอยูในระดับมากที่สุดและ
เขมานันทแ รัตนานิคม (2556: 71) ที่ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการ และพบวาเจตคติตอการ
สอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใชการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันรว่มกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

เร่ือง การประดิษฐ์ท่ารําประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
THE DEVELOPMENT OF TEACHING TECHNIQUE BY INTEGRATING SIMPSON’S INSTRUCTION MODEL  

AND COOPERATIVE LEARNING (STAD) MODEL FOR THE INVENTION OF DANCE CONSISTS TWELVE VALUES 
ANNOUNCED SONG FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS 

 
จุฑารัตน์  ดวงเทียน1 

Juturat Duongtain  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลปของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การ
ประดิษฐแทารํา ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับ กลุมควบคุม 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการรําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐแทารํา ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม   

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนโรงเรียนธัญรัตนแ ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 จํานวน 96 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชทักษะปฏิบัติ ของซิมพแซันรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD  2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการรํา  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง จากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD เรื่อง การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 2) ทักษะปฏิบัติการรําของกลุมทดลอง จากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ  สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
 
ABSTRACT 
 The research aimed to 1) compare the students’ achievement for the invention of dance consisting of Twelve 
Values Announced Song between the experimental group and the control group, 2) compare practical skills in classical 
Thai dance for the invention of dance consisting of Twelve Values Announced Song between the experimental group and 
the control group. 
 The sample group in this study was 96 Mathayomsuksa 3 students at Thanyarat School in the second semester 
of the academic year 2015.  The tools used in this research were 1) learning management plans, 2) achievement tests, and 
3) evaluation forms of classical Thai dance skills. 
 The findings revealed that: 1) the learning achievement of the experimental group after learning by integrating 
Simpson’s Instruction Model and Cooperative Learning (STAD) was higher than the control group at .05 level of significance, 
and 2) the practical skills in classical Thai dance for the invention of dance consisting of Twelve Values Announced Song of 
the experimental group was higher than the control group at .05 level of significance. 
 
Keywords: Integrating Simpson’s Instruction Model, Cooperative Learning (STAD) Model 
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บทนํา 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิทยาการประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนแ ทําใหโลก
ไรพรมแดน การติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วและไรซ่ึงขอจํากัด สงผลกระทบแกประเทศไทยเป็นอยางมาก และประเทศไทยยังไดรับวัฒนธรรมและ
คานิยม ท่ีแปลกใหมจากตางประเทศเขามาดวย ไมวาจะเป็นการแตงกาย การสื่อสาร หรือการพูดจา (เรณู โกศินานนทแ, 2535, น. 1) แตมี
วัฒนธรรมท่ีประเทศไทยยังคงรักษาไวเป็นเอกลักษณแประจําชาติ และเป็นสิ่งท่ีสามารถบงชี้ความเป็นมาของประวัติศาสตรแ และเอกลักษณแความเป็น
ไทย ไดอยางดียิ่ง  น่ันคือ นาฏศิลป ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปอันออนชอยงดงามน้ีเป็นสิ่งท่ีบรรพบุรุษไทยไดรักษาและสืบทอดมาแต
โบราณเป็นสวนประกอบสวนหน่ึงแหงความเจริญของชาติ นาฏศิลปไทยเป็นเอกลักษณแประจําชาติท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของ
ศิลปะการแสดงประเภทตางๆ ไดแก การแสดงโขนละคร ระบํา รํา ฟูอน การบรรเลงดนตรี วรรณกรรม เป็นตน ฉะน้ันการเรียนการสอนในวิชา
นาฏศิลปไมใชเปูาหมายเพียงเพื่อการสงเสริมใหผูเรียนเกิดสุนทรียภาพเทาน้ัน แตตองมุงเนนการจัดประสบการณแในการเรียนรูจนสา มารถ
สรางสรรคแผลงานทางนาฏศิลปไทยไดอยางมีคุณภาพ แตจากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปของนักเรียนท่ีผานมาน้ัน ครูผูสอนวิชา
นาฏศิลปไทย มีจุดมุงหมายในการสอนเพียงใหผูเรียนเป็นฝุายรับความรู และรับทาทางการรายรําจากครูแตเพียงฝุายเดียว โดยไมมีการ พัฒนา
วิธีการสอนท่ีแปลกใหมขึ้นมาใชสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติทารําไดถูกตองและสวยงาม และมีความคิดสรางสรรคแทารําท่ีแปลก
ใหม ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปของโรงเรียนธัญรัตนแ  ทางโรงเรียนมีการกําหนดเกณฑแมาตรฐานของคะแนนสอบท่ีผานเกณฑแคือ 50 % ของ
คะแนนสอบ และควรมีคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไมต่ํากวาระดับดี อีกท้ังยังกําหนดนโยบายใหครูผูสอน
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนท่ีสอบไมผานเกณฑแ ไมควรเกิน  3% ของนักเรียนท้ังหมด จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วิชานาฏศิลป  ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 1 พบวาจากนักเรียนจํานวน 364 คน สอบไมผานเกณฑแมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนด จํานวน 34คน 
คํานวณเป็นเปอรแเซ็นได  9.34 % และในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป ของโรงเรียนธัญรัตนแ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการเรียนการสอน
ท่ีมีท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงหนวยการเรียนรูท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําท่ีสุดคือ การประดิษฐแทารําและทาทางประกอบการ
แสดง ตรงกับมาตรฐาน ศ 3.1 ตัวชี้วัดท่ี 4 คือมีทักษะในการแปลความและสื่อสารผานการแสดง ซ่ึงการประดิษฐแทารําจะตองสรางสรรคแทารําใหมี
ความเหมาะสมและสัมพันธแกับบทเพลงเพื่อใหการแสดงมีความงดงามและนาชม  จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา พบวา  นักเรียนไมสนใจใน
การเรียนเทาท่ีควร ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติทารําไมได ทําใหนักเรียนขาดความสนุกสนานในการเรียนและ เมื่อครูใหนักเรียนจับกลุมเพื่อทํากิจกรรม 
จะมีผูนําในการคิดทารํา 1-2 คนในแตละกลุม สวนสมาชิกในกลุมท่ีเหลือรอปฏิบัติตาม ซ่ึงทําใหสมาชิกในกลุมมีบทบาทไมเทาเทียมกัน ไมเกิด
ปฏิสัมพันธแตอกันในการเรียนรู  นอกจากนี้ ยังพบวา  นักเรียนชายจะจับกลุมกับเพื่อนนักเรียนชายดวยกัน  นักเรียนหญิงก็เชนกัน ซ่ึงโดยปกติแลว
นักเรียนชายสวนใหญมักไมชอบอะไรท่ีออนชอย กรีดกราย แตจะชอบอะไรท่ีสนุกสนาน  สงผลใหนักเรียนไมสนใจในเน้ือหาเทาท่ีควร และเทาท่ี
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความกระตือรือรนและสนใจในการฝึกซอมทารําท่ีแตกตางกัน   

จากปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา การจัดการเรียนรู โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมๆ มาประยุกตแใช                
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปน้ัน มีความจําเป็นท่ีจะสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจและเรียนรูไดดียิ่งขึ้น การพัฒนาการจัด การเรียนรู 
โดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการเรียนท่ีมีการจัดกลุมการทํางาน อยางมีโครงสรางท่ี
ชัดเจน สมาชิกทุกคนในทีมจะทํากิจกรรมรวมกันในการเรียนรูและจะไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มการเรียนรูของสมาชิกในทีม และลง
มือปฏิบัติจนเกิดความคลองแคลว ตลอดจนสามารถประยุกตแใช และเกิดการคิดริเริ่ม โดยผานการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1) จัด
ผูเรียนเขากลุมและการเสนอเน้ือหา ขั้นท่ี 2) ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม  ขั้นท่ี 3) ขั้นการใหลงมือกระทําจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถ
กระทําไดเอง  ขั้นท่ี 4) ขั้นการปรับปรุง ประยุกตแใช และการคิดริเริ่ม ขั้นท่ี 5) การทดสอบ  ขั้นท่ี 6) คะแนนการพัฒนาการของผูเรียน และการ
รับรองผลงานกลุม ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน  รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 
STAD เรื่อง การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายได
สรางสรรคแผลงานใหมๆ ใหกาวทันกับยุคสมัย คานิยม 12 ประการ เป็นคานิยมท่ีนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธแ จันทรแโอชา ไดมอบใหกับคนไทย 
โดยเป็นการนําคานิยมท่ีดีท่ีคนไทยลวนชื่นชมมาชานาน รวมท้ังพระราชดําริสอนใจที่สําคัญมารวบรวมและเรียบเรียงใหจํางาย เพื่อนําไปปฏิบัติเป็น
กิจวัตร เป็นการสรางมาตรฐานท่ีดีในสังคมไทย ดังน้ันเพลงคานิยม 12 ประการ เป็นเพลงท่ีนักเรียนสามารถเขาใจในความหมายของเน้ือเพลงได
งาย เขากับยุคสมัย และยังเป็นการสงเสริมและปลูกฝใงใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของคานิยมท่ีดีอีกดวย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐแทา
รํา ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม   

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการรํา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐแทารํา ประกอบเพลง
คานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม   
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน  
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระท่ี 3 นาฏศิลป  
2. การจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลป 
3. การวัดและประเมินผลในการเรียนนาฏศิลป 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน  (Instructional Model Based on Simpson’s 
Processes for psycho-Motor Skill Development) 

5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการสอน Student Teams-Achievement Division (STAD) 
6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
7. ทักษะปฏิบัติ 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 8.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research)โดยใชรูปแบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการทดลองแบบมี
กลุมควบคุม (Posttest – Only Control Group Design) (Cambell and Stanley,1969) ดังภาพท่ี 3.1    

 
R X        
R         

 
เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุท่ีจัดกระทํา(Treatment) 
       เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุมทดลอง 
       เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุมควบคุม 
     R    เป็นการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐแทารํา
ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ไปใชโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เตรียมตัวผูเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จํานวนท้ังหมด 320 คนแลวแบงกลุมออกเป็นสองกลุม กลุมละ 48 คน โดยใช
วิธีการเปรียบเทียบความสามารถท่ีมีความเทาเทียมกัน        ( Comparable ) จากน้ันสุมกลุมนักเรียนจากนักเรียนสองกลุมดังกลาว เพื่อกําหนด
เป็นกลุมทดลองและกลุมควบคุม  และเตรียมตัวผูสอน แจงใหผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคแในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังการวัดผล
ประเมินผล 

2. ดําเนินตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐแ
ทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ จํานวน  9 แผน โดยใชเวลาทดลอง 9 ชั่วโมง  สัปดาหและ 1 ชั่วโมง  

3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบ เรื่อง การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ จํานวน 30 ขอ 
4.  ทดสอบทักษะปฏิบัต ิโดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ซ่ึงประเมินโดยครูผูสอน หลังการจัดการเรียนรูครบ 9 สัปดาหแ  
5.  รวบรวมขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหแขอมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชในวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนธัญรัตนแ ท่ีกําลังศึกษาในวิชานาฏศิลป ภาคเรียนท่ี  2 ปี

การศึกษา 2558 จังหวัดปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  จํานวน 320 คน   
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธัญรัตนแ จํานวน 96คน จากจํานวนประชากร 

320 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แลวแบงกลุมตัวอยางออกเป็นสองกลุม กลุมละ 48 คน โดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบความสามารถท่ีมีความเทาเทียมกัน ( Comparable ) จากน้ันสุมกลุมนักเรียนจากนักเรียนสองกลุมดังกลาว เพื่อกําหนดเป็นกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐแทา
รํา ประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  พบวากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.40 มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เทากับ 1.921 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.52 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 2.690 จากการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยสถิติทดสอบ t ไดคา   t = 10.219  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลปรากฏ
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง  จากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 

2.ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการรํา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐแทารํา ประกอบเพลง
คานิยม 12 ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม    พบวากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 27.71 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
เทากับ 1.798 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.79 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 2.697  จากการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการรํา 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยสถิติทดสอบ t ไดคา   t =14.783 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลปรากฏวาทักษะปฏิบัติการรํา ของ
กลุมทดลอง  จากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐแทา
รําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ  สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เรื่อง 
การประดิษฐแทารําประกอบเพลงคานิยม 12 ประการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม   พบวากลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  นิสา เมลานนทแ (2554, บทคัดยอ) ได
ศึกษาพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป เรื่อง นาฏลีลานาฏยศัพทแ โดยใชวิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลปตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพแ
ซัน (Sympson) สําหรับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร และสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแ ผลวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปและการละครและสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแ 
ท่ีเรียนโดยนวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป เรื่อง นาฏลีลานาฏยศัพทแ พบวามี คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของประนอม  โพธ์ิกัน (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียนภาษาไทยเรื่องคําและหนาท่ีของคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเทคนิค STAD กับการสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบวา 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องคําและหนาท่ีของคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเทคนิค STAD สูงกวา
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  2) เจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเทคนิค 
STAD สูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องคําและหนาท่ีของคํา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01   

2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการรํา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐแทารํา ประกอบเพลงคานิยม 12 
ประการ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  พบวากลุมทดลองมีทักษะปฏิบัติการรําสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของจําเนียร หาญชัยภูมิ  (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเรื่อง การรอยลูกปใด กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน  ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ  ปฏิบัติของซิมพแซัน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพแซัน สูง กวาการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ทักษะการปฏิบัติงาน โดยใชรูปแบบ การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพแซันสูงกวา
การเรียนแบบปกติอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   4) เจตคติตอการเรียนศิลปะ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม แนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพแซันสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติกาญจนแ รุงเรือง (2552, 
น. 71-74) ไดวิจัย การเปรียบเทียบความรู ทักษะปฏิบัติและความคิดสรางสรรคแวิชานาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวางการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธแกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม
สัมพันธแมีความรูหลังทดลองสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีทักษะปฏิบัติ สูงกวานักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความคิดสรางสรรคแสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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กิตติกรรมประกาศ   
 วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือ ความเมตตากรุณาและใหคําปรึกษาจาก ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิไลวรรณ  ศรี
สงคราม และผูชวยศาสตราจารยแ ดร. สุทธิพร บุญสง  ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเป็นประโยชนแตอการวิจัย ตลอดจนการ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยางดี จนวิทยานิพนธแฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุ ณวุฒิท่ี
เป็นกรรมการสอบ อีกท้ังคณาจารยแทุกทานท่ีไดใหความรู ประสบการณแ อันเป็นประโยชนแสูงสุดเพื่อใหวิทยานิพนธแฉบับน้ี มีความสมบูรณแ จึงขอ
กราบขอบพระคุณทุกทานเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาและกรุณาใหคําแนะนําท่ีเป็นประโยชนแแกผูวิจัยดวยความปรารถนาดีเสมอมา รวมถึงผูเขียนตํารา เอกสาร 
บทความตางๆ ท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงในงานวิจัยครั้งน้ี  
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความอนุเคราะหแตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน 
คณาจารยแ และนักเรียนโรงเรียนธัญรัตนแ จังหวัดปทุมธานี ท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นอยางดี ขอขอบคุณนิสิต
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีใหความชวยเหลือและเป็ นกําลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาจน
สําเร็จ 
 สุดทายน้ี หากวิทยานิพนธแฉบับน้ี มีคุณคาท่ีกอใหเกิดประโยชนแตอสังคม และสวนรวม ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพรอมท้ังขอมอบ
ความสําเร็จครั้งน้ีใหแก บิดา มารดา และครอบครัวท่ีไดใหกําลังใจ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในครั้งน้ีอยางดีมาโดยตลอด จนทําใหงานวิจัยน้ี
สําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา   
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบ 

The Study of the Model for the Promotion and Development of Students who have artistic ability of 
Srisongkram Wittaya School  for the excellence in art and design   

 
ไทยโรจน์  พวงมณี1 

Thairoj phoung-manee 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของโรงเรียนศรีสงครามและบริบทดานการ
สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูศิลปะของเด็กและเยาวชน 2) ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาว ชน 3) ศึกษา
รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย อาจารยแ นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เขตพื้นที่การศึกษา ศิษยแเกา จํานวน 30 คน  ใชแบบสัมภาษณแ และ
การสนทนากลุมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะหแ  ผลการศึกษา
พบวา 

1. โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
มีเปูาหมายอยูที่นักเรียนจะตองเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคแ และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีปรัชญา
และวิสัยทัศนแวารวมบริหารจัดการ ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ใชความสามารถดานเทคโนโลยีสรางองคแความรู มีคุณธรรม รักษแความเป็นไทยและมั่นใจใน
ความเป็นพลโลก มีผูบริหารคือ นายยงยุทธ ทิพรส และมีการพัฒนาดานการจัดการศึกษาโดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 จุดเนนคือความตองการ ความถนัดของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  โดยเฉพาะดานศิลปะ 
รวมถึงมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

2. ปใจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบคือ การมีทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสนับสนุน
ที่มีคุณภาพ และการมีเครือขายการเรียนรูทางศิลปะและการออกแบบ 

3. รูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบคือ การเชื่อมโยงเครือขายผูเกี่ยวของ
ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนาและสงเสริมนักเรียน, โรงเรียนศรีสงคราม , ศิลปะและการออกแบบ 
 
Abstract 

This study was a qualitative research that had the purposes to 1) study the context of Srisongkram Wittaya School and the 
context in the promotion and development of art learning activities for children and youth, 2) to study the factors affecting the 
promotion and development of students’ and youths’ learning, and 3) study the model for the promotion and development of 
students who have artistic ability of Srisongkram Wittaya School, Wangsaphung District, Loei Province. The sampling group consisted 
of 30 people: teachers, students, school committee, students’ parents, Educational Office Area officers, and former students. The 
research instrument included interviewing form, and in-group discussion, and the data was analyzed with contextual analysis and 
presented in the form of descriptive analysis. The findings were as followings. 
            1. Srisongkram Wittaya School is an extra-large coeducation school under the Office of Loei Educational Office Area 19. The 
school aims that the students must be excellent in academic, bilingual communication, advancement of ideas, creative work 
production, and in world responsibility. The philosophy and vision of the school is the school of cooperative management; that is to 
allow students to self-learning, and use the technology to create the body of knowledge, and the students must have morality, the 
pride of Thai national, and the confidence of being world population. The school administrator is Mr. Yongyuth Tiparos. The 
development of educational management was performed according to the core curriculum of the year 2008, focusing on the needs 
and the aptitude of students and community. There were many activities provided to promote the ability especially in art, and the 
school provided the environment and the atmosphere suitable for learning.   

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแระดับ 8 สาขาทัศนศิลป ภาควิชามนุษยศาสตรแ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
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           2. The factors affecting the promotion and development of artistic and design ability were the personnel resources, quality 
support resources, and the network of art and design learning. 
           3. The model for the promotion and development of students who have ability in art and design was the connection of the 
related networks among the school members, the students’ parents, educational section, government units, and private units to 
participate in the development and the promotion of students’ learning. 
 
Keyword :  Srisongkram Wittaya School, Arts and  Design 
 
บทนํา 

กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนมีสวนรวมกันทําในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  ทั้งนี้เปูาหมายหลักคือ การฝึกฝนฝีมือ  ความคิด 
จินตนาการและการแสดงออกที่มาจากประสบการณแของตนเอง โดยไมจํากัดวาจะใชเทคนิค สื่อ วิธีการอยางไร (พีระพงษแ  กุลพิศาล , 2531 : 27)  ถามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูศิลปะที่ดึงดูดใจ เปิดโอกาสใหมีการทดลอง  กระทํา แสดงออกทางอารมณแ ความคิดเต็มศักยภาพ จะชวยเติมเต็มและสรางศักยภาพอยาง
เต็มที่ใหกับเด็กเอง (ขนบพร  วัฒนสุขชัย, 2547 : 127) การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมศิลปะถือเป็นการสรางศักยภาพดานความรูความสามารถ อันเป็นการ
สรางประสบการณแใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางตามพัฒนาการของวัยและระดับสติปใญญาแหงการเรียนรู  ความรูจากกิจกรรมศิลปะแบงออกได 3 ระดับ คือ 1) 
ความรูจากการใชเหตุผล สามารถรับรูไดโดยการอางอิงสนับสนุนจากสิ่งที่มีความแนใจ 2) ความรูจากความรูสึก (Intuition)เป็นความรูที่เกิดจากการหยั่งรู และ
3) ความรูขั้นสูงสุดระดับอุตระ (Transcendental Intuition)  สําหรับความรูที่มนุษยแสามารถเขาถึงไดนั้น  มี 2 ลักษณะคือ  ความรูที่เกิดจากกระบวนการใช
เหตุผล การสังเกต  การทดลองดวยประสบการณแ หรืออาจไดความรูที่มาจากปใญญา (Intellect) ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ที่ทุกคนสามารถเขาถึงและ
รับรูไดเหมือนกัน เป็นความรูเชิงปริมาณ (Quantitative Knowledge)  เรียกวาความรูนี้วา ความรูทางวิทยาศาสตรแ  และ2)  ความรูที่เกิดขึ้นโดยตรงฉับพลัน
ทันที เป็นความรูเฉพาะบุคคล (individual) เพราะเป็นความรูของสิ่งเฉพาะจากจินตนาการ (Image) จัดเป็นความรูเชิงคุณภาพ (Qualitative Knowledge)  
เรียกความรูนี้วา ความรูทางศิลปะที่มาจากความรูสึกและจินตนาการ (ชาญณรงคแ  พรรุงโรจนแ , 2543: 32-33) ซ่ึงความรูที่เป็นศิลปะจะมีพื้นฐานมาจาก
จินตนาการ (Imagination) แตความรูที่เป็นวิทยาศาสตรแมีพื้นฐานจากความคิดรวบยอด (Conception)  ซ่ึงถามีการเรียนรูทั้งสองแบบขึ้นก็จะเป็นหนทางทําให
มนุษยแเขาใจโลกและประสบการณแตางๆ ที่อยูรอบตัวไดเป็นอยางดี (พีระพงษแ  กุลพิศาล, 2531 : 3) 

ศิลปะมีความสําคัญตอมนุษยแทั้งผูที่อยูในขอบขายของผูสรางสรรคแและผูชื่นชมผลงาน  เพราะศิลปะมีองคแความรูและสุนทรียศาสตรแแฝงอยูอันเป็น
ความงาม  ความบริสุทธิ์ ที่สามารถสรางความประทับใจและความสะเทือนอารมณแได  สําหรับนักเรียนที่อยูในระบบการศึกษานั้นถามีความสามารถพิเศษดาน
ใดดานหนึ่งเดนชัดผูเกี่ยวของควรที่จะมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการแสดงศักยภาพออกตามขีดความสามารถ ซ่ึงทายสุดจะสามารถสงคนที่มี
คุณภาพสูสังคม เชนเดียวกับนักเรียนผูที่มีความสามารถดานศิลปะ  ซ่ึงเป็นความสามารถพิเศษ มีความคิดสรางสรรคแ มีความมุมานะที่จะ เรียนรู  ถามีการ
พัฒนาทั้งทักษะ ความคิดก็จะสามารถสรางอัจฉริยภาพใหเกิดขึ้นกับบุคคลได (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2536 : 37-38)   

การสงเสริมเรียนรูศิลปะของกลุมเด็กและเยาวชนถือวาเป็นสวนชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพขึ้นในตัวบุคคล รวมถึงสรางใหเกิดความ
เขาใจภาพแหงสุนทรียะรมยแในจิตใจขึ้นไดงาย  เมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต ดังที่นักวิชาการศิลปะและศิลปศึกษาอยาง ชาญรงคแ  พรรุงโรจนแ (2543 : 37-43) กลาว
วา ศิลปะชวยผอนคลายอารมณแความรูสึกทั้งสุขและทุกขแ  ศิลปะชวยพัฒนาจิตใจ ชวยใหเขาใจชีวิตคนอื่น สรางสุขภาพจิตที่ดี  ศิลปะ ชวยพัฒนาสังคม เป็น
เครื่องในการสรางความสัมพันธแใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ  ศิลปะชวยบําบัดอาการทางจิตหรือสภาพรางกายที่ออนแอและที่สําคัญคือ ศิลปะจะช วยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคแใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลที่ไดเขามาเรียนรู  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเกิดความฉลาดสามารถพัฒนาผานกิจกรรมทางศิลปะที่สามารถ
ใหความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะนั้นนักวิชาการศึกษา เห็นวา ผูเรียนควรเกิด (1) ดานพุทธิ พิสัย (Cognitive 
Domain) ซ่ึงเป็นความรูดานความเขาใจ ทักษะและความสามารถทางสติปใญญา (2) ดานจิตพิสัย (Affective Domain)  ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกนึกคิด 
ทัศนคติ  คานิยม  ความสนใจและความซาบซึ้ง และ (3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)ที่มุงพัฒนาทักษะความชาญในการใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 
(วุฒิ  วัฒนสิน, 2541 : 124) 

ครูเป็นบุคคลสําคัญที่จะชวยพัฒนากลอมเกลาทักษะความรูความสามารถ ความมีศีลธรรมจริยธรรมที่มีอยูในตัวผูเรียนออกมา  ซ่ึงครูจะตองมี
ลักษณะพิเศษคือเขาใจเหตุผลพื้นฐานของสิ่งตาง ๆ รูจักการจัดหาวัสดุเพื่อการทํากิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมใหผูเรียนรูจักนําปร ะสบการณแในชีวิตมา
สรางสรรคแเป็นผลงาน ชวยเหลือเด็กอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ หาวิธีการสรางความเราใจใหเกิดขึ้นภายในชั้นเรียน เชน การจัดกิจกรรมการสนทนา ถามตอบ
เกี่ยวกับศิลปะเด็ก  มีสื่อที่สามารถเราความสนใจ และการจัดบรรยากาศหองเรียนใหเหมาะกับการเรียนรู (พีระพงษแ กุลพิศาล , 2531 : 21-23) ซ่ึงเทคนิคการ
สอนเพื่อสงเสริมการแสดงออกทางศิลปะนั้น ครูศิลปศึกษาในฐานะผูที่มีบทบาทสําคัญจึงจําเป็นตองมีการจูงใจ (Motivation)  และการสรางแรงกระตุน 
(Stimulation) ดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ เชน การใหทํางานเป็นกลุม  การกําหนดกฎเกณฑแและขอปฏิบัติรวมกัน  และการแขงขันระหวางกัน (ปวิดา ชื่น
เชย, 2543 : 180-181) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จทั้งเชิงความรูวิชาการและการดําเนินชีวิต 

นอกจากนี้ความสําเร็จในการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเด็กยังอาจมาจากแรงกระตุนในรูปแบบตาง ๆ ที่ชวยสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู  
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีทั้งการตั้งคําถาม  การจัดบรรยากาศหองเรียนหรือหองปฏิบัติงาน วัสดุ เครื่องมือสื่อหรือตัวอ ยางผลงานที่แสดงถึง
เทคนิควิธีการใหม ๆ การวิจารณแผลงานและการสาธิต การกระตุนดังกลาวสามารถชวยสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูไดแตกตางกันในเด็กแตละคน รวมถึง
กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีการถายโยงความรูและประสบการณแครั้งแรกไปสูการแกปใญหาในครั้งตอไปหรือการแกปใญหาใกลเคียงได  โดยที่การถายโยงการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเกิดจากการที่ครูใหหลักการกวาง ๆ แกผูเรียน  พรอมทั้งการจัดเนื้อหาตามลําดับกอนหลัง และปลูกฝใงนิสัยที่ดีในการรูจักเลือก 
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ประยุกตแหลักการที่สําคัญไปใชในสถานการณแใหม ซ่ึงประโยชนแจากการเรียนรูดังกลาวจะชวยสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนอยางรวดเร็ว โดยที่
ผูเรียนนั้นจะมีการรับรูขอบเขตเกี่ยวกับศิลปะ การสังเกต การชี้นําและการติดตามผลการสอนอยางเหมาะสม  เชนเดียวกับครูผูสอนจะตองเป็นผูคอยกระตุน 
สนับสนุนและใหขอเสนอแนะไดเป็นอยางดีและเหมาะสมกับจิตวิทยาของนักเรียนแตละคน (จักรพงศแ  แพทยแหลักฟูา, 2540 : 45-46) 

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
พัฒนาศิลปะเด็กและเยาวชน โดยมีอาจารยแสังคม  ทองมี เป็นครูผูบุกเบิกและผลักดันใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพและความถนัดสวนตัวออกมา  นับตั้งแตปี พ.ศ.
2521 โดยกลาววา “การพัฒนาการเรียนศิลปะของผูเรียนจะเนนใหเด็กรักวิชาศิลปะเพื่อเป็นพื้นฐานดานอารมณแ”และยังเชื่อวา “เด็ก ๆ ทุกคนมีพลังแหง
จินตนาการและความคิดสรางสรรคแอยูเป็นทุนเดิมอยูแลว ครูจะตองดึงพลังออกมาใหสามารถสรางเป็นงานศิลปะ” พรอมกับนําผลงานศิลปะเด็กที่มีการ
สรางสรรคแและทดลองสงเขารวมประกวดงานแสดงศิลปะเด็กแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1  และมีนักเรียนไดรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเดนและรางวัลสรางสรรคแ 
จนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนศรีสงครามและจังหวัดเลย ซ่ึงเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ เป็นอยางมาก และปใจจุบันโรงเรี ยนศรีสงครามวิทยาก็ยังจัด
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและสงผลงานเขารวมประกวดกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอยางตอเนื่องเสมอมา  มีผลใหไดรับรางวัลในระดับชาติ  นานาชาติ
และระดับโลกมากกวา 7,000  รางวัล (ชูเกียรติ์  ฉาไธสง,2544 :  117-188) ซ่ึงนักวิชาการศิลปศึกษาอยาง วุฒิ  วัฒนสิน (2541 : 183)  กลาววา กิจกรรม
การเขารวมประกวดแขงขันดานศิลปะในเวทีตาง ๆของเด็กนั้นสามารถชวยพัฒนาทักษะฝีมือ การเรียนรู การแกปใญหาและสรางกระบวนการคิด   สรางความ
อิสระและความเชื่อมั่นในตนเองที่จะสื่อสารความคิดและจินตนาการตามหัวขอที่ผูจัดประกวดแขงขันไดกําหนดขึ้นอยางตอเนื่อง  

การพัฒนาทักษะและความสามารถสูความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบแกนักเรียนในโรงเรียนศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย นั้น
จึงเกิดจากการที่ครูและโรงเรียนรวมกันจัดกิจกรรม เพื่อใหเด็กสามารถฝึกปฏิบัติการ ประดิษฐแ สรางสรรคแ ภายใตการดูแลของครู  เมื่อมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจึงสงผลตอการสั่งสมความรูความเขาใจและทักษะในระดับสูงขึ้น สอดคลองกับทักษะการคิดที่มีการพัฒนาทั้งการแกปใญหาและกาคิ ดสรางสรรคแ  ที่
สําคัญคือการสงเสริมใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณแ  คุณธรรมและจริยธรรม  มีความโดดเดนและมีบุคลิกภาพที่สามารถชวยเหลือสังคมไดในอนาคต (เฉลียว
ศรี  พิบูลชล และคณะ, 2551 : 250) ซ่ึงการเปิดโอกาสดังกลาวจะออกมาในรูปของการตั้งชมรมหรือกิจกรรมพิเศษที่เสริมและเนนการศึกษา การเรียนรู การ
พัฒนาทักษะ ความสนใจหรือความถนัดในโรงเรียนชวงเวลาปกติ ในชวงเย็นหรือวันหยุด  รวมทั้งมีการจัดคายกิจกรรมพิเศษดวย (สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2536 : 14)  นอกจากนี้ สังคม ทองมี ยังมีแนวคิดสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความซาบซ้ึงในศิลปะผานจินตนาการดวยตนเอง
และที่สําคัญคือการมีความสุขกับการทํางานศิลปะ และตนเองมีโอกาสที่จะเรียนศิลปะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือกสําหรับตนเองเทาเทียมกับการ
เรียนสาขา   อื่น ๆ (วรพักตร  วรชัยพิทักษแ, 2550 : 86-87) อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา ก็สามารถสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเขาเรียนและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานทั้งนักวิชาการดานศิลปะ  นักออกแบบ และ
ศิลปินอิสระรวมสมัยอันเนื่องมาจากการปูพื้นฐานดานศิลปะที่ดีของโรงเรียน อาทิเชน ทินกร กาษรสุวรรณ  ไพบูลยแ  ธรรมเรืองฤทธิ์  กงพัฒนแ  ศักดาพิทักษแ  
อภิชาติ  พลประเสริฐ ฯลฯ 

จากที่กลาวมาจะเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา   อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย สามารถสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนรุนตอรุน สงผลใหสังคมและหนวยงานการศึกษาทั้งในและตางประเทศสนใจที่จะเรียนรูและทําความเขาใจรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถดานศิลปะของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสังเคราะหแอัตลักษณแ ( Identity) ที่แฝง
อยูในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดังกลาวดวยเพื่อเป็นตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น ๆ ไดนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานศิลปะใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนศรีสงครามและบริบทดานการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูศิลปะของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนศรี
สงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา   
อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
      3 เพื่อศึกษารูปแบบการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพงุ 
จังหวัดเลย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ นับวามีความจําเป็นมากในสังคมปใจจุบันนี้ สังคมที่ตองพรอมในการแขงขันกับตัวเอง แขงขัน
ภายในสังคมไทย และแขงขันในสังคมโลก เป็นการแขงขันทางปใญญาบนพื้นฐานของความดีงามและสันติสุข การจัดการศึกษาสํา หรับเด็กที่มีความส ามารถ
พิเศษ ไมวาจะเป็นดานวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ ภาษาดนตรี กีฬา ทัศนศิลปและศิลปะการแสดง หรือทางดานอื่นใดก็ตาม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted, talented, and genius children)ใหสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาใหสุดพรมแดนความรู
ความสามารถ เทาที่เด็กแตละคนแตละดานหรือหลายดานจะพัฒนาไปได การพัฒนาความรูความสามารถดั งกลาวเป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิง
ปใจเจกและสงผลไปสูการพัฒนาสังคมในทายที่สุด สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนวคิด นโยบาย และวัตถุประสงคแไวในแผนพัฒนาการศึกษา 
สําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ ปีพุทธศักราช 2541 ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541 : ก-ง) 
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การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลปในอารยประเทศ ไดดําเนินการมาเป็นเวลานานแลว ไดมีการศึกษาคนควาวิจัย

อยางกวางขวาง เพื่อนํา องคแความรูมาเป็นแนวคิดสํา หรับการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางดานทัศนศิลป 
ความรับผิดชอบในการคัดสรรเลือกเฟูนและพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นงานที่ไดรับการสนับสนุนและผลักดันทั้ง
จากรัฐและเอกชน แรงผลักดันทางดานเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิ ลป เป็นเพียงดานหนึ่งในอีกหลายดาน นอกจากนั้นแลว 
ความสามารถพิเศษหลายดานนั้นก็มีความสัมพันธแเช่ือมโยงกัน ดวยหลักการและโครงการตาง ๆ จึงตองมีความประสานสัมพันธแกัน การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษทั้งดานทัศนศิลปและดานอื่น ๆ จึงเป็นแรงผลักดันสําคัญในสังคม ในกระแสการแขงขันทางปใญญาและการสรางสรรคแ 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย แมจะเป็นชวงเวลาของการเริ่มตน หลังจากที่กระแส
สากลและระดับภูมิภาคหลายประเทศไดพัฒนาไปไกลแลวพอสมควร การเริ่มตนดังกลาวตองอาศัยแรงผลักดันรอบดาน อาศัยนักวิชาการทางดานทัศนศิลป 
บุคลากรผูสอนทางดานทัศนศิลป ผูปกครอง เสียสละศึกษาคนควาทํา ความเขาใจและทุมเทเพื่อการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่จะสงเสริมผลัก ดันเรื่องเด็กและ
เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษอยางแทจริง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พรอมกันนั้นก็จะตองรวมกันสรางความ
เขาใจใหกับสังคม เพื่อแรงผลักดันที่สําคัญตอไป โดยตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (สํานักงานคณะก รรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2542 : 7) 
 การจัดเนื้อหาวิชาเรียนใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นอาจจัดเนื้อหาวิชาไดเป็น 2 แนวคือแนวที่หนึ่ง อาจจัดเนื้อหาวิชาที่สูงกวาระดับของเด็ก
ทั่วไป เชน นํา เนื้อหาวิชาของมัธยมปลายมาใหเด็กที่มีพรสวรรคแปใญญาเลิศในระดับมัธยมตนเรียน หรือระดับอุดมศึกษามาใหมัธยมปลายเรียน แนวที่สองนั้น 
อาจจะจัดเนื้อหาวิชาที่อยูในระดับวิชาเดียวกันนั้นเอง แตใชวัสดุอุปกรณแ วิธีการสอน และจัดสภาพการทํา งานใหพิเศษกวานักเรียนทั่วไป  เ นื่ อ ง จ า ก เ ด็ ก
เหลานี้ควรไดเรียนในบรรยากาศที่ทาทาย ครูจึงควรเสนอปใญหา ใหเด็กไดแกไขดวยความสามารถของตน กิจกรรมควรเป็นประเภทเรียนรูแนวคิดและวัสดุ
เจาะลึก ไมควรเรียนทุกอยางผิวเผิน เด็กที่มีพรสวรรคแปใญญาเลิศทางศิลปะ มักมีความสามารถในการเขาใจและชื่นชมงานศิลปะ และสามารถวิพากษแวิจารณแ
ถกเถียงปใญหาเกี่ยวกับงานศิลปะ ครูจึงควรสนับสนุน โดยจัดความรูหรือประสบการณแเสริมสนับสนุนการเรียน เชน จัดหาหนังสือดี ๆ ทางศิลปะมาใหอานใน
เวลาหรือนอกเวลาเรียน ใหมีโอกาสพูดแสดงความคิดเกี่ยวกับศิลปะ พาไปศึกษานอกสถานที่และพบปะบุคคลในวงการศิลปะ เป็นตน (มะลิฉัตร เอื้ออานันทแ. 
2535 : 479 – 480) 
 2.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน 

  การพัฒนาผูเรียนเป็นกิจกรรมที่ครูและโรงเรียนตองจัดเพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหสามารถกาวไปสูการดําเนินชีวิต การคนหาตนเอง รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการคิด การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียนเป็นความจําเป็นที่โรงเรียนและผูเกี่ยวของตองต ระหนักรวมกัน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง การฝึกการแสดงออกตอหนาชุมชน การนําเสนอความคิดเห็นผานการพูด การสรางสรรคแผลงานที่ เกิดจาก
การประดิษฐแคิดคน (กาญจนา ศรีกาฬสินธุแ, 2533 : 458-461)   
 สําหรับหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับนักเรียนในโรงเรียนนั้นควรเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคแของการจัด ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตนแ 
(2534 : 50-53) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนไวดังนี้ (1)  กิจกรรมตองมีหลากหลายรูปแบบและมีความกวางในเนื้อหา (2)  มีการ
สนับสนุนจากโรงเรียน ครูอาจารยแ  ผูปกครอง  สังคม ชุมชนและตัวผูเรียน (3)  มีการรวมมือกันระหวางครูอาจารยแและผูเรียนในลักษณะเป็นทีม (4)  มี
กระบวนการที่ชัดเจน  เร่ิมตั้งแตการวางแผน  การดําเนินการตามแผนและการประเมินผลการจัดกิจกรรม (5) เป็นกิจกรรมการเรียนรูนอกหลักสูตรที่สนับสนุน
เนื้อหาในหลักสูตรปกติ (6)  มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางครูอาจารยแที่รับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมเสริมหลักสูตร (7)   เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยผูเรียน 
โดยมีครูอาจารยแเป็นที่ปรึกษาใหคําแนะนําและใหความรูเพิ่มเติม (8)  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเรียนรูของผูเรียน 
  สวนปใจจัยในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นมีองคแประกอบที่เป็นปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกดังนี้ 
(ใจจริง  บุญเรืองรอด, 2534 : 95-107) (1)  แผนการศึกษาชาติ  ที่เป็นแผนการศึกษาระยะยาวที่มีการกําหนดหมวดในการพัฒนาและสงเสริมผูเรียน
โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพ การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การมีทัศนคติที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมไทย  สถาบันชาติ 
ศาสนาและกษัตริยแ (1)จิตวิทยา  เพื่อที่จะนํากิจกรรมการเรียนรูทั้งรูปแบบและวิธีการจัดมาพัฒนาเด็ก  โดยเฉพาะการตอบสนองความตองการหรือความสนใจ
ที่แตกตางกัน (3)  เศรษฐกิจ  เป็นเรื่องการใชทรัพยากรในการนํามาจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะตองสอดคลองกับส ภาพทางสังคม 
การเมือง เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพได (4)  สังคมวัฒนธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของคือ ปใญห าสังคม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  คานิยม ฯลฯ (5)  ชุมชนในบริเวณที่โรงเรียนตั้งอยู  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสนองตอบตอชุมชนและชวยแกปใญหาใหกับชุมชน (6)  ผูปกครอง ที่มีความ
มุงหวังใหบุตรหลานมีความเจริญงองกงามทางปใญญา  มีความสามารถดานตาง ๆ จนประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได (7)  ครูอาจารยแ เป็นแหลงขอมูลที่ให
ความรูแกเด็กและเยาวชน ที่เขามาเป็นบุคลากรสงเสริมความเจริญงอกงาม 
 3.แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะและการออกแบบเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 
 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็นวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น  อยากเลนอยากทดลอง  ตองการแสดงออก  มีความตองการที่จะคนหาเอกลักษณแของ
ตนเอง  ตองการเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับความสนใจและมีลักษณะทาทายเชิงการคิดสรางสรรคแ ซ่ึงกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมตอการพัฒนาการเรียนรู  พรอมทั้งพัฒนาดานอารมณแความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมความเพลิดเพลิน  การ
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีงาม  กลาคิด กลาแสดงออก  มีการแกปใญหาดวยตนเอง  อันเป็นพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเป็นคนที่มีศักยภาพในอนาคต (วิรัตนแ  พิชญไพบูลยแ, 2536 : 25)   
  การจัดกิจกรรมทางศิลปะเพื่อตอบสนองความตองการในการแสดงออกทางความคิดสรางสรรคแของเด็กในชั่วโมงปกตินั้นยอมไมเพียงพอตอการคิด
และสรางสรรคแ  เนื่องจากมีเร่ืองหลักสูตร กฎระเบียบครอบคลุมอยู  บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนจึงสรางความเครียดใหกับเด็กมาก  สงผลใหเด็กถูกจํากัด
เสรีภาพและขอบเขตในการทํางาน  ถือวาเป็นการบีบคั้นจิตใจของเด็กเป็นอยางยิ่ง ซ่ึง ดํารง  วงศแ อุปราช  (2529 : 56) มีความเห็นวากิ จกรรมนอกหลักสูตร
นั้น ถาครูสามารถจัดไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอการกระตุนการคิดสรางสรรคแ  การแสดงออกตามความถนัด  การไดเรียนรูประสบการณแใหม ๆของ
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ผูเรียนที่ครูอาจไมไดมีการแนะนําในชั้นเรียน  เชนเดียวกับ พีระพงษแ  กุลพิศาล  (2537 : 15) ที่มีความคิดเห็นวา  กิจกรรมพิเศษท างศิลปะที่นอกเหนือจาก
เวลาเรียนปกตินั้นจะตองมีความเขมขนมากกวา  ทั้งในดานสถานที่ วัสดุอุปกรณแและหลักสูตร 

สําหรับการจัดกิจกรรมกรรมทางศิลปะและการออกแบบถือวาเป็นการจัดที่มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพดานศิลปะใหกับเด็ก และตอบสนอง
ความตองการที่จะเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ  โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา  เนื้อหาและระดับชั้นเรียน  สถานที่ วัสดุอุปกรณแ  บุคลากร  
โดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้ (สถิตยแ  วิเศษสัตยแ, 2541 : 55-66)  (1)  การวางแผน  เพื่อชวยใหการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงคแ  อาจมีการปรับให
เกิดความยืดหยุน  และควรมีการรวมกันวางแผนหลายสวนทั้งครู นักเรียนและผูปกครอง  (2)  การดําเนินงาน  เป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว  พรอมทั้งมี
การจัดระบบงานที่ชัดเจน(3)   การประเมินผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเสริมหลักสูตร ซ่ึงมีทั้งกอนและหลังการเรียนรู  โดยที่การประเมิน ตองครอบคลุมถึง
ความเหมาะสมและการเตรียมความพรอม เปูาหมายของกิจกรรม วัตถุประสงคแของกิจกรรม โอกาสของการเขารวมกิจกรรม ชนิดของประสบการณแการเรียนรู 
จํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของ ความกาวหนาของกิจกรรมและการใชทรัพยากรและงบประมาณ  
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรเปูาหมาย จํานวน 30 คน ไดมาดวยวิธีการเจาะจง ประกอบดวย ครูและอาจารยแนักเรียนผูอํานวยการโรงเรียน นักวิชาการดานศิลปะ
และศิลปศึกษา หนวยงานหรือองคแกรที่มีสวนสนับสนุนสงเสริม ศิษยแเกาที่สามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาดานศิลปะศิษยแเกาที่ประสบความสําเร็จจนมี
ชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ ผูปกครองนักเรียนที่มีความสามารถดานศิลปะ นักวิชาการดานศิลปะ ศิลปศึกษาที่เคยเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบดวย แบบสัมภาษณแ และการสนทนากลุม 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) 
 4. การนําเสนอข้อมูล โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะหแ 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 1.บริบทเกีย่วกับโรงเรียนศรีสงคราม 
              โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
(สพม.19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร 3 งาน 72 
ตารางปใจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ไดยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเขาสู โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มี
เปูาหมายอยูที่นักเรียนจะตองเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคแ และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก โรงเรียนศรี
สงครามวิทยามีปรัชญาและวิสัยทัศนแวารวมบริหารจัดการ ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ใช ความสามารถดานเทคโนโลยีสรางองคแความรู มีคุณธรรม รักษแ
ความเป็นไทยและมั่นใจในความเป็นพลโลก มีผูบริหารคือ นายยงยุทธ ทิพรส 
                    โรงเรียนศรีสงครามมีการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมี
จุดเนนที่สอดคลองกับความตองการ ความถนัดของผูเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย โดยเฉพาะดานศิลปะนั้นจะเนน
การมีสภาพแวดลอม บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู และรวมบริหารจัดการโดยใชมาตรการสงเสริมภายใตกรอบนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาดา นผูเรียนใหเป็นคนดีมีความรู
ความสามารถในการเรียนรูผานเทคโนโลยีที่ยังคงความเป็นไทยและใสใจในความเป็นพลโลก ดวยการบริหารจัดการศึกษาสรางสังคมแหงการเรียน รู จนเป็น
เอกลักษณแของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาคือ “ ศิลปะเดน เนนความเป็นไทย” สงผลใหนักเรียน “เป็นคนดี มีความสุข”  
         2. จุดแข็งจดุอ่อน อุปสรรคและโอกาสของการส่งเสรมิและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถดา้นศิลปะและการออกแบบ พบวา 
             2.1 จุดแข็งของพัฒนานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานศิลปะและการออกแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
                     1) การมีครูอาจารยแที่มีความมุงมั่นที่จะสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานศิลปะใหกับนักเรียน 
                     2) การมีผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนผานงบประมาณของทางโรงเรียน  
                     3) การที่นักเรียนสงผลงานเขารวมประกวดแขงขันและไดรับรางวัลการจากการสงผลงานนั้นทั้งในระดับจังหวัด  ภาค ประเทศและระดับโลก
จํานวนมาก 
                     4) การมีครูอาจารยแที่มีความเขาใจในจิตวิทยาและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนความแตกตางเฉพาะบุคคลจึงสามารถแรงจูงใจและแรง
กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากและมีความอดทนพยายามเพื่อที่จะกาวไปสูความสําเร็จตามแบบอยางจากรุนพี่ที่ไดไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและบางสวน
เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
                     5) การมีพื้นที่เฉพาะสําหรับการจัดการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบที่เป็นเอกเทศและมีสภาพแวดลอมที่ดี 
                     6) การที่โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการคิดสรางสรรคแและจินตนาการผานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตชนบท วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 

โรงเรียนศรีสงคราม 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

กระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู 

เยาวชนมีทักษะในการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะและ
การออกแบบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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                    7) การเลือกใชเวลานอกการเรียนปกติ ทั้งหลังเวลาเรียนและวันหยุดเสารแอาทิตยแมาสูการจัดการเรียนรูสงผลทําใหนักเรียนไดมีการแสดงออก
ทางศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถและครูก็สามารถที่จะใหคําแนะนํานักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคนหารูปแบบในการแสดงออกตามแนวทา ง
ของตนเองอยางชัดเจน 
                    8) ทกุวันสําคัญทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียนเขารวมเพื่อแสดงทักษะ ความรูความสามารถประสบการณแและความคิด  
                    9) มกีารจัดชมรมใหกบันักเรียน เชน ชมรมศิลปะ ชมรมนาฎศิลปและดนตรีพื้นเมือง   
                    10)  มีศูนยแศิลปสิรินทรเพื่อใชสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําใหนักเรียนสามารถสัมผัสงานศิลปะของ
ศิลปินที่เดินทางเขามาแสดงนิทรรศการอยางหลากหลาย 
                    11)  มีระบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนที่ไดยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  
 2.2 จุดอ่อน ที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะและการออกแบบมีรายละเอยีดดังนี้ การมีครูอาจารยแ
ที่จํากัดและครูมีภาระการสอนรวมถึงการทํางานอื่นๆมาก  
 2.3 อุปสรรค ที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะและการออกแบบมีรายละเอยีดดังนี้ 
                        1) การอยูหางจากเมืองหลวงสงผลทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดเรียนรูและสัมผัสผลงานศิลปะและการออกแบบที่มีคุณคาและการได
สัมผัสกับศิลปินที่มีชื่อเสียง   
                         2) ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีรายไดนอยและตองออกจากพื้นที่ไปทํางานตางจังหวัด 
 2.4 โอกาส 
                        1) มีบริษัทหางรานทั้งภาครัฐและเอกชนใหกับสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณแเพื่อการสรางสรรคแผลงานศิลปะและการออกแบบอยาง
ตอเนื่อง 
                        2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความสนใจที่จะเดินทางเขามาจัดกิจกรรมใหความรูดานศิลปะและการออกแบบอยางตอเนื่อง  
                        3) สื่อมวลชนใหความสนใจในความรูความสามารถของนักเรียนและครูผูสอนจึงเดินทางเขามาทําขาวเพื่อการแนะนําและการ
ประชาสัมพันธแโรงเรียนอยูเสมอ 
                        4) ภาครัฐใหความสําคัญในการพัฒนาคนจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางอาคารสถานที่ 
                        5) การเป็นโรงเรียนยอดนิยมในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
                        6) การเป็นศูนยแวิชาการ โรงเรียนไดรับการกําหนดใหเป็นศนูยแทางวิชาการ 
                        7) การสงเสริมสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อการศึกษาของหนวยงานและองคแกรทุกภาคสวน เชน มลูนิธิยุวพัฒนแ มูลนิธิศิลปศรีสงคราม 
มูลนิธิพลเอกอาทิตยแ กําลังเอก มูลนิธิโควน่ําเซง มูลนิธิสุรัตนแ – เจียมจิต ทิมสุวรรณ มูลนิธิศรีสงครามวิทยา ป ี50 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศร สงคราม
วิทยา สมาคมศิษยแเกาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และสหกรณแออมทรัพยแครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จาํกัด 
                       8) ความรวมมอืและการประสานประโยชนแทางการเรียนรูกบัหนวยงานและองคแกรทุกภาคสวน  
             2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบ 
                 1) ปัจจัยภายใน ประกอบดวย 1) การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน 2) บุคลากรในโรงเรียน 3) งบประมาณ 4) ครูศิลปะ 5) การจัด
สภาพแวดลอม 6) ผูเรียน และ7) รูปแบบการจัดการเรียนรู 
                2) ปัจจัยภายนอก ประกอบดวย 1) หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศมีการจัดประกวดแขงขัน 2) หนวยงานภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 3) ความสําเร็จของรุนพี่ที่เคยเรียนในโรงเรียนศรีสงครามและมีความเจริญกาวหนาไป และ 4) ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนดานศิลปะและการออกแบบ 
           2.4 รูปแบบของการพัฒนาและการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ พบวา มีรูปแบบของการพัฒนาดังนี้ 
                 1) การกําหนดการจัดการเรียนรูนอกหลักสูตร ผานกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู วิธีการสอน ชวงเวลาของการเรียน ผูสอนและผูควบคุมดูแล 
                 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหลักสูตร คือหลังเวลาเลิกเรียนเวลา 16.00-18.00 น. โดยมีครูอาจารยแในหมวดศิลปะเป็นผูควบคุมดูแล 
                 3)  การรับฟใงและดําเนินการกฎกติกาในการปฏิบัติงานสรางสรรคแผลงาน โดยมีครูผูควบคุมเป็นผูกําหนดโจทยแเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงมี ครู
ศิลปะและรุนพี่ที่มีประสบการณแและมีทักษะในการสรางสรรคแผลงานเป็นผูชวยเหลือใหคําแนะนํา โดยมีอุปกรณแในการปฏิบัติงานบางสวนใหกับนักเรียนไดใชใน
การสรางงาน โดยอุปกรณแเหลานี้ไดมาจากผูสนับสนุนจากภายนอก เชน ผูปกครอง บริษัทหางรานที่จําหนายอุปกรณแสําหรับการสรางงานศิลปะ 
                 4) การคิดวิเคราะหแโจทยแเพื่อการสรางสรรคแผลงาน โดยพิจารณาจากประสบการณแของตนเองและการคนหาจากสื่อที่มีอยูในพื้นที่หองเรียน เชน 
นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ  หนังสือศิลปะเพื่อการนํามาเป็นแรงบันดาลใจและประมวลเป็นเนื้อหาเร่ืองราวในการสรางสรรคแผลงานออกมาตาม
โจทยแที่กําหนด 
                 5) การปฏิบัติกิจกรรมการสรางสรรคแโดยการปฏิบัติการเป็นกลุมดวยการนั่งปฏิบัติงานกับพื้นหองเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยกัน
โดยมีรุนพี่เป็นผูดูแล  พรอมกับตรวจทานดานความงาม ความถูกตองตามเนื้อหาเรื่องราว เทคนิควิธีการผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู   การใหกําลังใจและ
วิพากษแวิจารณแ 
                 6)  การวิพากษแวิจารณแผลงานการสรางสรรคแโดยครูผูดําเนินการควบคุมดูแล รุนพี่ที่มีประสบการณแเพื่อสรางความรูความเขาใจในรูปแบบของการ
ปฏิบัติที่มีเปูาหมายหลักคือการสรางศักยภาพของตนเองสําหรับนําความสามารถไปศึกษาตอในระดับสูง และการประกวดวาดภาพในระดับตางๆทั้งในระดับ
จังหวัด  ประเทศและระดับโลก 
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            2.5 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 
                 1) ดา้นผู้ปกครอง ประกอบดวย 
                         (1) การสนับสนุนดานงบประมาณใหนักเรียนซ้ือวัสดุอุปกรณแเพื่อใชในการปฏิบัติการทํางานศิลปะและการออกแบบทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน 
                          (2) การใหกําลังใจดวยการชื่นชมดวยคําพูดที่เอื้อตอการทําใหเด็กเกิดความรูสึกกระตือรือรน และเกิดความตองการที่จะพยายาม เกิด
ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  
                          (3) การชวยนักเรียนหาหรือพาไปในพื้นที่หรือแหลงเรียนรูที่จะชวยสรางประสบการณแและการพัฒนามุมมองใหกวางขวางขึ้นเชน หอศิลป  
พิพิธภัณฑแทั้งระดับพื้นบานและจังหวัด  หรือบานศิลปินและปราชญแชาวบานดานศิลปะและการออกแบบ 
                          4) สรางสภาพแวดลอมภายในบานหรือทีอ่ยูอาศัยใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและศักยภาพดานการรับรูหรือดานความคิดสรางสรรคแ 
                  2) ด้านครูผู้สอน ประกอบดวย 
                          (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความทาทายการคิดและความคิดสรางสรรคแ จินตนาการและการปฏิบัติใหแกนักเรียน โดยมีครู
รวมกันคิดวิเคราะหแสังเคราะหแโจทยแเหลานั้นจนเป็นองคแความรูขึ้นมาสําหรับการสรางงานตอไป 
                          (2) จัดพื้นที่ในหองเรียนใหเป็นแหลงเรียนรูดวยการจัดหาหนังสือศิลปะและการออกแบบ นิตยสาร วารสารทางศิลปะและการออกแบบที่
มีความทันสมัย  รวมถึงการนําสื่อคอมพิวเตอรแมาใชในการชวยสืบคนขอมูลทั้งที่เป็นรูปภาพงานศิลปะและการออกแบบเพื่อการเรียนรูงานศิลปะของศิลปินและ
นักออกแบบทั่วโลกอยางไมจํากัด 
                          (3) สรางเครือขายการเรียนรูกับคนในชุมชนทองถิ่นเกีย่วกับงานดานศิลปะและการออกแบบอยางตอเนื่องเพื่อการเรียนรูที่มาของการ
สรางสรรคแผลงาน วิธีการคิด การสังเคราะหแ และรูปแบบของผลงานที่เกิดจากการคิดสรางสรรคแนั้น 
                          (4) จัดหาวัสดุอุปกรณแที่จะเอื้อใหนักเรียนไดทํางานอยางมีคุณภาพขึ้นผานงบประมาณที่ทางโรงเรียนจัดสรร  
                           (5) จัดหาแหลงทนุหรือแหลงบประมาณเพื่อทีจ่ะพานักเรียนไปเรียนรูในพื้นที่ปกติ  
                           (6) เปิดพื้นที่ของโรงเรียนดวยการนาํผลงานศิลปะและการออกแบบของนักเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการโดยการเชิญผูเกี่ยวของ  
                           (7) จัดหาทุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับการประกวดวาดภาพหรือเพื่อใหเป็นขวัญกําลังใจสําหรับนกัเรียนที่มีความขยันหมันเพียร  
                           (8) จัดบรรยากาศและพื้นที่หองปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบ เชน หองเรียน หรือผนังของหองเรียน โดยมีการนําผลงานของ
นักเรียนที่มีการทํางานกันมาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพดีมาติดต้ังเพื่อการสรางแรงจูงใจในการสรางสรรคแผลงานใหกับนักเรียนคนอื่นๆ 
                           (9) ใหกาํลังใจนักเรียนดวยการชมผานคําพูดหรือทาทางอยางตอเนื่องเพื่อสรางขวัญกําลังในการทํางานที่มีคุณภาพตอไป ซ่ึงในคําชื่นชม
เหลานั้นก็จะมกีารใหขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกบัการทาํงานไมวาจะเป็นเทคนิควิธีการ รูปแบบของผลงาน เนื้อหาเร่ืองราวสอดแทรกลงไปดวย 
                          (10) จัดหาแหลงประกวดแขงขันการออกแบบและการวาดภาพระบายสีทั้งในจังหวัด ภาค ประเทศหรือตางประเทศมานําเสนอให
นักเรียนไดเกิดความอยากที่จะสรางผลงานเพื่อเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมของผูจัดงาน โดยไมสรางความกดดันนักเรียนวาจะตองไดร างวัลจากการสงเขาไป
ประกวด 
                            (11) จัดใหนักเรียนในโรงเรียนมีการสรางเครือขายการเรียนรูระหวางคนที่ไมมีทักษะทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อการชวยเหลือกัน
ทางทักษะอันจะสงผลตอการสรางความสําเร็จในการทํางานศิลปะและการออกแบบ และครูยังเกิดผูชวยในการสอนในชวงเวลาที่มีการการเรียนการสอนศิลปะ
นอกเวลาเรียนดวย 
                            (12) สรางเครือขายการเรียนรูศิลปะกับปราชญแทองถิ่น หรือศิลปินในทองถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน ซ่ึงกิจกรรมการ
พูดคุย สนทนากันอาจจะชวยสงผลทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานของนักเรียนตอไป 
                   3) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบดวย 
                            (1) มีการออกแบบหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแกับการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน 
                            (2) มีการออกแบบหลักสูตรที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตรแหลายศาสตรแ  
                    4) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
                            (1) โรงเรียนควรมีการจัดพื้นที่เพื่อใหนักเรียนที่มีศักยภาพดานศิลปะและการออกแบบสรางสรรคแไดคิดและสรางสรรคแผลงาน 
                             (2) โรงเรียนควรจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณแการทํางานดานศิลปะ หรือการออกแบบหรือการชางมาชวยสงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรู 
                             (3) โรงเรียนควรมีการจัดการพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อการนําเสนอผลงานของนักเรียนที่มีการคิดออกแบบสรางสรรคแ 
                              (4) โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมใหนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดานศิลปะไดมีวัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณแที่มีคุณภาพมาใชในการเรียนรูทั้งในชวงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
                             (5) โรงเรียนควรมีการต้ังชุมนุมหรือชุมรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะและการออกแบบ โดยมีการแตงตั้งใหครูอาจารยแ
ในโรงเรียนที่มีความเชื่อชาญเขามาเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม  
                             (6) โรงเรียนควรมีการสนับสนุนใหมีการนําผลงานของนักเรียนที่ผานการเรียนรูและฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญไปจัดนําเสนอและจัด
แสดงในพื้นที่สาธารณะ 
                              (7) โรงเรียนควรมีการจัดสรางหอศิลปหรอืพื้นที่แสดงผลงานศิลปะที่ชัดเจน 
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                  5) ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบดวย 
                             (1) พื้นที่ของตําบลหรือเมืองวังสะพุงมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดและจินตนาการ  
                             (2) กําหนดพื้นที่สาธารณะใหเป็นถนนคนเดิน โดยมีการขายสินคาและผลิตภัณฑแที่เกิดจากผลิตและทําดวยมือ  
                             (3) หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีการผลิตผลงานศิลปะและงานออกแบบเพื่อนาํไปติดตั้งใน
สวนของพื้นที่ราชการ  
 
สรุปและอภปิรายผล 

1.สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภ ท

สหศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีเปูาหมายอยูที่นักเรียนจะตองเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด 
ผลิตงานอยางสรางสรรคแ และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จุดเนนคือความ
ตองการ ความถนัดของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย โดยเฉพาะดานศิลปะ รวมถึงมีการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สําหรับปใจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบคือ การมีทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ และการมีเครือขายการเรียนรูทางศิลปะและการออกแบบ  สวนรูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบคือ การเชื่อมโยงเครือขายผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถาน ศึกษาและ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูโดยมีการวางแผนอยางเปูนระบบ 

2.อภิปรายผล 
      รูปแบบการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนจนนําไปสูความเป็นเลิศทางดานศิลปะและการออกแบบของโรงเรียนศรีสงครามวิทยานั้นเกิดจากการที่
อาจารยแสังคม ทองมีมีความตองการที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะดานศิลปะและการออกแบบใหกาวหน าไปสูการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ทางดานศิลปะที่มีชื่อเสียงของประเทศอยางมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดยการจัดการเรียนการสอนพิเศษในชวงเย็นและวันเสารแ-อาทิตยแ โดยรูปแบบการพัฒนานั้นจะมีลักษณะการสอนที่แตกตางไปจากการเรียนใน
ภาคปกติ โดยมีการสรางบุคลากรขึ้นมากลุมหนึ่งกอนจากนั้นจึงใชวิธีการสืบตอนั้นคือรุนพี่สอนรุนนอง โดยรุนพี่จะตองมีความรู ความสามารถทั้งในดานการ
ปฏิบัติการและการอธิบายแนะนําการสืบคนขอมูล การวิพากษแวิจารณแการปฏิบัติงานใหกับรุนนองไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ยังมีการ  เชนเดียวกับการพยายาม
สรางเครือขายการเรียนรูทั้งจากรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จไปเป็นศิลปินและนักออกแบบ บริษัท หางรานและหนวยงานเอกชนใหเขามาชวยสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณแในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนวิทยากร การสนับงบประมาณ
เพื่อเป็นกองทุนใหกับนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้อาจกลาวไดวาโรงเรียนมีการดําเนินการโดยการวางแผนการดําเนินการที่ชัดเจนโดยความรวมมือจากทุกฝุายทั้ง
บุคลาการที่อยูภายในและหนวยที่อยูภายนอก สอดคลองกับการศึกษาของสถิตยแ  วิเศษสัตยแ (2540 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบวา 1) โรงเรียนมีการวางแผนกอน
การดําเนิน มีการกําหนดจุดมุงหมายใหนักเรียนมีความรูและทักษะทางศิลปะเพิ่มขึ้น รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  ไดแสดงงานและสงผลง านเขารวม
ประกวด  มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมอยางเป็นลายลักษณแอักษร  มีการคัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบความสามารถทางศิลปะพื้นฐาน  สังเกตความ
สนใจและพิจารณาผลงานในชั้นเรียน  การไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจากเงินงบประมาณแผนดินและหนวยงานเอกชน 2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดาน
การวาดภาพระบายสี  โดยที่นักเรียนสวนใหญใชหัวขอเรื่องตามที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมแนะนําและหนวยงานศิลปะกําหนด  การปฏิ บัติงานสวนใหญนั้นจะใช
หองปฏิบัติการทางศิลปะ  สื่อที่ใชในการสรางสรรคแผลงานสวนใหญเป็นภาพเขียนผลงานดีเดนหรือผลงานที่ไดรับรางวัลในหนังสือสูจิบัต รและวารสารตาง ๆ 
การดําเนินกิจกรรมสวนใหญใชชวงวันหยุด  ชวงเย็นและปิดภาคการศึกษา  ครูมีการสรางขวัญและกําลั งใจใหกับนักเรียนที่มีผลงานดีเดนโดยการมอบรางวัล  
ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร  หลังปฏิบัติงานมีการแสดงผลงานและสงผลงานเขารวมประกวด 
 สําหรับผลของการพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนศรีสงครามวิทยานั้นจากการศึกษาพบวานักเรียนมีการพัฒนาทั้งดานทักษะการ
ปฏิบัติงานสรางสรรคแและทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคแและจินตนาการ โดยมีตัวบงชี้จากรางวัลตางๆที่โรงเรียนสงเขาประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สงผลทําใหนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษตางสนใจที่จะเขามาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง ซ่ึงจากการสนทนา
กลุมพบวา นักเรียนสวนใหญที่เขามาเรียนจะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความรูความสามารถของตนเองและเชื่อมั่นวาโรงเรียนศรีสงครามจะส งเสริมใหพวกเขา
กาวหนาตอไปสูวิชาชีพศิลปะและการออกแบบได สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรพักตร  วรชัยพิทักษแ (2550 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  นายสังคม ทองมีครู
ศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีความรักในศิลปะ  คือ มุงใหผูเรียน เกิดความซาบซ้ึง 
สามารถจินตนาการดวยตนเองได  เขาใจในผลงานที่ตนเองสรางสรรคแขึ้นและมีความสุขกับการทํางานศิลปะ  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดวาศิลปะเป็นเรื่องความรูสึก  
ความงามจึงมุงหวังใหเด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีตอศิลปะ  และผลการวิจัยของ สถิตยแ  วิเศษสัตยแ (2540 : บทคัดยอ)   ที่พบวา โรงเรียนศรี
สงครามมีการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถผานการจัดสงเขาประกวดแขงขันเพื่อใหเกิดประสบการณแทางความคิด ความรูสําหรับการสรางความแขงแกรง
ของตัวนักเรียนเอง โดยไมไดคาดหวังผลของรางวัลจากการแขงขันนั้น 
 นอกจากนี้ปใจจัยที่เกี่ยวเนื่องไมวาจะเป็นตัวนักเรียนที่จะตองมีความรูความสามารถพิเศษเบื้องแลว ผูปกครองก็ถือวาเป็นปใจจัยสําคัญใหการชวย
สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความกาวหนาในศักยภาพของการปฏิบัติงานสรางสรรคแทั้งดานงบประมาณ ดานการสรางขวัญกําลังใจ รวมถึงการพานักเรียนไปใน
พื้นที่ที่เกี่ยวของการงานศิลปะและวัฒนธรรมเชน หอศิลป  พิพิธภัณฑแทั้งนี้ เพื่อสรางประสบการณแทางการรับรูทางการเห็นในมุมมองที่กวางขึ้น อันจะนํามาสู
การพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของครรชิต  นิศวอนุตรพันธแ (2540 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูปกครองตองมีสวนรวมในการ 
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สงเสริมนักเรียนที่มีความรูความสามารถทางดานศิลปะและการออกแบบดังนี้ 1)  กระตุนและสงเสริมการเรียนรูและการคนควาอยางตอเนื่อง 2) ใหนักเรียน
แสดงออกตามความคิด  ความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติ และ 3)  ใหกําลังใจนักเรียนเม่ือทํางานศิลปะเสร็จสิ้น 
 
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ้

1.ข้อเสนอเพื่อการวิจัย 
    ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีสวนรวมในการสรางเครือขายโรงเรียนในพื้นที่เพื่อการจัดการและแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณแทางศิลปะและ

การออกแบบ 
2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

          หนวยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวดัเลยควรมีนโยบายในการจัดการสรางเครือขายโรงเรียนเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะและการออกแบบระหวางโรงเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
           การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความรวมมือของบุคลากรของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อันประกอบดวยผูอํานวยการยงยุทธ  ทิพรส แล ะ
ครูผูสอนศิลปะอยางอาจารยแสังคม ทองมี อาจารยแพรพรหม ตระพรหม กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และศิษยแเกาที่สําเร็จการศึกษาไปเป็นศิลปิน
และนักออกแบบที่มีชื่อเสียงที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนไดเป็นอยางดี  และสํานักคณะก รรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในอําเภอสามเงา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
The relationship between the competencies of the school executive offices and The organization of 

Learning in Sam Ngoa Distric Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 1. 
 

กษิดิศ ดีวังทอง1 ดร.ศศิรดา  แพงไทย2  
Kasidit  Deewangthong Dr. Sasirada Pangtha 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1 2) ศึกษาการเป็นองคแการแหงเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต1 3)
ศึกษาความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียน    ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
จํานวน 140 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.982  วิเคราะหแ ขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยพบวา  

1) สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา   ดานการมุงผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.66 ดานการบริการที่ดีอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.64 ดานการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.65 และดานการทํางานเป็นทีมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรวม 
4.42 

2)  ศึกษาการเป็นองคแการแหงเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานการสรางและการสานวิสัยทัศนแอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม4.72 ดานการมุงสูความ
เป็นเลิศอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.73 ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรวม 4.38 ดานวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกวางอยูในระดับ
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยรวม 4.71 และดานการคิดและเขาใจเชิงระบบอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรวม 4.39 

3)  ความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 โดยรวมทุกดานมีความสัมพันธแเชิงบวก 

 
คําสําคัญ  : สมรรถนะหลักของผูบริหาร, องคแการแหงการเรียนรู 
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study about the competencies of the school executive offices in schools of Sam 
Ngoa District under the office of Tak Primary Educational Service Area Office 1, 2) to study The organization of Learning in Sam Ngoa 
Distric Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 1 and 3) to purpose the relationship between the competencies of 
the school executive offices and the organization of Learning in Sam Ngoa Distric Schools under Tak Primary Educational Service Area 
Office 1. 
 The research sample consisted of 140 teachers, and school executive offices in schools of Sam Ngoa District under the 
office of Tak Primary Educational Service Area Office 1. The employed research instrument was the five-level of the rating scale 
questionnaire. Its reliability was verified by using calculation of the item-objective congruency (IOC) index at 0.982, and was analyzed 
data by using Descriptive statistics and Statistical inference based on the computer program (SPSS). 
 The research finding was as follows:  
 1) the competencies of the school executive offices in schools of Sam Ngoa District under the office of Tak Primary 
Educational Service Area Office 1 was at a highest level total average 4.59. Considering it was found that the focus on achievement 
was at a highest level total average 4.66. The good service was at a highest level total average 4.64. The self-development was at a 
highest level total average 4.65 and The teamwork was at a high level total average 4.42 
 
 
 
                                                           
1 นักศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โทร. 0910264986  E-mail: kang_tp@hotmail.co.th    
2 อาจารยแ  สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โทร. 0982899478  E-mail: dr.da2555@gmail.com.   
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 2) to study The organization of Learning in Sam Ngoa Distric Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 1 
was at a highest level total average 4.59 Considering it was found that the creation and consolidating the vision was at a highest level 
total average 4.72. The commitment to excellence was at a highest level total average 4.73. Learning together as a team was at a 
high level total average 4.38. The way of thinking and a wide-open was at a highest level total average 4.71 and the thinking and 
understanding the system was at a highest level total average 4.39 
 3) The relationship between the competencies of the school executive offices and the organization of Learning in Sam 
Ngoa Distric Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 1 was overall, all sides were positively correlated. 
 
Key words : the competencies of the school executive offices, the organization of Learning 
 
บทนํา  
 การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรู” เป็นหัวใจสําคัญสําหรับการสรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ที่ควรจะเกิดขึ้นกับองคแกรทุกประเภท 
ไมวาจะเป็นองคแกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ก็เพราะเราลวนตองอยูในเวทีโลก ที่ตองแขงขันกันดวยความรูและภูมิปใญญา วีรวุธ มาฆะศิรา
นนทแ. (2557: 3) แนวคิดของ Peter Senge (1990) เชื่อวาการพัฒนาองคแกรไปสูองคแการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นจากบุคคลในองคแกรเป็นแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ มี 5 ประการ คือ การสรางและสานวิสัยทัศนแ มุงสูความเป็นเลิศ การเรียนรูรวมกันเป็นทีม วิธีการคิดและมุมมอง
ที่เปิดกวาง และการคิดและเขาใจเชิงระบบ ซ่ึงถือวาเป็นคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดการพัฒนาโรงเรียนใหเป็นองคแการแหงการเรียนรู วิ โรจนแและอัญชลี , 2545 
อางถึง Peter Senge (1990) 
  จากรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษาพบวา 
สมรรถนะหลักของผูบริหารไมวาจะองคแกรประเภทหรือระดับใดก็ตามจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงจากผลที่เกิดจากความกาวหนา ทาง
เทคโนโลยีโลกขอมูลขาวสาร ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดผูบริหารจึงตองเป็นผูมีวิสัยทัศนแ และมีความสามารถในการกระตุนให
บุคลากรในองคแกรไดใชศักยภาพที่ดี ทํางานใหเกิดผลสูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคแกร สื่อสารกับลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งเป็นผู
มีทักษะทางการบริหารการจัดการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใตภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้ ผูนําถือวาเป็นบุคลากรหลัก ที่จะนํา
องคแกรไปสูความสําเร็จตามเปูาหมายไดดี ซึ่งมีคํา ถามวาคุณลักษณะของผูนํา เชนไรที่จะเหมาะกับสถานการณแในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปนี้เพื่อ
จะไดมีการเตรียมผูบริหาร หรือสรางผูบริหารรุนใหมใหมีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปทั้งในปใจจุบันและอนาคต วันชัย บุญทอง (2548:  1) และจากรายงาน
การวิจัยและพัฒนา เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการดานความ
พรอมของสถานศึกษายังไมเพียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบททั้งดานครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรูในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน และเครือขายเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลกระทบตอปใญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันทั้งดานบริบท ขนาด และ
ความพรอม สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557: ก-ข) 
 จากที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวาจําเป็นตองศึกษาความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเป็นองคแการแหงการ
เรียนรูของ โรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 เพราะผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอ
สัมพันธแตอการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียน เนื่องจากสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําไปพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนก ระบวนการ
บริหารจัดการและพัฒนา การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเป็นองคแการแหงการเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
2. ศึกษาการเป็นองคแการแหงเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
3. ศึกษาความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหลกั 
 สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง เพื่อหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงคแรวมกัน มี 4 สมรรถนะ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2548: 46 - 50)  

1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตองครบถวน สมบูรณแหรือให
เกินมาตรฐานที่มีอยู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพ 

2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

3) การพัฒนาตนเอง (Expertise) คือ การศึกษา คนควาหาความรู ติดตามองคแความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการเพื่อพัฒนางาน 
4) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอื่น

หรือแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
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แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ปีเตอรแ เซ็งกี้ (1990:3-4) อางถึงใน  บุปผา พวงมาลี (2542:9-10)) กลาววาองคแกรที่มีการดําเนินการใหบุคคล ทีม หรือกลุมในองคแกร ไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรู ความสามารถในการเรียนรูในการปรับเปลี่ยนตนเอง ทั้งนี้เพื่อนําองคแกรไปสูเปูาหมายที่กําหนดไว การเรียนรูตองเป็นไปอยางเป็นระบบ ตอเนื่อง 
และเป็นไปอยางพรอมเพรียงทั่ว ทั้งองคแกร แนวทางการพัฒนาเพื่อเขาสูการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู มี 5 ประการหลัก ไดแก 
          1. การสรางและสานวิสัยทัศนแ (Shared Vision) คือ การกําหนดวิสัยทัศนแรวม เพื่อยึดเป็นเปูาหมายการทํางานรวมกัน เป็นแนวทางการทํางานแรก
ที่ขยายตัวออกจากตัวเองไปสูมุมมองในระดับทีมงาน และระบบงานตอไป 
         2. มุงสูความเป็นเลิศ (Our commitment to excellence) คือ การหมั่นพัฒนาตนเองทั้งทักษะและความรูตลอดเวลา ถือวาการเรียนรูคือชีวิต 
ใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา 
         3. การเรียนรูรวมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ การเรียนรูรวมกันเป็นที่มา กอใหเกิดSynergy ของการเรียนรู นําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม
รวมกัน ตามวิสัยทัศนแที่รวมกันกําหนดขึ้น 
         4. วิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกวาง (Mental Model) คือ การเริ่มตนมองดูตัวเอง กําหนดเปูาหมายชีวิตการงาน สรางทัศนคติดานบวก เปิดใจทั้ง
รับฟใงผูอื่นและแสดงความคิดเห็นตัวเองใหผูอื่นทราบ 
         5. การคิดและเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) คือ การเรียนรูรวมกันเป็นที่มา กอใหเกิดSynergy ของการเรียนรู นําไปสูการสรางนวัตกรรม
ใหมรวมกัน ตามวิสัยทัศนแที่รวมกันกําหนดขึ้น  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช คือ ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จํานวน 24 

โรงเรียน เป็นผูบริหารสถานศึกษา 24 คน และครูผูสอน 199 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น 223 คน 
กลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1ผูบริ หาร

สถานศึกษา 24 คน และครูผูสอน 116 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแแกน โดยผูบริหารใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  สวนครูผูสอนใชวิธีการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ ตําแหนง และประสบการณแการทํางาน ตอนที่ 2) แบบสอบถามสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานการทํางานเป็นทีม ตอนที่ 3) แบบสอบถามการเป็นองคแการแหงการเรียนรู  ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1 การเป็นองคแการแหงการเรียนรู  5 ดาน ประกอบดวย  การสรางและสานวิสัยทัศนแ มุงสูความเป็นเลิศ การเรียนรูรวมกันเป็นทีม  
วิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกวาง  และการคิดและเขาใจเชิงระบบ 

การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ    
 การสรางแบบสอบถามความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสาม
เงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1  ผูวิจัยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ เสร็จแลวเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา และเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ แกไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธแ และ
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวไปทดลองใช โดยใชกลุมตัวอยางในการทดลอง คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝุายการบริหารงานวิชาการ และครูผู สอนของ
โรงเรียนในอําเภอพบพระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน ทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบารแค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.982 ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความ
สมบูรณแและนําแบบสอบถามที่สมบูรณแแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยใหผูบริหารสถานศึกษาที่ใชเป็นกลุมตัวอยางพรอมดวยแบบสอบถามเพื่อการ
วิจัยและรายนามของผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานศึกษา ซ่ึงไดจากขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางโดยผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน 116 คน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คอมพิวเตอรแ โดยกําหนดขั้นตอน 
การวิเคราะหแขอมูลจาก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  จากนั้นวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาการเป็น
องคแการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยวิเคราะหแจากแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert   แลวจากนั้นวิเคราะหแความสัมพันธแ
ระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและการเป็นองคแการแหงการเรียนรู โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของเพียรแสัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) แลวนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑแ (ชูศรี วงศแรัตนะ,2544 : 316) แลวแปลความหมาย ทิศทางความสัมพันธแ พิจารณาโดย  
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ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (r) มีคาเป็นลบแสดงวา มีความสัมพันธแกันในทางลบหรือทิศทางตรงกันขาม ถาคาสัมประสิทธิ์ ( r) มีคาเป็นบวกแสดงวามี
ความสัมพันธแกันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหารสถานศึกษา 24 คน และครูผูสอน 116 คน ประชากรทั้งสิ้น 140 คน ความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของ

ผูบริหารสถานศึกษาและการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 
 
ผลการวิจัย 
             1. การวิเคราะหแสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 
  1.1 สมรรถนะหลักของผูบริหารในสถานศึกษาดานมุงผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย  4.66  เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ผูบริหารมีความ
เขาใจเร่ืองการวางแผนการปฏิบัติงานดานตางๆโดยยึดเปูาหมายที่กําหนดไวมีคาเฉลี่ย 4.90   รองลงมาคือผูบริหารมีความมุงมั่น กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปูาหมาย มีคาเฉลี่ย 4.80     
  1.2 สมรรถนะหลักของผูบริหารในสถานศึกษาดานการบริการที่ดีของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ผูบริหารจัดใหมี
ขั้นตอนการบริการเพื่อการปรับปรับปรุงพัฒนาการใหแกผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.88   รองลงมาคือผูบริหารมีการจัดการระบบการใหบริการบนพื้นฐานของ
ขอมูล ขาวสาร ความรูการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.80     
  1.3 สมรรถนะหลักของผูบริหารในสถานศึกษาดานการพัฒนาตนเองของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ผูบริหารมี
ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรูมีคาเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือผูบริหารมีการยกยอง ชื่นชมบุคลากรอยาง
สรางสรรคแ สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย 4.80     
  1.4 สมรรถนะสมรรถนะหลักของผูบริหารในสถานศึกษาดานการทํางานเป็นทีมของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.42 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดมี 2 ขอเทากัน คือ 
ผูบริหารมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนดวยความโปรงใส และ ผูบริหารมีการปฏิบัติตนเป็นผูนํา หรือผูตามตามกฎระเบียบที่กําหนดไวมีคาเฉลี่ย 
4.71   รองลงมาคือผูบริหารมีความเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันมีคาเฉลี่ย4.61 
 2. การวิเคราะหแการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 
  2.1 การเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ดานการสรางและการสานวิสัยทัศนแของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย  4.72  เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดมี 2 ขอเทากัน  คือ 
การมีวิสัยทัศนแเกิดจากครูทุกคนในสถานศึกษาทําใหเกิดศรัทธาในการทํางานและ วิสัยทัศนแเป็นแรงบันดาลใจที่ครูมีสวนรวมตองการใหเกิด ขึ้นและมีความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.99 รองลงมาคือการสรางวิสัยทัศนแรวมกันนําไปสูการบูรณาการใหสอดคลองกับการดําเนินงานตางๆสู
เปูาหมายที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.89  
  2.2 การเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ดานการมุงสูความเป็นเลิศของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต1 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดมี 2 ขอ
เทากัน คือ บุคลากรมีปฏิภาณ ไหวพริบการแกปใญหาและทํางานจนสําเร็จ และบุคลากรมีการติดตาม เรียนรูขาวสาร พัฒนาตนเองและทันตอเหตุก ารณแมี
คาเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือบุคลากรมีทักษะในการทํางานไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปูาหมายมีคาเฉลี่ย 4.81 
  2.3 สภาพการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีมของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ สมาชิกในทีมงาน
มีการเรียนรูไปพรอมๆกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นทีมมีคาเฉลี่ย4.89 รองลงมาคือสมาชิกในทีมมีการเตรียมขอมูล อภิปรายและสรุปเป็นขอตกลง
เป็นแนวทางที่ดีที่สุดของทีมงานมีคาเฉลี่ย 4.71 
  2.4 สภาพการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ดานวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกวางของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.71 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ 
บุคลากรมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางสรางสรรคแ มี
คาเฉลี่ย 4.89   
  2.5 สภาพการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ดานการคิดและเขาใจเชิงระบบของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด 
คือ บุคลากรสามารถนําประสบการณแที่ไดมาเชื่อมโยงในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.70   รองลงมาคือสถานศึกษามีระบบการบริหารและมาตรฐานแผนงานการ
บริการอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย4.50 
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 3.ความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1โดยภาพรวมมีความสัมพันธแทางบวกในระดับมากที่สุดมี 2 ขอคือ วิธีคิดและมุมมองที่เปิดกวางสัมพันธแกับการพัฒนา
ตนเอง และการคิดและเขาใจเชิงระบบสัมพันธแกับ การพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธแ.94 รองลงมาเป็นการคิดและเขาใจเชิงระบบสัมพันธแกับการทํางานเป็นทีม
มีความสัมพันธแ.89 รองลงมาเป็นอันดับสอง การคิดและเขาใจเชิงระบบสัมพันธแกับการบริการที่ดีมีความสัมพันธแ .87 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 สามารถอภิปรายได  ดังนี้ 
 1.สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1สมรรถนะ
หลักของผูบริหารสถานศึกษา  4 ดาน คือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง และดานการทํางานเป็นทีมพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจทุกดานเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงาที่ สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีความรูความเขาใจองคแการและระบบราชการ สามารถประยุกตแใชความสัมพันธแเชื่อมโยงของกระแสอํานาจ ชุมชนและ
องคแการอื่นในชุมชน ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนแในการปฏิบตัิหนาที่ใหบรรลุผลตอองคแการและภารกิจที่ตน  สะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ขวนขวายสนใจใฝุ
รูเพื่อสังคม  พัฒนาศักยภาพความรู  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การยอมรับความคิดเห็นหรือนวัตกรรมใหมๆและการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติอยางเป็น
รูปธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนสอดคลองกับการศึกษา  สฤษดิ์  
เรืองแกว (2551) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเป็นองคแกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมาเขต 7 ประกอบดวยสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ผล
การศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา มีโดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ “มากที่สุด” ซ่ึงยังสอดคลองกับการศึกษาของพร
พนา พาโคกทม (2553) ไดศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา 
ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 3 ตอ สมรรถนะทางการบริหาร
การศึกษาของผูบริหาร สถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  
 2.การเป็นองคแการแหงเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1  การเป็นองคแกรแหงการ
เรียนรู  5 ดาน คือ การสรางและสานวิสัยทัศนแ  มุงสูความเป็นเลิศ การเรียนรูรวมกันเป็นทีม วิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกวาง  การคิดและเขาใจเชิงระบบ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกดานเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอสามเงาที่ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยสวนใหญตระหนักถึงแนวคิดในการสรางองคแกรแหงการเรียนรู และไดนําแนวคิดมาปฏิบัติเพราะถือ
วาการสรางองคแกรแหงการเรียนรูมีความจําเป็นอยางยิ่งในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเป็นบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาทีจะสรางสัมพันธแระหวางสมาชิกขององคแกรนําสูการปฏิบัติเป็นผูนําองคแกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับเดชนแ เทียมรัตนแ และกานตแ
สุดา มาฆะศิรานนทแ(2546:11) อธิบายวา องคแกรแหงการเรียนรูคือ องคแกรที่มีความมุงเนนในการกระตุน เรงเรา และจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและขององคแกรในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จลุลว งโดยอาศัย
รูปแบบของการทํางานเป็นทีม การเรียนรูรวมกัน และมีความคิดเชิงระบบที่จะประสานกัน เพื่อใหเกิดเป็นความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแขง ขันทามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒนแตอไป และสอดคลองกับ ปีเตอรแ เซ็งกี้ (1990:3-4) กลาววาองคแกรที่มีการดําเนินการใหบุคคล ทีม หรือกลุมในองคแกร ไดมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถในการเรียนรูในการปรับเปลี่ยนตนเอง ทั้งนี้เพื่อนําองคแกรไปสูเปูาหมายที่กําหนดไว การเรียนรูตองเป็นไปอยางเป็นระบบ ตอเนื่อง และ
เป็นไปอยางพรอมเพรียงทั่ว ทั้งองคแกร  
 3. ความสัมพันธแระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1ตามสมมติฐาน สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในอําเภอ
สามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1โดยภาพรวมมีความสัมพันธแเชิงบวกในระดับมากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง และดานการทํางานเป็นทีม ของ
โรงเรียนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 และนําหลักการเป็นองคแการแหงการเรียนรู  5 ดาน คือ การสรางและ
สานวิสัยทัศนแ มุงสูความเป็นเลิศ การเรียนรูรวมกันเป็นทีม  วิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกวาง  และการคิดและเขาใจเชิงระบบ มาใชในการบริหารจัดการเรียนรู 
จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูความสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหเป็นองคแการ
แหงการเรียนรูเพื่อการบริหารไดสอดคลองกับวิสัยทัศนแ  พันธกิจ คานิยมองคแการ เปูาประสงคแ กลยุทธแ จุดเนน แนวทาง และตัวชี้วัดความสําเร็จของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพเยาวแ สุดรัก (2553) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของผูบริหารของสถานศึกษาที่
สงผลตอการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบวาความสัมพันธแสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธแเชิงบวกกับสภาพการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01อยูในระดับมาก และสอดคลองกับอัมพร ปใญญา(2553:17) 
กลาววาองคแกรแหงการเรียนรูเป็นองคแกรที่มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของคนในองคแกรดานความคิดใหมๆ ดานความสามารถดานทักษะ และดานพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาเพื่อกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม โดยจะตองสงเสริมกระบวนการการเรียนรูรวมกันในทุกๆระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคแกร 
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กิตติกรรมประกาศ 
     สารนิพนธแเลมนี้เลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ดร.ศศิรดา แพงไทย อาจารยแที่ปรึกษา สารนิพนธแฉบับนี้ ที่ใ ห
คําแนะนํา และขอคิดเห็นเพิ่มเติมจนทําใหการทําสารนิพนธแในครั้งนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
         ขอขอบพระคุณ ดร. รัตนา เจริญศรี ผูอํานวยการโรงเรียนทุงฟูาวิทยาคม ดร.สมใจ  มณีวงษแ ผูอํานวยการโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ                          
ผูอํานวยการธนัชพงศแ สืบวาณิชยแวงศแ ผูอํานวยการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม ที่ใหความอนุเคราะหแเป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
        ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูในโรงเรียนอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ
เป็นอยางดีในระหวางที่มีการเก็บขอมูล รวมถึงรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการนําไปแกไขปรับปรุง  
            ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เป็นอยางสูง ที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจกับผูวิจัยดวยดีเสมอ ทําใหมีกําลังใจ และเป็นโอกาสในการศึกษ า
ตอไปในระดับสูง ตลอดจนดําเนินสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชนแตอสังคมสืบตอไป สุดทายนี้ตองขอขอบพระคุณในภาคสวนอื่นๆ ที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยครั้งนี้ สําเร็จ
ลงดวยดี ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย  
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. เอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2545. 
ชัยวัฒนแ ถิระพันธแ. สื่อสารกับสังคมเครือข่าย. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา, 2546. 
ฐาปนียแ เปริญกุล. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในตําบลโคกสะอาด ผลการวิจัยพบวา่ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตาํบลโคกสะอาด.  

วิทยานพินธแปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556 
พเยาวแ สุดรัก. สมรรถนะหลักของผู้บรหิารของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ปทุมธานีเขต 1. วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553 
พรพนา พาโคกทม. สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3. วิทยานิพนธแ 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย, 2553 
พิชชาวดี ฤาชา.  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสาํนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1. งานนิพนธแ 

หลักสูตรการศึกษาทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2555 
สฤษดิ์ เรืองแกว. สมรรถนะทางการบรหิารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นครราชสีมาเขต 7.โครงการพิเศษหลักสูตรการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. พระราชบญัญัติระเบียบ ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพแคุรุสภาลาดพราว,2548 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร. สมรรถนะการบริหารงานที่ทาใหองคแกรเกดิการยอมรับ (ออนไลนแ).เขาถึงไดจาก  

http://www.kroobannok.com/blog/36790, 2546 
อัมพร ปใญญา. การพัฒนารปูแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ดุษฎีนิพนธแ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยแ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2553 
Pearn, M., Rodrick, and Mulroonry, C. Learning organizations in practice. New York : McGeaw-Hill, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kroobannok.com/blog/36790


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 103 
 

 
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 

Education academic administration in schools under the municipality's Tak Province. 
 

สุธิดา   อินทรเกษตร 1 ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตน์2 
Sutida   Intarakaset Dr.Titimon  Chadjaranrt 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแดังนี้ เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการและแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตาก  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2557 จํานวน 123 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงเป็น 2 ตอน ไดแก  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  ตอนที่ 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรสวน
ประมาณคา เกี่ยวกับการบริหาร งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก 8 ดาน ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีความเชื่อมั่น เทากับ 0.88 วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายดาน พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู  อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนเิทศการศึกษา ดานการแนะแนว
การศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ  : การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล, จังหวัดตาก 
 
Abstract 

The objective of this study were to Education academic administration and guidelines academic administration  in schools 
under the municipality's Tak Province. The sample used in this research was total of 123 samples including administrators and 
teacher of Schools under the municipality's Tak Province. The instrument used to collect the data was the questionnaire of 
Development Curriculum , Development of the learning process , Measurement evaluation and transfer results , Research to improve 
the quality of education , Supervision of education , Educational guidance , The Quality Assurance of education And develop 
innovative media and educational technology . The reliability was 0.88.The statistical analysis used in this study was percentage , 
mean and standard deviation. 

The research finding were as following: The Education academic administration in schools under the municipality's 
TakProvince  As overall and individual result of max level. To rank the performance from the most to the least were Development of 
the learning process , Development Curriculum , Supervision of education , Educational guidance , The Quality Assurance of 
education , Measurement evaluation and transfer results , Develop innovative media and educational technology and Research to 
improve the quality of education. 

 
Keywords:  Education academic administration , schools under the municipality's, Tak Province 
 
บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ไดกลาวถึงกระบวนการจัด
การศึกษา ในมาตรา 9 ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : 4)  และมาตรา 41 ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 :15) และมี
จุดประสงคแเพื่อใหผูสอนคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเป็นสําคัญ ใหถือวาผูเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศ   จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษา ซ่ึงทางรัฐจะตองจัดการศึกษาใหทั่วถึง เพื่อใหเกิดคุณภาพแกผูเรียนตามที่สังคมและชุมชนตองการ ดังนั้นการบริหาร
และการจัดการศึกษาในปใจจุบัน   อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลัก ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารการศึกษา กลาวคือ ตอง
ทราบขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงบประมาณ  3) การบริหารงานบุคคล  
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และ4)การบริหารทั่วไป ซ่ึงงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)  
 สําหรับแนวคิดเรื่องการบริหารงานวิชาการ อาจออกแบบไดหลายรูปแบบดังเชน ของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 6-7) สรุปวาการบริหารงาน
วิชาการตามขอบขายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดของขายการบริหารงานวิชาการมี 12 ดาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด    และเทศบาลเมืองตากไดกําหนดโครงสรางฝุายบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตาก ในขอบขายงาน 8 ดาน ดังนี้ 1) งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2)   งานทะเบียน  3)  งานวัดผลและ
ประเมินผล 4) งานวิจัย 5) งานประกันคุณภาพการศึกษา 6) งานแนะแนว 7) งานหองสมุด 8) งานกลุมสาระการเรียนรู 
 เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น โดยนําขอมูลและทฤษฎีมาสังเคราะหแการบริหารงานวชิาการ สรุปไดวา การบริหารงาน
วิชาการมี 8 ดาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา 6) การแนะแนวการศึกษา 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 จากที่กลาวมาในการบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดนั้นจําเป็นอยางยิ่งที่ผูบริหารตองมุงมั่นและทุมเทโดยเฉพาะในดานการบริ หารงาน
วิชาการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองตาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตากใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาลเมืองตาก 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตาก 
 3.  เพื่อนําไปเป็นขอเสนอเชิงนโยบายสาํหรับผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตาก 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 นิยามการบริหารงานวิชาการ 
 กุลชญา   เท่ียงตรง  (2550 : 34)  กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้น ดวยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย นับตั้งแตการนํานโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับความมุงหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา 
 นิลวรรณ   วัฒนา  (2556 : 14)  ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา คือการดําเนินการตางๆของผูบริหารในดานวิชาการโดยเป็น
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่มีผลตอการจัดเรียนรูเพื่อใหเป็นตามจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2552 :  6-7)  ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานขาราชการครูกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษามีผูอํานวยการ
สถานศึกษาเป็นผูบังคับบัญชาขาราชการแลรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษา ที่มีโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบขายภารกิจที่กําหนด
ซ่ึงการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง และระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด ซ่ึงจะแบงสวนราชการเป็นกลุมหรือ
ฝุายหรืองาน ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ ซ่ึงจะตองครอบคลุมขอบขายและภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจา ย
อํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป สําหรับขอบขายการบริหารงานวิชาการ มี
ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3.  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 4.  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.  การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 7.  การนิเทศการศึกษา 
 8.  การแนะแนวการศึกษา 
 9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10.  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 11.  การประสานความรวมมอืในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงานและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
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 สมเกียรติ   มาลา  (2554 : 52)  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
 4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู  
 7. การนิเทศการศึกษา  
 8. การแนะแนวการศึกษา   
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชมุชน 
  11. การประสานความรวมมอืในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น  
 จักรกฤษณแ   นนทโคตร  (2554 : 3)  ไดกําหนดขอบขายในการบริหารงานวิชาการที่มีการปฏิบัติตามบริบทของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดังนี้ 
 1.  ดานการบรหิารหลักสูตร 
 2.  ดานการบรหิารงานจัดการเรียนการสอน 
 3.  ดานการบรหิารวัดประเมินผลการเรียน 
 4. ดานการบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา 
 5. ดานการบริหารวิจยัและพัฒนา 
 ภานุรัตนแ   นันตา  (2556 : 7)  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในขอบขายงาน 6 ดาน ไดแก 
 1.  หลักสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
 2.  การจัดการเรียนการสอน 
 3.  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู 
 4.  การนิเทศภายใน 
 5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 6.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมี 4 
โรงเรียน จํานวน 176 คน 
 กลุมตัวอยาง นี้ ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2558  จํานวน 123 คน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยเปิดตาราง Krejecie & Morgan แลวสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราประเมินคา แบงเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก 
  
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก ผูวิจัยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรางแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เสร็จแลวเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา และเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวไปทดลองใชกับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางชุมชน จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหแ หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามรายขอ โดยใชการคัดเลือก
ขอที่มี คาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 - .80 ขึ้นไป และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค  
ผลการวิเคราะหแ พบวา คาจําแนกเทากับ 0.88 ซ่ึงเป็นคาอํานาจจําแนกที่ยอมรับได 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอหนังสือจากสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแนถึงผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดวยตนเอง   
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลในการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวสรุปเป็นรายขอ  
 
ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 69.90 เป็นเพศชายรอยละ 30.10 ครูผูสอนรอยละ 93.50 เป็นผูบริหารรอยละ 6.50  
ประสบการณแทํางาน 5 – 10 ปี รอยละ 52.00  มากกวา 10 ปี รอยละ 30.90  นอยกวา 5 ปี รอยละ 17.10  สวนระดับชั้นที่ทําการสอนของผูตอบ
แบบสอบถามคือมัธยมศึกษา รอยละ 53.70 และประถมศึกษา รอยละ 46.30   
 1. ผลการวิจัยในภาพรวมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
  ผลการวิจัยภาพรวมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 ดาน พบวา พบวารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
 1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พบวาใน
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา 
ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยูเสมอ สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการ
ใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
 1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  พบวาใน
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติ งานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ มีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ   สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
 1.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน  พบวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ นําผล
การวัดผลและประเมินผลมาใชตัดสินการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน   สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ มีการนํา
ความรูจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนสวนหนึ่งของการศึกษาได  
 1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พบวา
ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดําเนินการดาน
การวิจัยอยางเป็นระบบ สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ มีการหาสาเหตุ และสังเกตในขณะที่กําลังสอน ทั้งในดานเนื้อหาที่สอน วิธีสอน ตลอดจน
พฤติกรรมของผูเรียน และปใญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อทําการวิจัย  
 1.5 ดานการนิเทศการศึกษา   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการนิเทศการศึกษา  พบวาในภาพรวมผูตอบ
แบบสอบ  ถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ นิเทศเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนในโรงเรียน คุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ การนิเทศทําใหเกิด
ความรวมมือ รวมใจประสานงานกันของบุคลากรในโรงเรียน  
 1.6 ดานการแนะแนวการศึกษา   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการแนะแนวการศึกษา  พบวาในภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ มีการชวยเหลือบุคคลแตละ
คนใหเขาใจตนเอง สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ มีการจัดสภาพการเรียนรูใหสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนในดานการศึกษา และอาชีพ  
 1.7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา  พบวาใน
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ บุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา รวมกันวางแผนกําหนดเปูาหมาย และวิธีการ อีกทั้งลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน  สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ มุง หวังใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเป็นสําคัญ  
 1.8 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพบวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติงานตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ขอที่ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด
คือ มีการดําเนินงานเพื่อใหไดสิ่งใหม ความคิดใหม การปฏิบัติ สวนที่ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ มีการพัฒนาและจัดหาสื่อนวั ตกรรมและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ผูวิจัยอภิปรายผลในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เป็นกระบวนการที่มุงหวังใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ
และเป็นเครื่องมือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปูาหมาย  อีกทั้งเป็นกระบวนการที่จําเป็นสําหรับผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสมเกียรติ มาลา  (2554 : 
185 – 186)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็น
สําหรับการจัดการศึกษา และมีดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิลวรรณ  วัฒนา  (2556 : 81-82)ไดวิจัยการศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารง านวิชาการ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในดานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ   ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 10)  ที่วาการจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการที่สําคัญ ทั้งนี้ การที่ผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดหรือไม ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุนี้ครูผูสอนตองมีความรู ความเขาใจสิ่งที่กํา หนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ซ่ึงเป็นเปูาหมายในการจัดการเรียนรู โดยมีหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการดําเนินการ 
 1.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงมีการนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชตัดสิน
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน   กระบวนการที่ใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน และวัดความกาวหนา และความ สําเร็จทางการ
เรียนของผูเรียน มีการนําผลการวัดผลประเมินผลมาสงเสริมผูเรียนใหเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ภาณุวัฒนแ  กมล (2555 : 82-83)  ไดวิจัยการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการ
วัดผลประเมินผล ในดานการการวัดผลและประเมินผลมาใชปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผูเรียน การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 1.4  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงมีการดําเนินการดานการวิจัยอยางเป็นระบบ  และมีการนํา
ผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิลวรรณ  วัฒนา  (2556 : 85) ไดวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในดานการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 1.5 ดานการนิเทศการศึกษา  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงมีการนิเทศเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแกผูเรียน และพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการสอนและวิธีสอนของครู ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสมเกียรติ มาลา  (2554 : 185 – 186)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา  มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรูของครู การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 1.6 ดานการแนะแนวการศึกษา  ผลการวิจัยอยูในระดับมาก และมีการชวยเหลือบุคคลแตละคนใหเขาใจตนเอง สงเสริมใหนักเรียนปรับตัว ใหเขา
กับสังคมไดอยางฉลาด รูจักดําเนินชีวิตของตนใหดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 32)  ที่วาการแนะแนว คือ 
การพัฒนาคนใหรูจักตนเองหรือพึ่งพาตนเอง โดยกระบวนการที่ สงเสริมใหบุคคลไดมีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการ 
ชีวิตของตนอยางฉลาด  
 1.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก ซ่ึงบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา รวมกันวางแผนกําหนดเปูาหมาย 
และวิธีการ อีกทั้งลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิลวรรณ  วัฒนา  (2556 : 85)  ไดวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ในดานการกําหนดระบบ วิธีการ เปูาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และวิธีการ ที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
 1.8 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมผลการวิจัยอยูในระดับมาก  ซ่ึงมีการ สงเสริมและใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนใหเหมาะสม และมีการพัฒนาและจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของจักรกฤษณแ  นนทโคตร  (2554 : 73)  ไดทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการสงเสริมใหครูผูสอน
ดําเนินการกําหนดสื่อ การเรียนรูใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 
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 ขอขอบคุณ คณาจารยแสาขาการบริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาอบรมสั่งสอนใหผูศึกษามีความรูและทําใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการนําคว ามรู
และประสบการณแที่ไดในระหวางการศึกษาไปพัฒนาหนาที่การงานใหเกิดประโยชนแสูงสุด ขอขอบคุณผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมื องตาก  
จังหวัดตาก ทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจที่ดียิ่งจนทําใหการศึกษาวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี คุณคาและประโยชนแที่เกิดจากการ
คนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารยแที่ใหการศึกษา อบรมส่ังสอนใหสติปใญญาและคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้นํา
ความสําเร็จในชีวิตของผูวิจัย 
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การศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุ่มจตุรมิตร  

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS  AMPHUR MUANG TAK GROUP 

CHATURAMIT UNDER THE OFFICE OF TAK SERVICE AREA I 
 

นางสาวประกายรุ้ง   อุดมเกตุ1 ดร.ชีวิน  อ่อนละออ2 
PRAKAIRUNG   UDOMKET Dr.Cheevin Oonla-or 

 
บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากร คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอเมืองตาก  กลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 10 โรงเรียนจํานวน 182 คน ใชประชากรท้ังหมดเป็นกลุมตัวอยางเครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) และวิเคราะหแขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ 
 ผลการศึกษาพบวา สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  
ดานหลักความคุมคา ดานหลักนิติธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม  
 แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ควรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน มีการเปิดเผยขอมูลใหแกประชาชน
บุคลากรในโรงเรียนทราบตามความเป็นจริง เปิดโอกาสใหประชาชนรวมเป็นคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการแตงตั้งมอบหมาย
หนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอยางชัดเจน มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามความรูความสามารถ เพื่อนํามาพัฒนาการใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษาตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ  :  ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลในโรงเรียน ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
Abstract 
 In this research The objective conditions for the use of the good governance of the school administrators group 
Chaturamit Muang Tak Primary Educational Service Area Office 1 population is exposed to the teachers of the school 
district in Tak. group Chaturamit Office Area Elementary School, airing the first of 10 182 people for a total population 
sample used a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics for the frequency (f), percentage (%), mean (μ) 
and standard deviation (σ) and analyzed by a computer program. 
 The study found that The main condition for good governance of school administrators, Muang Tak. group 
Chaturamit Office Area Elementary airing the first overall found that all sides were level by the sort of averaging descending 
third priority is the core value of the rule of law and the primary responsibility. the item with the lowest. The principle 
involved 
 Approach to education using the principles of good governance administrators Muang Tak. group Chaturamit 
Primary Educational Service Area Office 1 should be exposed to the laws, rules and regulations of the school. Information 
is disclosed to the public school personnel know the truth. Allow people to join a committee to prepare the school 
curriculum. The appointment is assigned the responsibility to follow the plan very clearly. A delegation by competent 
personnel. To bring development to the good governance of education in the future. 
 
Keyword  :  Good governance, Good governance good governance in schools, Good governance in the administration 
                                                           
1 ครู คศ. 1 โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก Email : udomkettamgmo@gmail.com โทร 09 3424 5159 
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บทนํา 
 การบริหารงานในหนวยงานภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความสงบสุขของบานเมือง การท่ีจะสรางความแข็งแกรงในกระแส
โลกาภิวัฒนแได จําเป็นตองอาศัยการปฏิรูปการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวธรรมมาภิบาล
หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance)  พุทธศักราช 2542 เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม ท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนจะทําใหสังคมความยุติธรรม มีความโปรงใส และสรางการมีสวนรวม อันเป็นคุณลักษณะสําคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ และการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นหลักท่ีใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเป็น
พลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเป็นการเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปูองกันหรือแกไข เยีย วยาภาวะ
วิกฤตภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต(2551 : 1) 

 แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวางในปใจจุบันในทุกๆองคแกร ไดนําแนวคิดน้ีไปประยุกตแใชกับการบริหาร 
ทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบองคแกรภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (2545 : 35) ไดกลาวถึงการสรางความเป็นธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานใน
การสรางอาชีพและรายไดท่ีมั่นคงสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส ยึดประโยชนแสวนรวมและเปิดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายแมบทในการจัดการ
การศึกษาบัญญัติไวท่ีเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 37 มาตรา 40 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและชุมชนนอกจากน้ีมีหนวยตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา(2551 : 2) 
 สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายเสริมสรางการบริหารงานตามหลักของธรรมาภิบาลในหนวยงานทุกระดับ โดย
มีวัตถุประสงคแเพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักและปรับปรุง ระบบงานของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
 สถานศึกษาเป็นหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจัดการการศึกษาและใหบริการการศึกษาแกประชาชนจึงมีความจําเป็นท่ี
จะตองนําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษา เกิดการ พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริการและชุมชน 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ในการบริการในโรงเรียนเพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นขอมูลในการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1ซ่ึงจะเป็นแนวทางนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตากกลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามแนวคิดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance)  พุทธศักราช2542 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุมจตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ตามแนวคิดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance)  
พุทธศักราช2542 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 ศึกษาสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตากกลุมจตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามแนวคิดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance)  พุทธศักราช2542 โดยการศึกษาเชิง
สํารวจ ใชประชากรท้ังหมดเป็นกลุมตัวอยาง จํานวน 10 โรงเรียนจํานวน 182 คน 
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เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุมจตุรมิตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีประเด็นท่ีสําคัญ 6 ดาน คือ1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) 
หลักการมีสวนรวมรับรู 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มี 5 
ระดับ และวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) และวิเคราะหแขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากเป็นเพศหญิง รอยละ 85.16 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 36 – 45 ปี รอยละ 
46.15 ผูตอบแบบสอบถาม สวนมากมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 88.89ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีประสบการณแทํางานในตําแหนง
ปใจจุบัน 11 – 20 ปี รอยละ 42.38 
 สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ดานหลัก
ความคุมคา ดานหลักนิติธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม  
 เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานนิติธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ผูบริหารมีการดํา เนินการใหครู 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และผูบริหารปฏิบัติตนกับผูใตบังคับบัญชาอยาง เสมอ
ภาค สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมีการใหแนวทางที่ถูกตองในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับแกบุคลากรในโรงเรียน  
 2. ดานคุณธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จาก
มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ผูบริหารมีความยุติธรรมไมเอนเอียงดวยรักหรือชังตอบุคคลหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึง ผูบริ หารมีการดําเนินการ
บริหารความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และผูบริหารมีความซ่ือสัตยแสุจริต สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมี
ความอดกลั่น ไมแสดงอาการโกรธใหเห็น  
 3. ดานหลักความโปรงใส พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ผูบริหารมีการวางแผนดําเนินงานตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบและชัดเจน ผูบริหารมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา และผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจางจากขาราชการและบุคคลหลายฝุาย 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมีการเปิดเผยขอมูลใหแกประชาชนบุคลากรในโรงเรียนทราบตามความเป็นจริง 
 4. ดานหลักการมีสวนรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ผูบริหารเปิดโอกาสใหผูปกครอง ครูและนักเรียนเสนอแนะแนวคิดในการปูองกันและแกไขความ
ประพฤติท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน ผูบริหารเปิดโอกาสใหครู นักเรียน รวมเป็น คณะกรรมการการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเ รียน และ
ผูบริหารมีการเปิดรับขอเสนอแนะจากประชาชน ครูและนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ผูบริหารเปิดโอกาสใหประชาชนรวมเป็นคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
 5. ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  ผูบริหาร และครู มีความมุงมั่นท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใหสูงขึ้น ผูบริหารมีการ
จัดองคแกรท่ีชัดเจนโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม และผูบริหารและครูเชื่อวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ความสัมพันธแกับความเอาใจใสและวิธีการสอนของครู สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมีการแตงตั้งมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนอยางชัดเจน  
 6. ดานหลักความคุมคา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารใหครูและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  ผูบริหารมีการวาง
แผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารใหครูปฏิบัติการสอนเต็มหลักสูตร เต็มความรู เต็มความสามารถ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือผูบริหารมีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามความรูความสามารถ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก  กลุม จตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 โดยรวมรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารใหครูและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดลอมมีการบริหารงานโดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และมีความมุงมั่นท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ  นางสาวจุตติมา ชํานาญเพชร (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหแ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบดาน 
 1. ดานหลักนิติธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ มีการดําเนินการใหครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนผูบริหารปฏิบัติตนกับผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล   ตั้งสมบูรณแ (2548 :88) ศึกษาเรื่อง การใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 2. ดานหลักคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารมีความยุติธรรมไมเอนเอียงดวยรัก
หรือชังตอบุคคลหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึง  มีการดําเนินการบริหารความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  และมีความ
ซ่ือสัตยแสุจริต สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาลา พึง ธีรปโฺโญ (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธร รมาภิบาลของ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรคแ 
 3. ดานหลักความโปรงใส ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารมีการวางแผนดําเนินงานตามแผน 
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบและชัดเจน มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดซ้ือจัดจางจากขาราชการและบุคคลหลายฝุาย สอดคลองกับงานวิจัยของ พระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารเปิดโอกาสใหผูปกครอง ครูและ
นักเรียนเสนอแนะแนวคิดในการปูองกันและแกไขความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน เปิดโอกาสใหครู นักเรียน รวมเป็น คณะกรรมการการ
ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน และมีการเปิดรับขอเสนอแนะจากประชาชน ครูและนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคแ 
 5. ดานหลักความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหาร และครู มีความมุงมั่นท่ีจะเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใหสูงขึ้น มีการจัดองคแกรท่ีชัดเจนโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม และเชื่อวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสัมพันธแกับความเอาใจใสและวิธีการสอนของครู  สอดคลองกับงานวิจัยของ นางพิศสมัย หมกทอง (2554 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  
 6. ดานหลักความคุมคา ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเมืองตาก กลุม จตุรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ผูบริหารใหครูและนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม มีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และใหครูปฏิบัติการสอนเต็มหลักสูตร เต็ม
ความรู เต็มความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทับทิม ปในสา (2553 : บทความ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกําแพงเพชร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  เชิงปฏิบัติ 
 - ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมเพ่ือใหความรูเรื่องแนวทางท่ีถูกตองในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ
แกผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 -  ควรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 - ควรจัดการประชุมผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา และวางแผนดําเนินงานตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบและชัดเจน 
 - ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมเพื่อใหความรูเรื่อง การสรางจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม  แกผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และบุคคลท่ีสนใจ เพื่อการนําแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชนแในการจัดการศึกษาอยางคุมคา 
 2.  การวิจัยครั้งต่อไป 
 - ควรทําวิจัย เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 -  ควรทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมของผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีผลตอการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 - ควรทําวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตคติของผูปกครองตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มโรงเรียน 
อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

A Study of teacher’s Learning Management Competency in The  21st Century in Tak school cluster under 
Tak Primary Education Service  Area Office 2 

 

วรพรรณ  แสงกล่ํา1 ดร.ฐิติมน  ฉตัรจรัลรัตน์2 
Worapan  sangklom   Dr.Titimon  Chadjaranrt 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21  ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษากําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง เครจซีและมอรแแกน 
(Krejcie& Morgan, 1970: 608) ไดขนาดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 214 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
สถานภาพท่ัวไป และแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2555 มี 7 ดาน ดังน้ี  ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ดานการพัฒนาทักษะ    
การเรียนรูผูเรียนยุคใหม ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม  ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา  ดานการพัฒนาเครือขายการเรียนรู  และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  สถิติท่ีใชในการศึกษาไดแก คาความถี่ คารอยละคา
คะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา  การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนกลุมอําเภอเมืองตาก สังกัด สํานั กงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คือ ดานสมรรถนะการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม ดานสมรรถนะการพัฒนาเครือขายการเรียนรู ดานสมรรถนะ      
การพัฒนาและใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ดานสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู ดานสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ ดานสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ ดานสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : สมรรถนะการจัดการเรียนรู 
 

Abstract 
 The objective of the research were to study the teachers learning management competency in the 21thCentury in 
Tak school cluster under Tak Primary  Education Service  Area Office 2.The sample group for this study consisted of 214 
teachers obtained through simple random sampling. The instrument used in collecting data for this study was a five-level 
rating scale questionnaire rating to the teachers learning management competency which included 1.) The Development in 
learning design 2.) The learning arrangement emphasizing on students 3.) The Development the capacity of learning skills 
for newstudents4.) The capacity of develop the environmentand the new learning resources 5.) The usage and 
development of information technology information 6.) The capacity of development the learning networks 7.) the 
assessment and evaluation of learning outcomes. The data were analyzed by percentage,mean,Standard Deviation. 
 The results of the study revealed that study of teachers learning management competency in the 21th Century in 
Tak school cluster under Tak Primary  Education Service  Area Office 2 in general was at the high level soft by descending 
is average capacity of develop the environmentandthe new learning resources, capacity of development the learning 
networks, the usage and development of information technology information, development in learning design, the learning 
arrangement emphasizing on students, the assessment and evaluation of learning outcomes and development the 
capacity of learning skills for newstudents 
 

Keyword: Learning Management Competency 
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บทนํา 

การเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และจําเป็นตองมีปใจจัยทั้งทางดานขอมูลขาวสาร ดานทรัพยากร
บุคคลที่มีความรูความสามารถ  รวมทั้งดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ตองพัฒนาการจั ดการศึกษาโดยการ
ปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาครูซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาที่สําคัญในโลกยุคปใจจุบันที่กระแสแหงความเปลี่ยนแปลง ทั้ งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ เกิดขึ้นทุกนาที  ทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีแสวงหา
ความรูกําลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรียนรูแบบดั้งเดิม ซึ่งการสราง การพัฒนาและการหลอหลอมเยาวชนใหเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภ าพสู
ประชาคมอาเซียน  จึงเป็นสิ่งทาทายยิ่งสําหรับครูในการจัดการองคแความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูจําเป็นตองพัฒนาสมรรถนะ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ (พิมพแพันธแ เดชะคุปตแ และ
พรทิพยแ แข็งขัน, 2551 :1) นอกจากนี้ประเทศไทยก็ใหความสําคัญอยางยิ่งตออาชีพครู ดังเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตราที่ 80(3) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)มาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและ
พัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง มาตรา 53 กําหนดใหมีองคแกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคแกรอิสระ
ภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  

ถาหากครูมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหสูงขึ้น โดยการจัดการความรู 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณแ เจตคติ และพฤติกรรมที่จะทําใหการปฏิบัติงานเป็นไปอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน ซึ่งการจะพัฒนาสมรรถนะ
ใหบรรลุวัตถุประสงคแและประสบผลสําเร็จ จําเป็นจะตองมีเคร่ืองมือหรือเกณฑแที่เหมาะสม การพัฒนาตัวบงชี้ใหไดตัวบงชี้ที่ดีมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชไดตรงตามสถานการณแที่จริงนั้นเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาที่เนนขอมูลเชิงประจักษแ ควรจะตองพัฒนาตัวบงชี้ใหครบทุกมิติของ
คุณลักษณะที่ตองการศึกษาและมีกระบวนการพัฒนาที่มีความตรง ความถูกตอง มีการกําหนดเกณฑแของตัวบงชี้โดยใชผลงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน 
ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นตัวบงชี้ที่มีคุณภาพไดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ที่มีระบบนาเชื่อถือ (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2547 :2)ซึ่งการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่คนจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไมถึง คนในโลกยุคใหมจึงจําเป็นตองมีทักษะสูงใน
การเรียนรูและปรับตัว  และครูผูสอนถือเป็นบุคคลผูชี้นําทางความคิด และเป็นสวนสําคัญในการขับเคลื่อนทางการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ดังที่ยนตแ ชุมจิต(2550 :145) กลาววา ครูตองมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู มีความรูที่ทันสมัย กวางขวาง รูเทาทันโลก กาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ
ดาน จากประเด็นที่กลาวมานี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี คนเกง และเรียนรูที่จะดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี
ความสุข สงผลใหการศึกษาของประเทศไทยพัฒนาไดอยางมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21  ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผูวิจัย ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 214 คน  เคร่ืองมือที่ใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่21 ในกลุม
โรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีประเด็นที่สําคัญ 7 ดาน คือ1.)ดานการออกแบบการเรียนรู 2.)
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ  3.)ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม  4.)ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการ
เรียนรูยุคใหม  5.)ดานการพัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  6.)ดานการพัฒนาเครือขายการเรียนรูและ 7.)ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มี 5 ระดับ และวิเคราะหแขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย 
( X )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวาการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21  ในโรงเรียนกลุมอําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  เมื่อเรียงลําดับจากดานที่มี คาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสมรรถนะการพัฒนา
สภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม ดานสมรรถนะการพัฒนาเครือขายการเรียนรู  ดานสมรรถนะการพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  ดานสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู ดานสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ดานสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และ ดานสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม ตามลําดับและจําแนกเป็นรายดาน ดังนี้ 
 1. ด้านสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยสามอันดับแรก คือประเมินความ
ตองการในการเรียนรู และเปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู  อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือสรางและพัฒนาห ลักสูตร
สถานศึกษา และขอจัดทําแผนการเรียนรูอยางเป็นระบบใหสอดคลองกับหลักสูตร ผลการเรียนรูระยะเวลาและความแตกตางของผู เรียน  ซึ่งมีคะแนน
เทากัน อยูในระดับมากที่สุด  เลือกวิธีสอน กําหนดสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพใหเหมาะสมกับรายวิชาและระดับของผูเรียน อยูในระดับ มาก และ
อันดับสุดทาย ออกแบบการเรียนรูอยางหลากหลายใหเหมาะสมกับวัยและความตองการของผูเรียน อยูในระดับมาก 
 2. ด้านสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยสาม
อันดับแรก คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความแตกตางของบุคคล โดยการฝึกปฏิบัติและคําแนะนําแบบยอนกลับ อยูในระดับ มากที่ สุด 
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนจัดระเบียบโครงสรางความรูพ้ืนฐานของตน และการประยุกตแใชความรู  อยูในระดับ มากที่ สุด   
เลือกใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูแบบสืบคน อยูในระดับ มากที่สุด  และอันดับสุดทาย คือ เปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู เนนการปฏิบัติจริงทั้งงานกลุมละรายบุคคล โดยประยุกตแใชทักษะในศตวรรษที่ 21  อยูในระดับมาก 
 3.  ด้านสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ พบวา โดยรวมอยูในระดับ มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยสามอันดับแรก 
คือ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมา คื อ 
ปลูกฝใงคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยใหกับผูเรียน อยูในระดับ มาก พัฒนาทักษะชีวิ ต ทักษะ
วิชาชีพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน อยูในระดับ มาก และอันดับสุดทาย คือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสาร(Literacy) ทักษะดานคํานวณ
(Numeracy) และทักษะดานเหตุผล (Reasoning ability) อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ มาก 
 4.ด้านสมรรถนะการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย
สามอันดับแรก คือ แสวงหานวัตกรรม วิธีการใหมๆ มาใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยูในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการเรียนรูไดทั้งในและนอกชั้นเรียน อยูในระดับ มากที่สุด  จัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูที่สรางทักษะปฏิสัมพันธแทักษะ
การสื่อสาร และประยุกตแตั้งคําถามที่เหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุดและอันดับสุดทาย คือ สนับสนุนการเรียนรูสูชุมชน รวมถึงบูรณาการความรูในชุมชน
มาพัฒนาทักษะปฏิบัติในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 
 5.ด้านสมรรถนะการพัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหา
นอยสามอันดับแรก คือ ออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางสรางสรรคแ และเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ สามารถบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ( ICT) ในการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับ มากที่สุด  
เลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี และอันดับสุดทาย  คือ แสวงหาความรู 
และทักษะการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
 6.ด้านสมรรถนะการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย สามอันดับแรก คือ  สามารถ
นําชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษาอยูในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือรวมมือกันในเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติ และวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงป ระสงคแในศตวรรษที่ 21อยูใน
ระดับ มากที่สุด สามารถสงเสริมผูเรียนใหมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน อยูในระดับ มากที่สุด และอันดับสุดทาย  คือ ใชวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย 
แบงปในความรูในเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพอยูในระดับมาก  
 7.ด้านสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรูพ้บวา โดยรวมอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย สามอันดับแรก คือ สามารถ
สรุปและประเมินผลการจัดกาเรียนรู โดยการเก็บขอมูลจากหลายแหลง เพ่ือตัดสินการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือสรางและใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุด  พัฒนาผูเรียนใหสามารถสะทอนผลการประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเรียนรูอยูในระดับ มาก  และอันดับสุดทาย คือ ออกแบบการวัดและประเมินอยางหลากหลาย โดยเนนการบูรณาการเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรูใหเขากับทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริบททางการเรียน อยูในระดับมาก 
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การอภิปรายผล 
 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน เรียงลําดับ ดังนี้ดานสมรรถนะการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูยุคใหม 
รองลงมา คือดานสมรรถนะการพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานสมรรถนะการพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาดานสมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนรูดานสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เน้นผูเรียนเป็นสําคัญดานสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรูและอันดับสุดทาย 
คือ ดานสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหมสอดคลองกับงานวิจัยของ พยัพอนันนิล(2556:3) ซึ่งศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูชวย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ผลการวิจัย พบวา 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูชวยที่จําเป็นมากที่สุด คือดานการจัดการเรียนรู วิธีการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูชวยที่เหมาะสมที่สุด 
คือการสอนงาน และกระบวนการบริหารที่ควรใหความสําคัญมากที่สุด คือการจัดองคแกรและการควบคุม 
 1. ด้านสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้ ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา มีการประเมินความตองการใน
การเรียนรู เปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และมีการออกแบบการเรียนรูรวมกัน สวนในสถานศึกษามีการสงเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  และมีการสงเสริมใหครูกําหนดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน เลือ ก
วิธีการสอน กําหนดสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพใหเหมาะสมกับรายวิชาและระดับของผูเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิทัศนแ หามนตรี 
(2554:177) ศึกษาเร่ือง การนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา แนวทางดานการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู มีการวางแผนสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจตามเปูาหมายของการจัด
การศึกษา สงเสริมใหครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนตามเปูาหมายการจัดการศึกษา  
 2. ด้านสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความแตกตางของแตละบุคคล โดยการฝึกปฏิบัติและคําแนะนําแบบยอนกลับ สงเสริมใหผูเรียนจัดระ เบียบ
โครงสรางพ้ืนฐานของตน และการประยุกตแใชความรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสด โดยครูสามารถเลือกใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่สนั บสนุนการ
เรียนรูแบบสืบคนใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เพ็ญศรี พงษแประภาพันธแ (2553:5) ศึกษาเร่ืองสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ตามการรับรูของอาจารยแและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเป็นสําคัญตามการรับรูของนักศึกษา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน คือดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ 
และดานการประเมินผล 
 3. ด้านสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ครูในโรงเรียนกลุมอําเภอเมืองตากยังขาดทักษะในการสงเสริมการสรางองคแความรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะการ
สื่อสาร ทักษะดานการคํานวณ และทักษะดานเหตุผล ครูควรมีการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรูไดอยางมีความสุข สอดคลองกับงานวิจัยของ นิทัศนแ หามนตรี(2554:177) ศึกษาเร่ือง การนําเสนอแน วทางการ
พัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีแนวทางในการพัฒนาที่สรางมามี 
4 ดานไดแก ดานการพัฒนาตนเอง โดยกําหนดวัตถุประสงคแสอดคลองตอบสนองกับความตองการพัฒนาตนเอง และจัดการศึกษาดูงานตามหนวยงาน
ตางๆ ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยวางแผนสงเสริมใหมีความรูความเขาใจเปูาหมายของการจัดการศึกษา สงเสริมใหครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามเปูาหมายการจัดการศึกษา  ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยกําหนดนโยบายแผนงาน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครูและจัดกิจกรรมที่กระตุนใหครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 4. ด้านสมรรถนะการพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่  ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวาครูในโรงเรียนกลุมอําเภอเมืองตากสามารถแสวงหานวัตกรรม วิธีการใหมๆมาใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีการจัดสภาพแวดลอมและ
แหลงการเรียนรูที่สรางทักษะ ปฏิสัมพันธแ ทักษะการสื่อสาร และมีการประยุกตแตั้งคําถามที่กระตุนการเรียนรูใหเกิดแกผูเรียน อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณี เสี่ยงบุญ(2554:118) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนบานหนองบัวคู อําเภอนาดูนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแ กระบวนการ
ปฏิบัติและกลยุทธแที่ใชลวนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสงผลใหโรงเรียนบานหนองบัวคู มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  มีฐานความรูดาน
วิชาการ คือหองสมุด และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ มีสื่อ-อุปกรณแเพียงพอตอการใชบริการ และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาหาความรู ทําให
นักเรียนมีความกระตือรือรน มีแรงจูงใจในการแสวงหาความรู ครูสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ฐานความรูดานสงเสริมสนับสนุนวิชาการคือ สวนปุานานาพันธุแ และสวนเกษตร มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาความรู มีปูายนิเทศใหความรู 
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู เป็นที่คาดหมาไดวาผลสัมฤทธิ์นักเรียนจะดีขึ้นในโอกาสตอไป 
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 5. ด้านสมรรถนะการพัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวาครูมีการออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหมๆอยูเสมอ มีการเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางสรางสรรคแ สามารถบูรณาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยันตแอินท เจริญศานตแ (2552:66) ศึกษา
เร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีการสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการผลิตและใชสื่อเพ่ือใหเป็นแหลงการเรียนรูแกครู บุคลากร และชุมชน  
สถานศึกษามีการพัฒนาหองสมุดใหเป็นแหลงเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนยังไดเล็งเห็น
ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน มี
การสงเสริมใหครูผูสอนจัดทํา ใชสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่จะตองดําเนินการกอนนําหลักสูตรไปใช และสื่อชวยใหครูสอนไดดีขึ้น สอนไดบรรลุผล
ตามเปูาหมายและไดผลดี 
 6. ด้านสมรรถนะการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ครูในโรงเรียนกลุม
อําเภอเมืองตาก สามารถนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา มีความรวมมือกันในเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติ และวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคแ และค รูมีความสามารถ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สันติภาพ ไกรกิจราษฎรแ(2551:53) ศึกษาเร่ือง  แนวทางการ
บริหารจัดการเครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอเมืองเชียงราย   พบวา ผูบริหารและคณะครูควรทําการศึกษาพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 อยางถองแทเพราะมีการบรรจุบทบาทของชุมชนและการสรางเครือขายใน
การจัดการเรียนรูเอาไว ทั้งนี้ เจตนารมณแของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไดเนนบทบาทของชุมชนที่จะเขามาเป็นเครือขายกับสถานศึกษา
ในการสนับสนุนทั้งประสบการณแที่มีประโยชนแแกผูเรียนและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอ สําหรับดานการปฏิบัติ (Do) เกี่ยวกับวิธีการใน
การรวมกลุมเครือขายการเรียนรู ในชุมชนและสถานศึกษา พบวา วิธีการในการรวมกลุมเครือขายการเรียนรูเกิดจากการศึ กษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารเครือขายการเรียนรู และนํารูปแบบมาใชผูนําทองถิ่นจะเป็นปใจจัยชี้วัดที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการรวมกลุมในก ารสรางและ
พัฒนาเครือขายการเรียนรู และควรจัดตั้งบุคลากรที่เป็นผูดําเนินการ การประสานงานกับหนวยงานภายนอก สวนดานการควบคุม (Control) พบวา การ
นิเทศกํากับติดตามการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูจะสงผลดีตอทั้งสถานศึกษาและเครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาเพราะสามารถใหคําแนะนํา
แกสถานศึกษาไดเป็นอยางดี และยังสามารถแกไขขอของใจไดเป็นอยางดีใหกับสมาชิกในเครือขายการเรียนรู และสุดทาย ดานการปรับปรุงพัฒนา (Act) 
พบวา ควรมอบนโยบายอยางชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางใหสถานศึกษาไดปฏิบัติตามอยางเป็นรูปแบบ และดําเนินการกระตุนใหผูบริหารเกิดความตระหนัก
ที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ      
 7. ด้านสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิเคราะหแภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา  ครูสามารถสรุปผล
และประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยการเก็บขอมูลจากหลายแหลง มีการสรางและใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลอยาง เหมาะสม เพ่ือตัดสินการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ  อีกทั้งยังมีการสงเสริม พัฒนาผูเรียนใหสามารถสะทอนผลการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนรู  
กริชศมน รัตนโฆษา (2551:87)ศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมยแเขต 2 พบวา ดานการวัดและประเมินผล 8 กลุมสาระโดยรวมอยูในระดับมาก คือโรงเรียนจัดใหมีการวัดและประเมินผลลายปี/ปลายภาค มีการ
กําหนดเกณฑแการใหระดับผลการเรียนรูรายปีและรายภาคและจัดใหมีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน ควรมีการจัดทําเคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผลที่ไดมาตรฐาน ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและควรมีการประเมินกอนเรียน หลังเรียน และระหวางเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 ในกลุมโรงเรียนอําเภอเมืองตาก สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
  1.1 ควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูแสวงหานวัตกรรม วิธีการใหมๆ มาใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมและ
แหลงการเรียนรูที่สรางปฏิสัมพันธแที่ดทีี่ดี เสริมสรางทักษะการสื่อสาร สงเสริมใหผูเรียนตั้งคําถามการเรียนรูที่เหมาะสม และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
  1.2 ควรสงเสริม สนับสนุนการนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษารวมมือกันในเครือขายชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติ และวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงคแและสงเสริมให
ผูเรียนมีจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน 
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  1.3 ควรสงเสริมใหครู ออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางสรางสรรคแ และเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนโดย
เลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาคนควา งานวิจัยในดานสมรรถนะการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนยุคใหม  โดยสงเสริมการสรางองคแความรูของ
ผูเรียน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
  2.2 ควรศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาผูเรียนในดานของทักษะการสื่อสาร ทักษะดานการคํานวณ และทักษะดานเหตุผลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านดงลาน  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Community Participation in the Development of Baandonglan School under Tak  
Primary Educational Service Area Office 1 

 
วารินทร์  คําตา1 ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตน์2 

Warin  Khumta  Dr.Titimon  Chadjaranrt 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา โรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนจํานวน 86 คน และผูนําชุมชนจํานวน 66 คน รวมทั้งหมด 152 คน เครื่องมือที่ใชเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แหลงขอมูลในการสัมภาษณแ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 
คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน โดยรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และการมี
สวนรวมในผลประโยชนแ  ตามลําดับ 
 แนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 พบวา                 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองยึดหลักการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาท
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตองใชกลยุทธแตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูที่สวนเกี่ยวของไดเห็นความตั้งใ จและจริงใจของผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครู สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 1.  โรงเรียนควรใหบริการแกชุมชน สถานศึกษาใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากิจกรรม ให
ชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
 2. โรงเรียนควรสรางความศรัทธาของผูบริหารและครู ผูบริหารและครูมีมนุษยสัมพันธแที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีความจริงใจในการสรางวามสัมพันธแที่ดีตอชุมชน เขารวมกิจกรรมของชุมชน ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนควรเขารวมกิจกรรมชุมชน โรงเรียนมีการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ใหความอนุเคราะหแและความรวมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชน
ตองการหรือรองขอ เป็นวิทยากรใหชุมชน เป็นคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 
 4. โรงเรียนควรใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนมีการเชิญชวนใหชุมชนเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียน และมีสวนรวม ในการจัด
การศึกษาดวย 
 5. โรงเรียนควรมีความโปรงใส โรงเรียนควรใหชุมชนมีสวนรวมในการรับรูเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ชุมชน, การพัฒนา 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the community participation in the development of Baandonglan 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, and to explore the approaches to the community participation in school 
administration of Baandonglan School under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The samples of the research were 152 
people comprising 86 students’ parents, and 66 community leaders. The research instruments were questionnaires and interview 
forms. For questionnaires, the collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation.  
For interviewing, the data source was 5 qualified people, and the collected data were analyzed by content analysis. 

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the community participation in the development of 
Baandonglan School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. When each side was 
considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the 
participation in decision, the participation in operating, and the participation in benefits respectively. 
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In terms of the approaches to the community participation in school administration of Baandonglan School under Tak 

Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that the basic education management must be based on the community 
participation in the education management. Therefore, there are different strategies the school has to use for building trust with 
participants as follows; 

1. The school should serve the community such as providing rooms and spaces in school for doing activities. 
2. The school administrators and teachers should be encouraged to increase the faith, good human relations, morals and 

ethics, the responsibility, and the sincerity.  
3. The school should participate in activities of the community. In addition, the school should provide helps and 

cooperation offers to prepare the activities for the community. The teachers should participate in the community activities as the 
lecturers, committees, and consultants.  

4. The school should give the community the opportunities to participate in doing school activities. 
5. The school should focus on transparent working by giving the community the opportunities to participate in being 

informed the school budgets. 
 

Keyword: Participation, the Community, the Development 
 
บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดการขับเคลื่อนนโยบายโดยใชกล ยุทธแสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไมสามารถตอบสนอง
สภาพปใญหาและรองรับการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไดดังเชน กลยุทธแขอที่ 5 กลยุทธแสงเสริมการมีสวนรวม ของประชากร ชุมชน 
ภาคเอกชน และทองถิ่นในการจัดการศึกษาและการยกระดับการบริหารจัดการ ใหโรงเรียนเป็นนิติบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวของในทุกสวนเร่ิมตั้งแตครู นักเรียน 
นักการภารโรง ผูปกครองนักเรียน และชุมชนตองเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อทําใหสถานศึกษาสามารถ จัดการเรียนรูใหบรรลุตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะสงผลถึง คุณภาพของผูเรียนเป็นหลักโดยมีขอบขายการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งดานการบริหารงาน 
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 5) 
 การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักการของคนทั้งมวลเพื่อการศึกษาเป็นระบบเปิดใหโอกาสประชาชน ครอบครัว องคแกรเอกชน ชุมชน เอกชน 
ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตการคิด การวางแผน การจัดทําหลักสูตร การกํากับดูแล การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลได ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ซ่ึงทําใหสามารถจัดการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น และผูเรียนมากยิ่งขึ้นสรางความมีสวน
รวมในการเป็นเจาของสถานศึกษาซ่ึงจะทําใหชุมชนหันมาสนใจ กํากับดูแลตลอดจนเต็มใจที่จะสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษาองคแกรมหาชนเฉพาะกิจ, 2544 : 160 อางถึงใน ศิริเพ็ญ  เย็นจิต, 2549 : 1) 
 ดังนั้น ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมสามารถแยกออกจากกันได แมวารัฐบาลจะมีหนาที่และงบประมาณในการบริหารราชการแผนดินก็
ตาม หากใหเป็นภาระของรัฐเพียงฝุายเดียวการศึกษาคงจะไปไมไดราบรื่นนัก ประชาชนจึงไดใหการสนับสนุนทุกทางที่โรงเรียนรองขอ เพื่อมุงหวังที่จะใหบุตร
ธิดาของตนไดเลาเรียน มีการศึกษาที่ดี สวนราชการก็มองเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของการมีสวนรวมของประชาชนเชนเดียวกัน จึงมีนโยบายในรูปของคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา การปฏิรูปการศึกษา นโยบายระดับกระทรวง ทบวง กรม สงเสริมใหประชาชนและผูปกครองไดมีสวนรับผิดชอบการ
จัดการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกิดแนวทางและความชัดเจนในการที่จะให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยูทั่วประเทศมีความตองการที่แตกตางกั นตามสภาพของ
ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดหนาที่ของชุมชนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา กํากับ
และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสนอง
ความตองการของทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 โรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึง
นักเรียนสวนใหญเป็นลูกหลานของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบานดงลาน และประชากรสวนมากในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนขาด
ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง มีรายไดต่ํา นักเรียนมีการยายถิ่นติดตามผูปก ครอง ซ่ึง
ประกอบอาชีพในชุมชนเมืองทําใหประชากรวัยเรียนลดลง นักเรียนอยูตามลําพัง เกิดปใญหายาเสพติด  ชูสาวออกโรงเรียนกลางคัน โรงเรี ยนตั้งอยูหางจาก
หมูบาน ไกลชุมชน ทําใหการติดตอประสานงานโรงเรียน กับชุมชนคอนขางลําบาก และประกอบกับรายไดของชุมชนอยูในเกณฑแต่ําทําใหไดรับการชวยเหลือ
ดานทุนทรัพยแนอย 
 ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการจัดการศึกษาใหกับบุคคล จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผู
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชนแตอสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดยุทธศาสตรแ และการวางแผนเพื่อให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวม หมายถึง การใหทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งทั้งทางตรงหรือทางออม รวมกันกระทํางานเพื่อให
เกิดการพัฒนาเป็นประโยชนแตอชุมชนของตนเอง ซ่ึง นุศรา  สุโง฿ (2548 : 29) เห็นวาแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาอยางเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของ โคเฮน 
และ อัพฮอฟฟ (Cohen &Uphoff) ซ่ึงไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทของการมีสวนรวมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision  Making) การดําเนินการ 
(Implementation) ผลประโยชนแ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรกที่สุดที่ตจะตองกระทําคือ การกําหนดความตองการและการ
จัดลําดับความสําคัญตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจดําเนินการวางแผน และการตั ดสินใจในชวง
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เป็นองคแประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้น จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนแใหแก
โครงการไดบาง และจะทําประโยชนแไดโดยวิธีการใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความชวยเหลือเป็นตน 

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมมนการรับผลประโยชนแในสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนแนั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนแในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว 
ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนแภายในกลุมดวย ผลประโยชนแของโครงการนี้รวมทั้งที่เป็นผลประโยชนแในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสีย
ของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชนแและเป็นโทษตอบุคคลและสังคมดวย 

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นสิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตก็คือ ความเป็น (Views) ความชอบ 
(Preference) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบานดงลาน โดยแบงเป็นผูปกครองนักเรียน 105 คน ผูนําชุมชน 
80 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนจํานวน 86 คน และผูนําชุมชนจํานวน 66 คน รวมทั้งหมด 152 คน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางกําหนด
ขนาดของ Krejcie and Morgan โดยใชการสุมอยางงาย (simple  random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน ครอบคลุมเนื้อการมี่
สวนรวม 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนแ และการมีสวนรวมในการประเมินผล แ ล ะ
แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 แบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) โดยสัมภาษณแจาก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
  1. การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา โรงเรียนบานดงลาน ผูวิจัยศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เสร็จแลวเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา และเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
โรงเรียนบานใหมสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหแ หาคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination) ของแบบสอบถามรายขอ โดยใชการคัดเลือกขอที่มี คาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 - .80 ขึ้นไป และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค  ผลการวิเคราะหแ พบวา คาจําแนกอยูระหวาง .64 -.84 ซ่ึงเป็นคาอํานาจจําแนกที่ยอมรับไดและได
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.969 
 2. การสรางแบบสัมภาษณแ เพื่อหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน  โดยผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหแ สังเคราะหแแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงเป็นประเด็นที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณแตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 มากําหนดประเด็นสําหรับการสัมภาษณแ ในภาพรวมและรายดาน นําแบบสัมภาษณแใหอาจารยแที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณแของการใชภาษานํามาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชตอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแนถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนโรงเรียนบานดงลาน เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง   
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 2. การดําเนินการสัมภาษณแ  เพื่อหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1   ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูทรงคุณวุฒิ และสงหนังสือขอเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ทางไปรษณียแ และประสานผูทรงคุณวุฒิเพื่อแจงและยืนยันการเขาสัมภาษณแอีกครั้งทางโทรศัพทแ ดําเนินการสัมภาษณแตามวันและเวลาที่กําหนด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลในการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแขอมูลจากแบบ
สัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) แลวสรุปเป็นรายขอ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 152 คน เป็นผูปกครองจํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 56.58 เป็นผูนําชุมชนจํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 43.42 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน โดยรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และการมีสวนรวมใน
ผลประโยชนแ ตามลําดับ 
 หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนของโรงเรียน รองลงมาคือ มีสวนรวมในการตัดสินใจตามบทบาทหนาที่ ๆ ไดรับ
มอบหมาย และมีสวนรวมในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจแกปใญหาตามลําดับ 
 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไป
หานอย คือ ไดแสดงความคิดริเริ่มวางแผนกับทีมงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รองลงมาแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกา รพัฒนา
สถานศึกษา และประสานงานขอความรวมมือจากฝุายงาน องคแกร หรือหนวยงานอื่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาสถานศึกษา ตามลําดับ 
 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนแ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คือ ไดรับสวัสดิการในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม รองลงมาคือ รูสึกเป็นสวนหนึ่งในความสําเร็จที่เกิดขึ้นแกสถานศึกษา 
และไดรับการยอมรับและยกยองการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม ตามลําดับ 
 ดานการมีสวนรวมในประเมินผล ประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลีย่
มากไปหานอย มีสวนรวมในการกํากับติดตามปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษา รองลงมาคือ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินปฏิบั ติงาน
ของโรงเรียน และมีสวนรวมในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไปใชในการวางแผนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ตามลําดับ 
 แนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้าน ดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองยึดหลักการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองสัมพันธแกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 การที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตองใชกลยุทธแตาง ๆ เพื่อสรางความ
เช่ือมั่นใหผูที่สวนเกี่ยวของไดเห็นความตั้งใจและจริงใจของผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 1.  โรงเรียนควรให้บริการแก่ชุมชน สถานศึกษาใหบริการและอํานวยความสะดวกแกชุมชน ใหชุมชนใชสถานที่ของโรงเรียนในการทํากิจกรรม ให
ชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
 2. โรงเรียนควรสร้างความศรัทธาของผู้บริหารและครู ผูบริหารและครูมีมนุษยสัมพันธแที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีความจริงใจในการสรางวามสัมพันธแที่ดีตอชุมชน เขารวมกิจกรรมของชุมชน ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โรงเรียนมีการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ใหความอนุเคราะหแและความรวมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชน
ตองการหรือรองขอ เป็นวิทยากรใหชุมชน เป็นคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาของชุมชนหรือหนวยงานในชุมชน 
 4. โรงเรียนควรให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนมีการเชิญชวนใหชุมชนเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียน และมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาดวย 
 5. โรงเรียนควรมีความโปร่งใส โรงเรียนควรใหชุมชนมีสวนรวมในการรับรูเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 
อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และการมีสว นรวมใน
ผลประโยชนแ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนใหความสําคัญกับคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให
มีคุณภาพสอดคลองสัมพันธแกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น สอดคลองกับศิริเพ็ญ  เย็นจิต  (2549: 20) สรุปนโยบายของคณะรัฐบาลทั้งหมดที่ได 
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กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและพฒันาการศึกษาไวในแนวทางที่ใกลเคียงกัน คือ มุงใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีโอกาสไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาโดยไดกําหนดแนวทางของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชน และทองถิ่น ทั้งนี้โดยมีการกําหน ดนโยบาย
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางดานการศึกษาและเนนการมีสวนรวมของชุมชน จนกระทั่งเกิดคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาไดอยางมีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจน ยังสอดคลองกับดิเรก  อนันตแ  (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแเขต 1 ผลการวิจัย พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแเขต 1 มีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารทั่วไป อยูในระดับมาก และสอดคลองกับคิง (King, 1984 : 1493-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองโรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนและความสัมพันธแของสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน จุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสามารถลดความแตกแยกของชุมชน โดยการสรางสัมพันธแดวยวิธีการประชาธิปไตยใหเกิดค วามรูสึกวา
โรงเรียนเป็นสวนหนึ่งของชุมชน ผูวิจัยไดวิเคราะหแผลวิจัยของบุคคลอื่นที่ไดวิจัยไวแลว 3 คน ผลการศึกษาสรุปไดวา ถาหากใหบุคคลเขาไปเกี่ยวของกับการ
สรางกฎจะทําใหเขามีความรูสึกวาจะตองรักษากฎนั้นไว ถาใหเขามีโอกาสเขารวมจะมีการปฏิบัติตามกฎมากขึ้นและถาใหบุคคลไดเขาไ ปเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเขาจะเป็นผูที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียนความแตกแยกจะนอยลง  

แนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านดงลาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองยึดหลักการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองสัมพันธแกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซ่ึงการที่จะใหคนในชุมชนเขามามีส วนรวมและมี
บทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตองใชกลยุทธแตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูที่สวนเกี่ยวของไดเห็นความตั้งใจและจริงใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยสถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้ ใหบริการแกชุมชน สรางความศรัทธาของผูบริหารและครู เขารวมกิจกรรมชุมชน  ให
ชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนควรมีความโปรงใส ซ่ึงสอดคลองกับมนตรี  บุญดี (2544 : 14) ไดใหความหมายของการมีสวนร วม คือ การ
เปิดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเอง คิดคนปใญหาและดําเนินกิจการตางๆรวมทั้งไดกระทําตามความตองการของตนในสภาวะของสังคมใน
ขณะนั้น เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง และสงวนรักษาทรัพยากรและสถาบันตางๆในสังคมรวมตลอดทั้งการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแแกบุคคลในสังคม ดวย
โรงเรียนและชุมชนเป็นสิ่งที่แยกกันไมออก โรงเรียนและชุมชนควรมีสวนรวมในการวางแผน การวางนโยบายการแกปใญหา และประเมินผ ลของโรงเรียนเอง 
การศึกษาจึงไมควรเป็นของนักศึกษา นักวิชาการเทานั้น ประชาชนควรมีสวนรวมกันกําหนดวางแผนงานของโรงเรียนดวยโดยยึดถือความตองการข อง
ประชาชน และสอดคลองกับศิริเพ็ญ  เย็นจิต  (2549: 20) สรุปนโยบายของคณะรัฐบาลทั้งหมดที่ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไว
ในแนวทางที่ใกลเคียงกัน คือ มุงใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีโอกาสไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยไดกําหนดแนวทางของการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาใหเป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชน และทองถิ่น ทั้งนี้โดยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางดานการศึกษาและเนนการมี
สวนรวมของชุมชน จนกระทั่งเกิดคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางมีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น 
2. โรงเรียนควรศึกษาสภาพปใญหาความตองการดานทรัพยากรเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อนํามาสังเคราะหแเป็นหลักสูตรสถานศึกษาและ

นําไปใชอยางจริงจัง 
3. โรงเรียนควรสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ มากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการศึกษา 
4. ใหชุมชนหรือหนวยงานใกลเคียงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน วัด สถานี อนามัย เป็นตน 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรศึกษาปใญหาการปฏิบัติงานบทบาทหนาที่ การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนบานดงลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จ
สมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่ สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
The  participation of the community and parents for management the Child Development Center  

Municipality Nong Bau Tai at MuangTak Province. 
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บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบล
หนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2558 กลุมประชากรจํานวน 139 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณ
คามีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปวิเคราะหแขอมูล 
    ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก  ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุดไปหานอยที่สุด ไดแก ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมบริการ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการตัดสินใจ  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการส่ือสารสารสนเทศ  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมภายใน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษา และดานการมีสวนรวมในกิจกรรมสัมพันธแ  ผลการวิจัยที่คนพบผูปกครองและชุมชนสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก  จังหวัด
ตาก ทั้ง 6 ดาน ซ่ึงครอบคลุมกับการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู พัฒนาการจัดกิจรรม และพัฒนาเด็กเล็กไดเต็มศักยภาพ
โดยรูปแบบที่ไดสามารถปรับประยุกตแใชไดตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, ชุมชนและผูปกครอง, การจัดการ  
 
Abstract 

The objective of this study were to education participation of the community and parents for management the Child 
Development Center Municipality Nong Bau Tai at MuangTak Province and guidelines for development  participation of the 
community and parents for management the Child Development Center Municipality Nong Bau Tai at MuangTak Province. In 2015 
academic year. The population used in this research was total 139 samples. The instrument used to research was the  ratingscale. 
The reliability was 0.95 and used computer program for analysis of data. 

The research finding were as following.The  participation of the community and parents for management the Child 
Development Center Municipality Nong Bau Tai at MuangTak Province.As overall result of max level.And individual result to rank the 
performance from the most to the least were The participation in service activities , The participation in the decision activity, The 
participation in communications activities, The participation in activities within the Child Development Center, The participation in 
educational activities, And the participation in relationships activity .The study found wereparents and community can used to the 
guidelines for development  participation of the community and parents for management the Child Development Center Municipality 
Nong Bau Tai at MuangTak Province. It covers the participation of the community and parents to improve the learning process. The 
development of activitiest and Young children by full potential. The model can be applied as appropriate to the nature and context 
of the child development center. 
 
Keyword: Participation, the Community and parents, management 
 
บทนํา 
 เด็กปฐมวัย เป็นทรัพยากรที่มีคายิ่งของชาติ การพัฒนาเด็กคือ การพัฒนาชาติ จะเห็นวา เด็กเป็นความหวังของครอบครัว สังคม เป็นผูสื บทอด
มรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ   เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เด็กที่มีความสมบูรณแ  ทั้งดาน รางกาย จิตใจ มีพัฒนาการ  ทุก ๆ 
ดานที่เหมาะสมกับวัย  ไมวาจะเป็นดานรางกาย อารมณแ สังคม และสติปใญญา ตลอดจนจริยธรรม จะเป็นผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
และเป็นประโยชนแตอสังคมและประเทศชาติเด็กในวัยแรกเร่ิมของชีวิต หรือที่เรียกวา “เด็กปฐมวัย” จัดวาเป็นระยะที่มีความสําคัญที่สุดของชีวิต  เป็นจุดวิกฤต  
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ที่เด็กสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในชีวิต ไดอยางรวดเร็วเป็นหวงเวลาแหงการพัฒนา ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุก ๆ ดาน   ทั้ง  4 ดาน ของมนุษยแโดยเฉพาะดาน
สติปใญญาจะสามารถเจริญและหลอหลอมไดดีในชวงนี้ และพัฒนาการใด ๆ เด็กในชวงวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการ ในชวงอื่ นๆ ของชีวิต
เป็นอยางมาก ดังที่ (อางในเยาวพา เดชะคุปตแ, 2542.หนา13) ยังไดกลาววา วัยเด็กนับวาเป็นวัยแหงวิกฤตการณแในการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นระยะสราง
พื้นฐานของจิตใจในวัยผูใหญตอไป บุคลิกภาพในวัยผูใหญแมจะมีความแตกตางไปจากวัยเด็กมากเทาใดก็ตาม แตจะเป็นความแตกตางที่ถือกําเนิดในวัยเด็ก 
 ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะเห็นไดวาหนาที่ของการอบรมเลี้ยงดู ขัดเกลาจิตใจสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น จึงไมใชเป็นหนาที่ของครูหรือศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเพียงฝุายเดียว หาก
เป็นหนาที่ของทุกฝุายที่จะตองรวมมือกันพัฒนาทรัพยากรอันทรงคุณคานี้โดยเฉพาะพอแม ซ่ึงเป็นผูที่ใกลชิดเด็กมากที่สุดและนับไดวาเป็นบทบาทหนาที่ ที่ตอง
ปฏิบัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกําหนดไวอยางชัดเจนถึงการเปิดโอกาสใหพอแมผูปกครอง
เขามามีสวนรวมกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในการจัดการศึกษาในมาตรา 24 (6) ความวา การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและดําเนินการจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศัก ยภาพ  สภาพ
ปใญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางชุมชนแตอยางไรก็ตามสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมในปใจ จุบันที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงกอใหเกิดปใญหาทางสังคม ทําใหสังคมเกิดความออนแอ ซ่ึงมีผลกระทบตอเด็กในวัยนี้ดวยเชนกัน พอแม ผูปกครองตองดิ้นรนทํา
มาหาเล้ียงครอบครัว เวลาสวนใหญของผูปกครองจะอยูในบทบาทการทํางานมาก มีผลโดยตรงตอเด็ก ตลอดจนการเรียนรูของเด็ก จากสถานการณแดังกลาวนั้น 
พอแมผูปกครองจึงผลักดันภาระใหการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยเป็นหนาที่ของสถานศึกษาเพียงฝุายเดียว 

สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอเขามามีสวนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแตทั้งนี้ตองกําหนดเกณฑแ
มาตรฐานความพรอมเพื่อประเมินกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาวามีความพรอมจริงหรือไมองคแความรูและการประเมินคุณภาพเป็ นหลัก (เกรียง
ศักดิ์  เจริญวงศแศักดิ์, 2545.หนา 1-2) 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานจากภาครัฐ เอกชน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับผิดชอบดําเนินงาน เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตเป็น
ผูใหญที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพนั้นตองเกิดจากความรวมมือของครอบครัว ชุมชน ศูนยแเด็กเล็ก และองคแกรที่เกี่ยวของทุกฝุาย ดังจะ
เห็นไดจากการใหความสําคัญในการกําหนดแนวการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (สํานักงานคณะกรรมการกรศึกษาแหงชาติ, 2549) ไดเนนใหทุกสวนของสังคม  คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกร
วิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษา ไมวาจะเป็นในเร่ืองของการรวมคิด รวมวางแผนรวมเสนอแนะเมื่อมีการประชุม จนถึงเรื่องการติดตามการประเมินผล
การดําเนินงาน และรวมระดมทรัพยากรรวมกัน เพื่อนําไปสูแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง 

จากเหตุผลดังกลาวที่นาํเสนอขางตน ผูศึกษาเห็นวา การที่ผูปกครองสวนใหญจะมอบหนาที่ในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยนี้ใหกับศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กเพียงฝุายเดียวนั้น คงเป็นเพราะเศรษฐกิจระดับประเทศเลยทีเดียวที่สงผลใหผูปกครองไมมีเวลาใหกับครอบครัวและศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จึงหาจุดที่พบกันได
ยาก การทาํมาหาเล้ียงชีพก็เป็นสิ่งสําคญัในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามชุมชนและผูปกครองควรมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา อบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยนี้
อยางใกลชิดผูศึกษาเป็นครูอยูที่ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบวัใต พบวา ในการจัดกจิกรรมตาง ๆ ที่ศูนยแพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวใตได
จัดขึ้น จะไดรับความรวมมือจากผูปกครองจํานวนไมมาก ทําใหการจัดกิจกรรมไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการในดานผูเขารวมกิจกรรมตาม
ที่ตั้งไว  ผูศึกษาจึงมีความสนใจและไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยมุงศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการ
จัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบวัใต อําเภอเมืองตาก จงัหวัดตาก 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก  จังหวัด
ตาก  
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจดัการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอ
เมืองตาก  จังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 อุดมสิทธิ์ จิตรวิจารณแ (2545) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมเป็นการทําใหทุกฝุายไดเขามาเกี่ยวของ ใหทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการดําเนินงานใน
ลักษณะของกิจกรรมดําเนินชีวิต ในชุมชนอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ทุกคนมีปฏิสัมพันธแตอกันทุกฝุาย ในชุมชนรวมกันคิด รวมกันตัดสิ นใจ รวมดําเนิน
กิจกรรม จะทําใหทุกคนเกิดการเรียนรูรวมกัน ดวยกระบวนการทางสังคมของสมาชิกในชุมชน เป็นการปฏิบัติจริง ซ่ึงไดสรุปแบบของการมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและชุมชนไวดังนี้  

1. การมีสวนรวมของสถานศึกษาและชุมชนแบบชายขอบ เป็นการรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษาโดยมีขอจากัดความสัมพันธแเชิงอํานาจที่ไม
เทาเทียมกันทั้ง 2 ฝุาย  

2. การมีสวนรวมของสถานศึกษาและชุมชนแบบเป็นบางสวน เป็นการที่ชุมชนเขามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของผูปกครองและ
ชุมชน  

3. การมีสวนรวมของสถานศึกษาและชุมชนแบบสมบูรณแ โดยสถานศึกษากับชุมชนรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติ งาน และรวม
ประโยชนแตามกลไกทางสังคม สิทธิ และอํานาจของประชาชน 
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สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ไดกลาวถึงหลักการมีสวนรวมไววา เป็นการรวมคิดรวมทําของบุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวของ เป็นพลังสง เสริมใหการ

จัดการศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาประกอบดวย ผูจัดการศึกษาโดยตรง (ครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา) 
ผูสนับสนุนการจัดการศึกษา (หนวยจัดสรรงบประมาณ หนวยนโยบาย ทางการศึกษา รัฐบาล ผูทรงคุณวุฒิ ) ผูรับผลจากการจัดการศึกษา (ชุมชน ผูปกครอง 
ผูเรียน พอแม ผูจางงาน และสังคม) รวมทั้งผูประเมินผล (ผูประเมินผลภายนอก ผูตรวจสอบ ผูตรวจราชการ) บุคคลเหลานี้ลวนมีบทบาท เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาทั้งสิ้นสมควรเขารวมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนตาง ๆ ที่เหมาะสม 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหแขอมูล 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง  

     1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต ครู ผูปกครองปลัดเทศบาลตําบล
หนองบัวใต คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองบัวใต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวใต กํานัน และผูใหญบานตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก จํานวน 139 คน โดยใชประชากรเป็นกลุมตัวอยาง    

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบง แบบสอบถามเป็น 2 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  แบบเลือกตอบเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 คะแนน 5    หมายถึง   การมีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4    หมายถึง   การมีสวนรวมในระดับมาก 
 คะแนน 3    หมายถึง   การมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2    หมายถึง   การมีสวนรวมในระดับนอย 
 คะแนน 1    หมายถึง   การมีสวนรวมในระดับนอยที่สุด 
    2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  2.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาคนควา 
  2.2.2  กําหนดขอบขายการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย ของการศึกษาคนควา   
  2.2.3  สรางแบบสอบถาม ฉบับรางและนําเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไขกอนนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 
  2.2.4  นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา   

  2.2.5  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงไปทดลองใชกับผูปกครองเด็กระดับปฐมวัยที่ 
ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  

        2.2.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
แบบสอบถามจํานวนจํานวน 33 ขอ ไดคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ ( IOC) เทากับ 0.95 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา(Alpha 

Coefficient)เทากับ 0.90 ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแบบสอบถามกลับคืนมา 139 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
           3. การเก็บรวมรวมข้อมูล    

 3.1 เสนอขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ไปยังนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวใต เพื่อขอความอนุเคราะหแในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร  
 3.2  ผูวิจัยสงหนังสือตอไปยังกลุมประชากรและขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 3.3  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนดจากกลุมประชากรทั้งหมด 
 3.4  นาํขอมูลที่ไดจากการรวบรวมแบบสอบถามไปวิเคราะหแ  
           4. การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ในการวิเคราะหแขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหแ ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ  
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4.2 ขอมูลเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต แลวนํามาเทียบ

เกณฑแ นํามาวิเคราะหแหา คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  
 

           5.  สถิติที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั 
 5.1 คาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1)  คารอยละ (Percentage)  สําหรับคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) ของขอคําถาม  
 2)  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
 5.2 สถิติพื้นฐาน 
 1)  คารอยละ (Percentage) ใชคํานวณ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และความสัมพันธแกับเด็ก 

   2)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation : S.D. ) ใชสําหรับวิเคราะหแการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองใน
การจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  6 ดาน ไดแก 1) ดานกิจกรรมภายในศูนยแ 2) ดานกิจกรรม
สัมพันธแ 3) ดานกิจกรรมการส่ือสารสารสนเทศ 4) ดานกิจกรรมการศึกษา 5) ดานกิจกรรมบริการ และ6) ดานกิจกรรมการตัดสินใจ 
     3)  คาความถี่ (frequency) ใชสําหรับรวบรวมขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  6 ดาน 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความสัมพันธแกับเด็กเป็นพอแม รอยละ 59.00  เป็นคณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต บุคลากรทางการศึกษา ครู  

ผูปกครอง ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองบัวใต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวใต กํานัน และผูใหญบานตําบลหนองบัว
ใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รอยละ 41.00 ตามลําดับ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตากมีวัตถุประสงคแดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอ
เมืองตาก  จังหวัดตากและ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบล
หนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฏีจากนักวิชาการ และนักวิจัยทั้งในและตางประเทศไดกรอบแนวคิดในการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการ
จัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 6 ดาน คือ  
  1. ดานกิจกรรมภายในศูนยแ 
  2. ดานกิจกรรมสัมพันธแ 
  3. ดานกิจกรรมการส่ือสารสารสนเทศ 
  4. ดานกิจกรรมการศึกษา  
  5. ดานกิจกรรมบริการ 
  6. ดานกิจกรรมการตัดสินใจ 
 2.  สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก 
ผูวิจัยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรางแบบสอบถาม เสร็จแลวเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา และเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมประชากรจํานวน 139 คนซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต  บุคลากรทางการศึกษา  ครู  ผูปกครอง  ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวใต  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองบัวใต  ส มาชิก
สภาเทศบาลตําบลหนองบัวใต  กํานัน  และผูใหญบานตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ผลการวิจัยในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง  
ผลการวิจัยภาพรวมของการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองทั้ง 6 ดาน พบวาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตากในภาพรวม อยูในระดับมาก (µ =4.38) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานกิจกรรม
บริการอยูในระดับมาก(µ =4.46) รองลงมาคือดานกิจกรรมการตัดสินใจ(µ =4.43)ดานกิจกรรมการส่ือสารสารสนเทศ(µ=4.42)ดานกิจกรรมภายในศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก(µ=4.39) ดานกิจกรรมการศึกษา(µ =4.32) สวนความคิดเห็นดานที่นอยที่สุดคือดานการมีสวนรวมในกิจกรรมสัมพันธแโดยมีคาเฉลี่ย (µ=4.27) 
ตามลําดับ 

ในภาพรวมของการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตากพบวา โดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการมีสวนรวมทั้ง 6 ดาน นั้นผูปกครองและชุมชนมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญใน
การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
การมีสวนรวมของBernard (1958: 147-157 อางถึงในจิรวัฒนแ อารักษแรัฐ, 2544: 34-35) ไดกลาวถึงปใจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธแกับ
การมีสวนรวมซ่ึงไดแกลักษณะสวนบุคคลตางๆ 
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โดยสรุปคือ 1)อายุ 2)เพศ 3)สถานภาพทางสังคม 4)อาชีพ 5)การศึกษา 6)ถิ่นที่อยูอาศัย 7)ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่นและ 8)ปใจจัยอื่นๆ เชนการ

อาศัยอยูในเมืองหรือชานเมืองจานวนสมาชิกในครอบครัวและลักษณะครอบครัวคานิยมและทัศนคติและสอดคลองกับ(กรมวิชาการ , 2546. หนา101-102) 
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546  ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยไวดังนี้ 1)มีสวนรวม ในการบริหาร
สถานศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคม/ชมรมผูปกครอง 2)มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการของสถานศึกษา 3)เป็นศูนยแการเรียนรู เครือขายการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณแจากสถานการณแที่หลากหลาย 4) ใหการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา 5)สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อเส ริมสราง
พัฒนาการของเด็กทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ 6)ประสานงานกับองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทําหนาที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองที่ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงความสําคัญของการมีสวนรวมซ่ึงประเด็นที่ผูปกครองและชุมชนเห็น
ดวยมากที่สุดคือดานการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการ ซ่ึงศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ โดยบูรณาการควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพตอเด็กใหมากที่สุด 
 2.  ผลการวิจัยที่คนพบผูปกครองและชุมชนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ทั้ง 6 ดาน ซ่ึงครอบคลุมกับการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู พัฒนาการจัดกิจรรม และพัฒนาเด็กเล็กไดเต็มศักยภาพโดยรูปแบบที่ไดสามารถปรับประยุกตแใชไดตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 

3.  นําขอมูลที่ไดมาเป็นแนวทางในการในการปรับปรุงแกไข และสรางความเขาใจใน 
การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรนําขอสรุปตาง ๆ ไปใชเป็นแนวทางในการ อางอิงการจัดทํางานวิจัยครั้งตอไปอีก ทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองยึดมั่ นในกระบวนการ ที่จะ
นํามาซ่ึงความรวมมือของชุมชนผูปกครอง ที่ยั่งยืน สม่ําเสมอ ในการดําเนินกิจการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก คอยดูแลเอาใจใสและประสาน สรา งความเขาใจใน
ประเด็นตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ตลอดไป  

2. ควรมีการศึกษา สภาพ  ปใญหาและแนวทางการพัฒนาประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นที่เคยศึกษาผานมาแลว 
3. ควรมีการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั รวมทั้งควรศึกษาในเขตพื้นที่อาํเภออื่นหรือจังหวัดอืน่ ตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.ชีวิน  ออนละออ  อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาให

คําแนะนําปรึกษาหารือ และขอคิดเห็นที่เป็นประโยชนแ ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส และสนับสนุนใหกําลังใจ แกผูศึกษามาโดย
ตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณแได ผูศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยแและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ  ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูและ
ประสบการณแตลอดระยะเวลา การศึกษา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ใหความรัก ความหวงใยมาโดยตลอด  
 คุณประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้ ผูศึกษาขออุทิศแด ผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน และขอมอบความกตัญโูกตเวทิตาคุณ แด บิดา 
มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผูศึกษาขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีรับฟใงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามา
ศึกษา เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนางานวิจัย และหวังเป็นอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้จะสามารถนําไปปรับใชในการวางแผนเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตอไป 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาอําเภอวังเจ้า  

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
The School-Based Management of Wangchao District Primary Educationalschool  

Under Supervision of Tak Primary Educational Service Area Office 1 
 

ชฎาพร  เมืองครอง1 ดร.ชีวิน  อ่อนละออ2 
Chadaporn Muangkrong  Dr.Cheevin Oonla-or 

 
บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหาร และแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารจํานวน 12 คน 
ครูผูสอน และครูผูสอนจํานวน 146 คน ในกลุมอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ปีการศึกษา 2558               
รวมจํานวน 158  คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ 

1. สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1 ในภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาโดยเรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุดไปหานอยท่ีสุดไดแก            
ดานการกระจายอํานาจและดานการตรวจสอบและถวงดุล มีคาเฉลี่ยเทากัน ในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวม ดานการบริหารตนเอง
และการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 

2. แนวทางในกาบริหารงานโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจาสังกัดสํานั กงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  ควรมีการกํากับติดตามการบริหารและสงเสริมใหสภาพศึกษามีการวิจัยพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อนํามาพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนตามนโยบายการศึกษาของชาติ 

 
คําสําคัญ : การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การบริหารตนเอง การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชน การตรวจสอบและถวงดุล 
 
Abstract 

The purposes of this study were to find The school-based management The guidelines for the development of 
Wangchao District Primary Educational School Under Supervision of Tak Primary Educational Service Area Office 1. The 
respondents comprised they were school administrators were 12 people and  regular teacher 146 people 158 respondents 
total in Wangchao District Primary Educational School Under Supervision of Tak Primary Educational Service Area Office 1. 
The instrument was a questionnaire concerning the school-based management on concept of Uthai Boonprasert. We used 
Frequency (f), Percentage(%), 
Mean(µ),and standard Deviation(S.D) in data analysis. 
 The finding revealed as follow: 

1.The School-Based Management of Wangchao District Primary Educational School Under Supervision of Tak 
Primary Educational Service Area Office 1 as whole and as individual was as high level, ranging from high to low mean as 
follow : Decentralization and Check and Balance, Participation, Self-Managing and Return Power to People. 

2. The guidelines for the the School-Based Management of Wangchao District Primary Educational School Under 
Supervision of Tak Primary Educational Service Area Office 1 There should be monitoring and management, and encourage 
the development of a management system in order to improve the quality of national education policy. 

 
Keyword: The School-Based Management, Decentralization, Participation, Self-Managing,Return Power to People ,Check 
and Balance 

                                                           
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา   วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและใหขอมูลอยางกวางขวาง เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระตางๆ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ  ซ่ึงจะสงผลกระทบที่สําคัญใ นการ
เปลีย่นแปลงการจัดการศึกษาของชาติอยางมากนับตั้งแตการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา ที่เนนการพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้ง รายกาย 
จิตใจสติปใญญา ความรู และคุณธรรม การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 6)  
การกําหนดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาตลอดชีวิต  สําหรับประชาชนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) การกําหนดสิทธิและหนาที่ ทางการ
ศึกษาของบุคคล บิดามารดา ครอบครัว ชุมชน องคแกรรัฐ องคแกรเอกชน สถาบันตางๆ ทางสังคม  การกําหนดระบบการศึกษา ซ่ึงระบุไว  3 รูปแบบคือ 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีการผสมผสานและการเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบเดียวกัน และตางรูปแบบกันได  
(มาตรา15) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 64)  

จากขอมูลดังกลาว  การกระจายอํานาจทางการบริหารการจัดการศึกษาไดมอบใหทองถิ่นและสถานศึกษามีอํานาจมากขึ้น ทําใหการพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทําใหมีเอก ภาพ 
กอใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคน ดานผลผลิตและการใหบริการสถานศึกษาและบุคลากรมีผลงานดีเดนไดรับการยอมรับจากสังคม สามารถเป็นเครือขาย
การพัฒนาได การใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลักษณะกวางและมีระยะทางไกลการประสานงานลาชา เป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน สําหรับ
การประชาสัมพันธแของสื่อสารมวลชน มีการนําเสนอผลงานดานการศึกษานอย ไมสอดคลองกับเวลาและกลุมเปูาหมาย บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงกับความรู
ความสามารถและไมครบตามกรอบอัตรากําลัง จากการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอวังเจา จะตองปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาดังกลาว อาจจะประสบความสําเร็จหรืออุปสรรคปใญหาในดานหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม 
หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน และ หลักการบริหารจัดการตนเอง  รวมทั้งพยายามในการแกไข   
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใญหาและนําเสนอแนวทางของการบริหารโดยใชโรงเรีย นเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ผานมามีปใญหาดานหลักการการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานดานใดมากที่สุด  เพื่อนําผลมาเสนอแนว
ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในอําเภอวังเจา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตลอดจนขอเสนอแนะพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1   
 2.   เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาตากเขต 1   
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 

 อุทัย บุญประเสริฐ, (2543 : 91 ) กลาววา แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจากหลักการวิธีการและกลยุทธแในการทําใหองคแการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมี คุณภาพ 
สรางกําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของยิ่งขึ้น ความสําเร็จดังกลาวนี้ทําใหประชาชนและผูเกี่ยวของเห็นวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดี
ขึ้นนั้นตองปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเนนแตเร่ืองการเรียนการสอน ปรับไปสูการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหนวยปฏิบัติและใหผู
มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง แบงหลักการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานไว 5 หลักการดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมาก
ที่สุดโดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเป็นหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

2. หลักการมีสวนรวม (Participation) เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้ง
ครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยแเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเป็นเจาของและจะรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return power to people) ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและ
ชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคแกรในทองถิ่นเป็นผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญกาวหนาตางๆ เป็นไปอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความล าชาและไม
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

4. หลักการบริหารตนเอง (Self management) ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะกําหนดใหโรงเรียนเป็นหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง 
โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริงสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานนั้น ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปูาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมี
ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปูาหมายนั้นทําไดหลายวิธีการที่สวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและเปูาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหาร
ดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทางดวยวิธีการที่แตกตางกัน แล วแต
ความพรอมและสถานการณแของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 133 
 

 
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคแกรอิสระทําหนาที่

ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกําหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ปีการศึกษา  
2558 ใชประชากรเป็นกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 158 คน จําแนกเป็น ผูบริหาร 12 คน ครูผูสอน 146 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดโดยแบงเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต1 ลักษณะ เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบั  แนวทางในการพัฒนา การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวงัเจา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด  (Open  Ended)   
  การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  ตามกรอบแนวคิดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 5 
หลักการ ของอุทัย  บุญประเสริฐ(2543)  เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  ศึกษากรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ แต
ละขั้นตอนของ สถานศึกษาเพื่อเป็นขอมูลในการสรางเครื่องมือ  
 2.  ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  ตามวิธีของลิเคอรแท  (Likert)  และการสรางแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 
 3. ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยวิเคราะหแจากนิยามศัพทแเฉพาะ ที่ผูวิจัยตั้งขึ้น  เพื่อใชในการวิจัย ในครั้งนี้ 
 4.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  เหมาะสมและพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
 5.  ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามขอเสนอแนะของอาจารยแที่ปรึกษาการคนควาอิสระ แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทแเฉพาะ (IOC: Index  of  Item-objective congruence) ซ่ึงมีความสอดคลองระหวาง  0.67 – 1.00  
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวนําเสนออาจารยแที่ปรึกษาการคนควาอิ สระ 
พิจารณาเสนอแนะอีกครั้ง 
 7.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try  out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน    
 8. คัดเลือกขอคําถามที่มีความเหมาะสมจํานวน 39 ขอ  มาวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีคาเทากับ  0.91 
              9. จัดพิมพแแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ กลุมตัวอยางที่ศึกษาตอไป  
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนอรแทเทิรแน เพื่อขอความอนุเคราะหแ ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ตอผูอํานวยการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอําเภอวังเจา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   

2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  พรอมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดวยตนเอง 

3.  ผูวิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง   
4. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหแขอมูลตามวัตถุประสงคแของการวิจัยตอไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะหแขอมูลโดยหาคาความถี่ ( frequency ) และคารอยละ

(Percentage)  
2.วิเคราะหแการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

โดยทั้งภาพรวมรายดานและรายขอโดยหา คาเฉลี่ย (µ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 73.40   มีอายุ 31-40 รอยละ 36.10 เป็นครูผูสอน รอยละ 92.40  ผูบริหาร รอยละ 7.60 

ประสบการณแในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณแการทํางาน 0-9 ปี รอยละ 56.60 สวนวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ในระดับปริญญาตรี รอยละ 75.30  
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สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอวังเจ้า  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1   ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานการกระจายอํานาจและดานการตรวจสอบและถวงดุล มีคาเฉลี่ยเทากัน ในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ
มีสวนรวม และ ดานการบริหารตนเองสวนความคิดเห็นดานที่นอยที่สุดดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน  

ดานการกระจายอํานาจพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอ ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับการปฏิบัติ  สถานศึกษากําหนด
กรอบ แนวทางในการบริหารงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นอยูระดับ
มาก รองลงมาคือสถานศึกษามีอิสระในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นตามความตองการของชุมชนสวนขอปฏิบัติที่นอยที่สุดคือ
สถานศึกษากําหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับปใญหาความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา  

ดานการมีสวนรวมพบวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับปฏิบัติการตอภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอขอมีระดับปฏิบัติการมาก
ที่สุดคือ สถานศึกษามีการจัดตั้งสภานักเรียนเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย รองลงมาคือชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําสาระสําคัญหลักสูตรสถานศึ กษา ไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการกับบริบทของสถานศึกษา และบริบททองถิ่น  สวนที่มีระดับปฏิบัติการนอยที่สุดคือสถานศึกษารวมกับชุมชน กําหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทองถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชนพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ  เมื่อพิจารณาในรายขอขอมีระดับปฏิบัติการมากที่สุด
คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุมตาง ๆ อยางหลากหลายและมีองคแประกอบครบถวนในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทในการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  สวนระดับการ
ปฏิบัติที่นอยที่สุดคือสถานศึกษารับฟใงคําแนะนําในการบริหารงบประมาณการเงินของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับปานกลาง 

ดานการบริหารตนเอง  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยคือ
สถานศึกษากําหนดแนวทางในการบริหารงานทั้ง 4 ฝุาย ไวในแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ สถานศึกษาเปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด  
สวนขอที่มีเห็นดวยนอยที่สุดคือ สถานศึกษาจัดหาวิทยากรจากภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจ้า   
 จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปิดแตละดาน  เกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอวังเจา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis ) มีผลการวิเคราะหแดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงแกไขการกําหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับปใญหาความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีคณะกรรมการที่มาจากบุคลากรหลายฝุายทั้งในและนอกโรงเรียน ทําหนาที่พิจารณาความดี ความชอบ ปรับปรุงโครงสรางการบริห ารงาน
แบงเป็นฝุาย    

2. ดานหลักการมีสวนรวมสถานศึกษาควรดําเนินงานตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน โดยใหทุกฝุายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตางๆของสถานศึกษาเรงดําเนินการปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร และผูเกี่ยวของทุกฝุายใหมีความรู ความสามารถ 
ในการดําเนินงาน  

3. ดานหลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชนสถานศึกษาควรใหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเป็นกรรมการบริหาร
สถาน มากกวาบทบาทแบบคณะกรรมการที่ปรึกษา เปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา  

  4.  ดานหลักการบริหารตนเอง สถานศึกษาควรเรงปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพปรับปรุงพัฒนางานบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ และผูเกี่ยวของทุกฝุายใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดหาสวัสดิการ  และสิ่งอํานวยควา มสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ควรปรับปรุงเรงสรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของชุมชน และใหชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษาและพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา   

5. ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล สถานศึกษาควรเรงปรับปรุงเรงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดตลอดระยะเวลา  
ปรับปรุงและผดุงคุณภาพการศึกษา ทั้งมีการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการนําผลการประเมินงานมา
ปรับปรุง ควรมีการบันทึกที่ชัดเจน ติดตามและนําผลการประเมินทุกกิจกรรมมาปรับปรุงแกไข มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง  
          
อภิปรายผล 
 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอวังเจ้า  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการกระจายอํานาจและดานการตรวจสอบและ
ถวงดุล รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวม ดานการบริหารตนเองและดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชนตามลําดับ สอดคลองกับงานวิ จัยของ 
สมศักดิ์  รอบคอบ(2548)  ไดทําการวิจัย เร่ืองประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขณะที่งานวิจัยของ นงลักษณแ  ยุทธสิทธิพงศแ (2551) ไดทําการศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรคแ มณีเล็ก (2547)  หลักการกระจายอํานาจ โดยกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเป็นหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็กผูมีสวนไดสวน
เสียตอการศึกษาหรืออยูใกลชิดเด็กสามารถจัดการศึกษาไดดีที่สุดตรงตามความสําคัญของผูเรียนและชุมชน อํานาจการตัดสินใจอยูที่ระดับ ปฏิบัติ คือ 
สถานศึกษา ดานการมีสวนรวม ผลการวิจัยอยูในระดับระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ ( 2543 ) สรุปวา เป็นการเปิดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหารการตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทน ศิษยแเกาและตัวแทน
นักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเป็นเจาของ และรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของประดับศรี 
หุนทอง(2547) ไดศึกษาการรับรูและความพรอมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การรับรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ(2543) สรุปวา ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย
โดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคแกรในทองถิ่นเป็นผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญกาวหนาตางๆ เป็นไปอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความ
ลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของสมศักดิ์ รอบคอบ(2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต1 พบวา ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานการบริหารตนเองอยูในลําดับสูงสุดรองลงมาไดแก ดานการกระจายอํานาจ ดานการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหแกประชาชน ดานการมี
สวนรวมและดานการตรวจสอบและถวงดุล สอดคลองกับงานวิจัยของประดับศรี หุนทอง(2547) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรูและความพรอมเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเป็นฐานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ความพรอมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เป็นฐานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ดานบริหารจัดการตนเอง ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักการกระจายอํานาจ และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลดานการตรวจสอบและ
ถวงดุล ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอวังเจาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  มีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็น
ฐานดานการตรวจสอบและถวงดุลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย อับดุลเลาะ อาแต (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ในภาพรวมและทุกมาตรฐานมีการดําเนินงานในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนละออ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้ เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่ สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 92 คน ครูผูสอน  จํานวน  322 คน รวมทั้งหมด 414 คน  เครื่องมือ
ที่ใชเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แหลงขอมูลในการสัมภาษณแ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานทักษะในการ
บริหาร รองลงมาคือ ดานคุณคารวม และดานระเบียบและวิธีการ  ตามลําดับ 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 

1.  ศึกษาโครงสราง (Structure) การบริหารงาน โดยผูบริหารและคณะครู ควรพิจารณาปรัชญา วิสัยทัศนแ  พันธกิจ และเปูาประสงคแของโรงเรียน  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธแ นําไปสูการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศตอไป 

2.  การจัดทําแผนกลยุทธแ (Strategy) เป็นขั้นตอนที่สถานศึกษาเลือกวิธีการที่จะใชปฏิบัติในแตละพันธกิจที่มีความเป็นไปได ที่จะกอใหเกิด
ผลสําเร็จหรือบรรลุเปูาประสงคแภายใตกระบวนการบริหารสถานศึกษาทั้งดานจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) และสภาพแวดลอมภายนอกทั้งที่
เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

3.  พัฒนาบุคลากร (Staffs) ควรทําใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคแและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน สรางแรงจูงใจใหบุคลากร    
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   

4.  รูปแบบการบริหาร (Style) ควรใหผูบริหารสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง โดยที่ผูบริหารจะตองรับทราบปใญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา                   
และสามารถแกปใญหาไดทันเหตุการณแ   

5.  ระบบและวิธีการ (Systems) ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการหากลยุทธแในการวางแผนการอํานวยการ และการควบคุม                          
การเปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการปฏิบัติงานจริงตลอดเวลา  โดยการจัดองคแกรใหเกิดความคลองตัวและปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว มีสงเสริมใหบุคลากรมีการ
ติดตอพบปะพูดคุยเพื่อปรึกษางานกัน 

6.  การสรางคุณคารวม (Shared value) ควรสรางความเชื่อมั่น และภูมิใจในคุณคาสิ่งที่ดีงามของโรงเรียน เป็นการสะทอนใหบุคลากรภายใน  
และภายนอกองคแกรเห็นถึงจุดยืนที่มั่นคงถาวร และเป็นเอกลักษณแอันโดดเดนขององคแกรอยางชัดเจน 

7.  ทักษะในการบริหาร (Skills)  เป็นคุณลักษณะของผูบริหารที่บงบอกถึงความสามารถและความชํานาญในการบริหาร 
 

คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, ความเป็นเลิศ 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the condition of the school administrative excellence of school 
administrators under Tak Primary Educational Service Area Office 1, and to explore the approaches to the development of the 
abilities of school administrators towards excellence in the school administration under Tak Primary Educational Service Area Office 1. 
The samples of the research were 414 people comprising 92 school administrators and 322 teachers. The research instruments were 
questionnaires and interviews. For questionnaires, the collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, 
and standard deviation. For interviews, the data source was 5 qualified people, and the collected data were analyzed by content 
analysis. 
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The findings of the research indicated that; on the whole, the condition of the school administrative excellence of school 

administrators under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. When each side was considered 
that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the administrative 
skills, the shared value, and the procedure and methodology respectively. 

In terms of the approaches to the development of the abilities of school administrators towards excellence in the school 
administration under Tak Primary Educational Service Area Office 1, they are as follows; 

1. The school administrators and teachers should learn the structure of the administration. Moreover, philosophy, vision, 
missions, and objectives should be considered to be the guidelines for writing the strategic plan. 

2. In terms of writing the strategic plan, the school administrators should choose the ways of performances for the possible 
outcomes of each mission to achieve the objectives under the school administrative processes based on strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats.  

3. The school administrators should encourage the officers or staffs to understand the objectives and indicators of the 
plans. In addition, the school administrators should increase staff motivation. Moreover, the staffs should be given the opportunities 
to train and develop themselves for building their confidences and adjustments to working environment. 

4. The school administrators must be efficient in recognizing problems and solving problems. In addition, the school 
administrators should walk around to monitor the officers that they are actually working, and also exchange ideas and share 
knowledge about working with the officers. 

5. The school administrators can find the strategies for the administrative planning and change control with the 
performance in all of the real-time situations for fast and convenient management operations. The school administrators should also 
encourage the officers in schools to communicate with each other and share their ideas about working. 

6. The school administrators should build the officers’ confidence and sense of worthiness in schools to reflect on school 
stability and outstanding identity of  the schools. 

7. The school administrators should have administrative skills that can show their abilities to lead and manage the schools 
effectively. 

 
Keyword: The School Administrative, Excellence 
 
บทนํา 

การบริหารโรงเรียนในปใจจุบันตองปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวทางการบริหารจัดการใหความสําคัญกับการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนให
สอดคลองกับสถานการณแที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเป็นที่ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรู ความเขาใจ และพัฒนาโรงเรียนอยาง
เป็นระบบ ซ่ึงความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็นการพัฒนาดานคุณภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑแและการจัดการศึกษาของระบบสากล  ไดนํา เกณฑแ
การจัดการศึกษาตามรางวัลคุณภาพแหงชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Malcolm  Baldridge  National  Quality  Award : MBNQA)  เป็นแบบอยางในการ
พัฒนาโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน  โดยการใชแนวคิดดังกลาว  เชนโรงเรียนเพอล
ริเวอรแ  (Pearl  River  School  District)  แหงรัฐนิวยอรแคและมหาวิทยาลัยวิสคอนซินซ่ึงโรงเรียนดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูง  ตอมา
ประเทศพัฒนาแลวทั่วโลกไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชเกิดผลสําเร็จ  เชน  สิงคโปรแ  ญี่ปุุน  ออสเตรเลีย  ฮองกง  และไทย  ไดนํามาปรับใ ชในการศึกษา
เชนเดียวกัน  เรียกวา  เกณฑแรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย  (Thailand  Quality  Award: TQA)  โดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ  ภายใตการ
บริหารจัดการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเป็นหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือเผยแพรสนับสนุนและผลักดันใหองคแกรตางๆ ทั้งภาค ผลผลิต  
การบริการและทางดานการศึกษา  นําเกณฑแรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย  (TQA.)  ไปพัฒนาศักยภาพ  ระบบการบริหารจัดการใหสูความเป็นเลิศอยาง
ยั่งยืน  (โชติชวง  พันธุเวส.  2551 : 117) 

สภาพปใจจุบัน  ปใญหาการจัดการศึกษามีความสําคัญและความจําเป็นที่ตองการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ  แตผลการประเมินการดําเนินงานตาง ๆ  ดังกลาวหนวยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษา โดยตรงคือ  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา  (สมศ.)  ผลการประเมินทางการศึกษายังไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร  โรงเรียนควรมีการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดไววาการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งดานรางกาย  อารมณแ  จิตใจ  สติปใญญา มีความรู  มีคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 7)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศ  เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการบริหารสถานศึกษาเพื่อตอยอดกา รพัฒนา
สถานศึกษาใหไดคุณภาพอยางตอเนื่องและมีคุณภาพในระดับสากล  ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมของนักเรียนใหเขาสู ประชาคม
อาเซียนไดอยางเต็มรูปแบบ  ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชนแตอการใชเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 การบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศนั้น ตองมีองคแประกอบหลายอยางที่จะนาํมาใชในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ  ซ่ึงขึ้นอยูกบัการ
บริหารจัดการองคแการ  การบริหารองคแการอยางเป็นระบบ  ตลอดจนการนําเอาเทคนิคใหมๆ มาใชโดยเฉพาะการมีสวนรวมของบุคลากรในองคแการอยางมี
เปูาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามรูปแบบของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของแมคคินซียแ  (McKinsey 7-S Framework) สรุปไดดังนี้ 
 1. โครงสรางของโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นภาพรวม การบริหารโรงเรียนตามกระบวนการทํางานอยางครบวงจร ตามภารกิจหนา ที่หลักของ
โรงเรียนทั้งหมด จะทําใหผูบริหารสามารถวางแผนการทํางาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานไดตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ยังรวมถึงความสัมพั นธแของ
บุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงจะชวยใหปฏิบัติงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.  กลยุทธแที่ทางโรงเรียนควรเลือกเพื่อใชในการดําเนินการ คือ การดําเนินกิจกรรมตางๆใหประสบผลสําเร็จ โดยมุงเนนที่ผูปกครองและผูมารับ
บริการเป็นหลัก โดยเนนการใหบริการที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานตลอดเวลา รวมทั้งมีการรับฟใงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆแลว นําไปปฏิบัติให
เหมาะสม 
 3. การบริหารงานบุคลากรในหนวยงาน  เป็นการพัฒนาบุคลากรใหมีความเจริญงอกงามโดยใหความรู ทักษะ ความชํานาญ ตลอดจนสงเสริม
แรงจูงใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบุคลากรมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการทํางานใหหนวยงานประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย 
 4. ดานรูปแบบการบริหารจัดการ  (Styles)  นั้นเป็นคุณลักษณะของผูบริหารที่เนนนโยบายเปิดกวาง  การใหความเป็นกันเองกับบุคลากร  การ
ดูแลเอาใจใสใจอํานวยความสะดวกแกบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรคแ  อันจะกอใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีนําไปสู การ
บริหารงานอยางมีคุณภาพสูงสุด 
 5. การบริหารงานที่ใชระบบและวิธีการที่มุงเนนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงจัง ทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถถวงดุลขอดีและขอ เสีย 
ความเรียบงาย ความซับซอนไดอยางถูกตอง  สามารถแกไขปใญหาทุกอยางไดไมวายากหรืองายไดอยางทันเหตุการณแ 
 6. การสรางคุณคารวม  (Shared values)  เป็นการปลูกฝใงใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในคุณคาที่ดี  อันจะทําใหแรงผลักดันรวมในการปฏิบัติงาน
สําเร็จลุลวง  ซ่ึงแตละองคแกรจะตองมีความเชื่อมั่นในคุณคาและสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เหมาะสมกับสภาวการณแของตนเองเทานั้น  จึงจะทํา ใหองคแกรประสบ
ผลสําเร็จ      
 7. คุณลักษณะของความเป็นเลิศในดานทักษะ  (Skills)  หมายถึง  ผูบริหารควรใหความสนใจดูแลเอาใจใสพนักงาน  ใหความสําคัญกับคุณภาพ
มากกวาตนทุน  ควรเขมงวดกดขันเร่ืองระเบียบขอบังคับตางๆ  ภายในองคแกร  มีการส่ือสารบนพื้นฐานความจริง  มุงเนนผูรับบริการ  องคแกร  อีกทั้งยังตองมี
ระบบที่เขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน  อันจะเป็นการชวยใหบุคลากรทุกคนมีอิสระในการทํางานอยางเต็มที่และเต็มตามศักยภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและแหล่งข้อมูล 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 111 คน ครูผูสอน   จํานวน 2,017 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 รวมทั้งหมด 2,128 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 92 คน ครูผูสอน จํานวน 322 ค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รวม
ทั้งหมด 414 คน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดของ Krejcie and Morgan 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. เอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศ 
 2. ผูบริหาร และครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ ไดแก 
 1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซ่ึงมีเนื้อหา ครอบคลุม 7 องคแประกอบ ตามรูปแบบของแมคคินซียแ (McKinsey 7-S Framework)  ดังตอไปนี้ 1.  ดาน
โครงสราง  (Structure)  2.  ดานกลยุทธแ  (Strategy)  3.  ดานบุคลากร  (Staffs)  4.  ดานรูปแบบการบริหาร  (Styles)  5.  ดานระบบและวิธีการ  
(Systems)   6.  ดานคุณคารวม  (Shared values)  และ7.  ดานทักษะ  (Skills)   
 2.  แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 แบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) โดยสัมภาษณแจาก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
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 การรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถามสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย  ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแนถึง ผูอํานวยการโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง   
 2. แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนลงภาคสนาม  สรางแน วทางการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  และทําการสัมภาษณแ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน โดยใชวิธีการสัมภาษณแทั้งแบบเป็นทางกา ร และไมเป็น
ทางการ โดยการสัมภาษณแอยางเป็นทางการ แหลงขอมูล  ตามประเด็นที่กําหนดไว  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลในการหาคาความถี่  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ   และวิเคราะหแขอมูลจากแบบ
สัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) แลวสรุปเป็นรายขอ สําหรับการสัมภาษณแนําขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณา และ
หาขอสรุปแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 414 คน เป็นผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 92 คน คิดเป็นรอยละ 22.22 เป็นครูผูสอนจํานวน 322 คน คิดเป็นรอยละ 
77.78 
 สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 สภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ทักษะในการบริหาร รองลงมาคือ คุณคา
รวม และระเบียบและวิธีการ ตามลําดับ 
 หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ดานโครงสราง  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีการจัด
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน รองลงมาคือ มีการดําเนินงานแตละสายงานในรูปของคณะกรรมการ และมีโครงสรางการบริหารงานใหฝุาย ตาง ๆ รับผิดชอบ
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ตามลําดับ 
 ดานกลยุทธแ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีการกําหนด
เปูาหมายการดําเนินงาน คือความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียน  รองลงมาคือ มี การสงเสริมใหครูศึกษารูปแบบและวิธีการสอนใหม ๆ เพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการวางแผนการใหบริการนักเรียนและผูปกครองโดยยึดถือความเป็นเลิศเป็นเปูาหมายหลัก ตามลําดับ 
 ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีการ
สนับสนุนใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความกาวหนาในอาชีพ รองลงมาคือ มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากร และมีการ
สรางบรรยากาศการทํางานแบบครอบครัวเพื่อใหครูและบุคลากรมีความเป็นกันเอง ตามลําดับ 

ดานรูปแบบการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ 
มีการเปิดเผยขอมูลผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ แกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน รองลงมาคือ มีการออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใน
ฝุายตาง ๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงานแทนการรับทราบจากรายงานอยางเดียว และมีการกระตุนใหครูและบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนในการปฏิ บัติงาน
ตลอดเวลา ตามลําดับ 

ดานระเบียบและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ มี
การแตงตั้งผูทําหนาที่หัวหนาหมวดวิชาตาง ๆ ตามความรูความสามารถ รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็น
ศูนยแกลาง และมีการเปิดโอกาสใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดจุดประสงคแและเปูาหมายของโรงเรียน ตามลําดับ 

ดานคุณคารวม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ  ครูและ
บุคลากรมีความเชื่อมั่นวาในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ครูและบุคลากรมีความเชื่ อมั่นวาโรงเรียนสามารถปรับตัวใหทันตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ ได และครูและบุคลากรสรางความผูกพันกับโรงเรียน ตามลําดับ 

ดานทักษะในการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ 
ผูบริหารใชหลักการสรางมนุษยแสัมพันธแในการบริหารงาน รองลงมาคือ ผูบริหารใหความเอาใจใสนักเรียนและผูปกครองอยางทั่วถึง และมีการดูแลเอาใจใสกับ
ครูและบุคลากรทุกคน  ตามลําดับ 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 สถานศึกษาควรมีการดําเนินการดังนี้ 

1.  ศึกษาโครงสราง (Structure)  การบริหารงาน  โดยผูบริหารและคณะครู  ควรพิจารณาปรัชญา  วิสัยทัศนแ  พันธกิจ  และเปูาประสงคแของ
โรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธแ  นําไปสูการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศตอไป 
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2.  การจัดทําแผนกลยุทธแ  (Strategy) เป็นขั้นตอนที่สถานศึกษาเลือกวิธีการที่จะใชปฏิบัติในแตละพันธกิจที่มีความเป็นไปได  ที่จะกอใหเกิด

ผลสําเร็จหรือบรรลุเปูาประสงคแภายใตกระบวนการบริหารสถานศึกษาทั้งดานจุดแข็ง  (Strengths)  จุดออน  (Weaknesses)  และสภาพแวดลอมภายนอกทั้ง
ที่เป็นโอกาส  (Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats) 

3.  พัฒนาบุคลากร (Staffs)  ควรทําใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคแและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน  สรางแรงจูงใจใหบุคลากร  
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในตัวบุคลากรวาสามารถทํางานและปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดดี 

4.  รูปแบบการบริหาร (Style) ควรใหผูบริหารสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง  โดยที่ผูบริหารจะตองรับทราบปใญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  และ
สามารถแกปใญหาไดทันเหตุการณแ  มีการเดินตรวจงาน  ใหเห็นการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง  และตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกับบุคลากรบาง   

5.  ระบบและวิธีการ (Systems)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการหากลยทุธแในการวางแผนการอํานวยการ  และการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
โดยมุงเนนการปฏิบัติงานจริงตลอดเวลา  โดยการจัดองคแกรใหเกิดความคลองตัวและปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว  มีสงเสริมใหบุคลากรมีก ารติดตอพบปะ
พูดคุยเพื่อปรึกษางานกัน 

6.  การสรางคุณคารวม (Shared value)  ควรสรางความเชื่อมั่น และภูมิใจในคุณคาสิ่งที่ดีงามของโรงเรียน  เป็นการสะทอนใหบุคลากรภายใน  
และภายนอกองคแกรเห็นถึงจุดยืนที่มั่นคงถาวร  และเป็นเอกลักษณแอันโดดเดนขององคแกรอยางชัดเจน 

7.  ทักษะในการบริหาร (Skills)  เป็นคุณลักษณะของผูบริหารที่บงบอกถึงความสามารถและความชํานาญในการบริหาร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานทักษะในการบริหาร รองลงมาคือ 
ดานคุณคารวม และดานระเบียบและวิธีการ ตามลําดับ สอดคลองกับ นิคม  แกวสา (2548) ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบาน
เพชรละคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1. การบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานเพชรละคร ตาม
ความคิดเห็นของครู โดยรวมมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ดานที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานโครงสรางรองลงมาคือดานบุคลากรและดานระบบและวิธีการ 
ตามลําดับ 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศโรงเรียนบานเพชรละคร  ไดเปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม  เป็นคณะทํางานในทั้ง 7 ดานของ
การบริหารสถานศึกษา ตามความรู ความสามารถ ความสมัครใจ และรวมตัดสินใจ และสอดคลองกับ รั ตติยา วงศแหิรัญตระกูล (2548: 121-126) ไดศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานโปุงแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดผลการวิจัยดังนี้  
 1. ผลการศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานโปุงแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานโปุงแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 พบวา ในภาพรวม ดานการมุงเนนการปฏิบัติการ อยูลําดับที่ 1 รองลงมา ดานการวัด การวิเคราะหแ และการจัดการความรูอยูลําดับที่ 2  ดานการนํา
องคแกรอยูลําดับที่ 3 ดานการวางแผนกลยุทธแ อยูลําดับที่ 4 ดานการมุงเนนลูกคาอยูลําดับที่ 5 ดานผลลัพธแอยูลําดับที่ 6 ดานการมุงเนนบุคลากร อยูลําดับที่ 7  
  1.2 ผลการศึกษาปใญหาการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานโปุงแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากไดแก การมุงเนนบุคลากร รองลงม าอยูในระดับนอย 
ไดแก ดานผลลัพธแ ดานการนําองคแกร ดานการมุงเนนลูกคา ดานการวัด การวิเคราะหแ และการจัดการความรู ดานการวางแผนกลยุทธแ ดานการมุงเนนการ
ปฏิบัติการ  
 2. ผลการหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศของโรงเรียนบานโปุงแดงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ดานการนําองคแกร มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมีความสามารถดํา เนินงานในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ ดานการวางแผนกลยุทธแ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมีการวิเคราะหแบริบทของโรงเรียน ดานการมุง เนนลูกคามีแนว
ทางการพัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมีการสรางความสัมพันธแกับผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ดานการวัดการวิเคราะหแ และการจัดการเรียนรู มีแนวทางการ
พัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศและสินทรัพยแทางความรู ดานการมุงเนนทรัพยากรมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมี
การประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรและในการสรางสภาพแวดลอมของบุคลากร ดานมุงเนนการปฏิบัติการ มีแนวทางการ
พัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรมีการออกแบบจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร ดานผลลัพธแ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้ ผูบริหารควรใหมีการปรับปรุงในดาน
การใชทรัพยากรขององคแกร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการการวเิคราะหแบริบทของโรงเรียนทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ใหทุกฝุายที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุายไดมี
สวนรวมในการวางแผนการกลยุทธแในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนในทุกๆดานรวมกันในใหครอบคลุมทุกบริบทและความตองการของทุกภาคสวน 
 2. ผูบริหารควรปรับเปลี่ยนทัศนคติการบริหารงานโดยใหความสําคัญกับการใชวิธีสรางเสริมแรงจูงใจ ใหบุคลากรไดเห็นความสําคัญขององคแกร 
สรางความผูกพันและความรูสึกรักและหวงแหนองคแกรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน สรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการบริหารงานเพื่อใหบุคลากรใน
องคแกรไดเห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางานอยางรวมมือรวมใจ เพื่อนา พาโรงเรียนไปสูการพัฒนาสูความเป็นเลิศอยางแทจริง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการจัดการสถานศึกษาสูความเป็นเลิศตามเกณฑแรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Aware: TQA) 

ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อใหทราบสิ่งที่สงผลตอการดา เนินงานอยางแทจริง 
2. ควรใชเทคนิควิธีการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหเห็นภาพหลายๆ ดาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่ สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณแในการทํางานกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 140 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช t-test และ F-test ผล
การศึกษาพบวา  

1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ดานการกระตุนทางสติปใญญา ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณแและ ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยเทากันดานการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล ตามลําดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 

The purposes of an independent study were to study and to compare of transformational  leadership of administrator in 
Samngao district under the office of Tak primary educational  service area 1 that classified by education level, and work experience. 
The sample was 140 teachers in Samngao district under the office of Tak primary educational service area 1. An  
instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by  statistics of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. Results revealed that: 
                 1) Transformational leadership of administrator in Samngao district under the office of Tak primary educational service 
area 1 as a whole was at a high level. The consecutive were individualized consideration, intellectual stimulation, maintain a source 
of power influencing, inspiration motivation, respectively.  

2) A comparison of transformational leadership of administrator in Samngao district under the office of Tak primary 
educational service area 1 that classified by education levels and work experiences were differentiated with statistically significant at 
.05 level. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น มุงเนนใหจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝใงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัด
พัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปใญญาทองถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2550 : 23) 

การบริหารสถานศึกษา คือ งานในหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นบุคคลที่จะตองมีคุณลักษณะที่เพียบพรอมดวยเรื่องของศาสตรแและศิลปใน
การบริหารคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 3) ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความสามารถในการจําแนกภารกิจเป็นหมวดหมูตามลักษณะความแตก ตางของงาน 
ตามโครงสรางของการจัดองคแกร ตามระบบการศึกษาและตามแนวคิดการศึกษาแตละคน บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่สําคัญตองใชความเป็นผูนํา 
ภาวะผูนํา เป็นหัวหนาในการใชอํานาจและตําแหนงที่มีการบริหารจัดการดานการศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคแซ่ึงถือไดวาผู บริหาร เป็นบุคคลที่มี 
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  email: dr.da2555@gmail.com 
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ความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา นั่นคือผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู มีความสามารถเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยกําหนดยุทธศาสตรแ
การจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ คุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารการศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2544 : 27-28) ซ่ึงนับไดวา
ผูบริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งของหนวยงาน เพราะผูบริหารเป็นหัวใจ ทุกหนวยงานยอมปรารถนาและใหการยอมรับนับถือผูบริหารที่มี
คุณภาพนั่นคือ ผูบริหารจะตองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ มีทักษะ มีความชํานาญมีประสบการณแ มีวิสัยทัศนแที่กวางไกลมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่นาเล่ือมใส ศรัทธา สามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (อมรา เล็กเริงสินธุแ, 2542 : 3) 

ผูบริหารโรงเรียนจะตองอาศัยความเป็นผูนําที่เขมแข็งจึงจะสามารถสรางความมั่นใจ  ความมั่นคงใหกับคนองคแกร และกอใหเกิดการยอมรับและ
นําไปปฏิบัติ อีกทั้งมีความเต็มใจเขารวมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองคแการ (สงวน นิตยารัมภแพงศแ, 2551 : 38) ผูบริหารสถานศึกษานับวามีบทบาทสําคัญมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นผูจัดการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
รวดเร็ว ประหยัด ซ่ึงผูบริหารที่มีความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงานที่ดียอมเป็นบุคคลที่ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารจึงเป็นบุคคลสําคัญที่ตองใชความระมัดระวังในการจัดภารกิจ เพราะบางครั้งในการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเกิดจาก การใช
อํานาจของผูบริหาร ซ่ึงตองใชอํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ ควบคุม ดูแล ชี้แนะบํารุงขวัญและกําลังใจใหบุคลากรและผูรวมงานใหมีความกระตือรือรน 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ผูบริหารจึงมีความสําคัญมากในการใชอํานาจ เพราะอํานาจจะทําใหการปฏิบัติงานอยูในสภาพปกติบรรลุเปูาหมาย  ผูนํา
หรือผูบริหารจึงเป็นสิ่งคูกัน โรบิน (Robin, 2005 : 25) เสนอวาหากผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําและแสดงบทบาทการเป็นผูนํา  ยอมจะสงผลใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

ภาวะผูนําเป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในองคแการและสังเกตเห็นไดทั่วไปจากพฤติกรรมการทํางานรวมทั้งการบริหารจัดการงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย
รวมกันของมนุษยแ ซ่ึงไมแตมนุษยแเทานั้นแมกระทั่งในฝูงสัตวแก็มีตัวที่ทําหนาที่ผูนํา มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาวะผูนําเป็น
องคแประกอบทางการบริหารอยางหนึ่งที่มีความเป็นพลวัต กลาวคือ มีการเคลื่อนไหวอยูในองคแกร บางครั้งภาวะผูนําชวยกระตุนผูตามใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพสูง แตบางครั้งภาวะผูนําก็ทําลายความเขมแข็งขององคแกร ดังนั้นจึงกลาวไดวา ภาวะผูนําสามารถสงผลตอประสิทธิภาพขององคแกร การที่ภาวะ
ผูนําเป็นแรงผลักดันที่เป็นพลวัต จึงทําใหภาวะผูนํา (Leadership) มีสภาพที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการขององคแการและมวลสมาชิก  สําหรับองคแกรที่
เป็นทางการนั้นสวนใหญแลวผูที่แสดงบทบาทผูนํา คือ ผูบริหารที่เรียกชื่อตําแหนงตางกันไป เชน ผูจัดการผูบริหาร นักบริหาร หัวหนา อาจารยแใหญ 
ผูอํานวยการ ซ่ึงบุคคลเหลานี้ตางพยายามใชอิทธิพลในการบริหารองคแกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพขององคแกร ซ่ึงผูบริหารแตละองคแกรอาจใชภาวะผูนําไดแตกตาง
กันไป (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 2550 : 16) 

องคแประกอบ สําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทําใหครูอาจารยแรวมมือกันทํางานดวยความเต็มใจ  เพราะภาวะผูนํานี้มี
องคแประกอบอยู 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ (Charisma) เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ผูตามจะเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมปฏิบัติตามดวย
ความเต็มใจ ดานการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล (Individualized Consideration) คือผูนําจะคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล ทําใหการมอบหมาย
งานตามความถนัดที่ผูตามพอใจทําใหงานมีประสิทธิภาพ ดานการกระตุนทางสติปใญญา (Intellectual Stimulation) คือการที่ผูนําพยายามที่จะกระตุนใหผู
ตามใชปใญญาในการแกปใญหาโดยรอบคอบ ใชเหตุผล และดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือการที่ผูนําใชวิธีการตางๆ เพื่อชักนําให
ผูตามเห็นคุณคาของงานและปฏิบัติงานโดยไมเห็นแกประโยชนแสวนตัว  (Burn, 1978 : 20) การดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรูนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเป็นผูมีความรูทั้งดานวิชาการ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถกระตุนใหคนอื่นตื่นตัวเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู
ความสามารถการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากรและ
องคแการ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รับผิดชอบที่อยูในใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจา มีวิสัยทัศนแในการดําเนินงานคือเป็นองคแกรหลัก
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐานสากล และสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลกภายในปี  2563  รวมทั้งลดชองวางของโอกาสและคุณภาพ
การศึกษา แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหลายหนวยงานเทาที่ผานมา พบวา ผูเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ ความคิด
สรางสรรคแ และขาดทักษะในการดํารงชีวิต เนื่องมาจากปใญหาหลายประการ ปใญหาเหลานี้มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเป็นผูที่จะนําทาง
ในการปฏิบัติ โดยชี้แนะแนวทางใหครูไดพัฒนาตนเอง ศึกษาวิจัย พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารจึงควรเป็นผูเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียน 

 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนําใหเหมาะสม  และสอดคลองกับบุคลากรในสถานศึกษา 
เพื่อใหเป็นประโยชนแตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
 
วัตถปุระสงคข์องการศึกษาค้นคว้า 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษาและประสบการณแในการทํางาน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 140 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น โดยแบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นขอมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูลขอหนังสือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 เพื่อใหผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล และแจงวัตถุประสงคแ นําเครื่องมือที่ใชศึกษาพรอมทั้งหนังสือไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตรวจสอบความ
ครบถวนสมบูรณแของแบบสอบถามทุกชุดหลังการเก็บรวบรวมขอมูล และติดตามแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษากลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหแขอมูลขอมูลทัว่ไปวิเคราะหแโดยใชคาความถี่และคารอยละ วิเคราะหแขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช

คาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยการทดสอบคา t-test และ F-test 
ทดสอบรายคูโดยใชวิธกีารของเชฟเฟุ (Sheffe’s Method) 

สรุปผล 
1. ผลการวิเคราะหแภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอาํเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการกระตุนทางสติปใญญา  ดานการคํานึงถึง
ความเป็นปใจเจคบุคคล   และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ กับดานการสรางแรงบันดาลใจ  อยูในระดับเทากันตามลําดับ ดานการคํานึงถึงความเป็น
ปใจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางสติปใญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ และ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอาํเภอสามเงาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาแลประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการกระตุนทางสติปใญญา  ดานการ
คํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ กับดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องอาจเป็นเพราะภาวะผูนําของ
ผูบริหาร เป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดผูบริหารในฐานะผูนําที่ตองนําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสูความคิดสราง สรรคแ
แบบใหม ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑแเดิมเพื่อประยุกตแงานใหเกิดความกาวหนาสามารถนําพาครู และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไปสูการ
เปลี่ยนแปลงใหได สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ รัตนอนันตแ (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ ดานความมุงความสัมพันธแเป็น
รายบุคคล ดานการกระตุนการใชปใญญา และดานการสรางบารมี 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามตําแหนง 
ประสบการณแการดํารงตําแหนงผูบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาและมีประสบการณแในการดํารงตําแหนงผูบริหารมากกวา 5 ปีขึ้นไป มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวารองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณแต่ํากวา 5 ปี 4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการกระตุนใชเชาวนแ
ปใญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พรสุดา คุโนภาส (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 40(2) สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 
40(2) สํานักงานเขตหนองจอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกความเป็นผูมี
บารมี การเป็นผูกระตุนการใชปใญญา การเป็นผูสรางความสัมพันธแกับผูตามเป็นรายบุคคล และการเป็นผูสรางแรงดาลใจ 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 40(2) สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการใชปใญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและราย 
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชร ีกุมภิโร (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู กลุมเครือขายวังบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบวา           
1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก 2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
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สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ยกเวนดานการใหการสนับสนุนผูตาม
เป็นรายบุคคล และดานการกระตุนทางปใญญาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายดานดาการเกื้อกูลการยอมรับเปูาหมายของกลุม และดานการเป็น
แบบอยางที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใช้ 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ ผลการศึกษาพบวาผูบริหารมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
เล่ือมใสศรัทธา ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเต็มใจและภาคภูมิใจที่ไดรวมงานดวยและผูบริหารมีวิสัยทัศนแมีความรูความสามารถมีทักษะการ
บริหาร สรางความเชื่อมั่นแกผูใตบังคับบัญชาเป็นรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการทํางานที่ยากใหสําเร็จไดโดยงาย ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชา
คนหาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จและผูบริหารต้ังมาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อกระตุนและทาทายความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเป็น
รายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

3. ดานการกระตุนทางสติปใญญา ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารแสวงหามุมมองที่แตกตางกันในการแกปใญหา ผูบริหารแนะแนวทางในการปูองกัน
การเกิดปใญหามากกวาการแกปใญหาและผูบริหารใหความสนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานแบบเกา ๆ ขององคแการเป็นรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

4. ดานการคํานึงถึงความเป็นปใจเจกบุคคล ผลการศึกษาวาผูบริหารตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปใญหาและสรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชา  
ผูบริหารใหความสนใจผูใตบังคับบัญชาที่มีปใญหาและไมไดรับความสนใจจากกลุมเทาที่ควรและผูบริหารใหคําปรึกษาและคําแนะนําเมื่อผูใตบังคับบัญชาประสบ
ปใญหาเป็นรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
          ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาผลที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรโดยการเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
2. ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรโดยการเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่อื่น ๆ 
3. การศึกษาในปใจจุบันเนนการวิจัยเชิงคุณภาพควรสงเสริมใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเนนพัฒนาสงเสริมกลุมเปูาหมายโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน เนน

การวิจัยที่พัฒนาบุคลากรหรือผูเรียนเป็นสําคัญ 
4. ควรศึกษาแนวทางเสริมสรางแบบผูนําที่เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
กิตติกรรมประกาศ   

สารนิพนธแเลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก  ดร.ศศิรดา  แพงไทย ที่ปรึกษาวิจัยที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา  ตลอดจนตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนสารนิพนธแเลมนี้สําเร็จเสร็จสมบูรณแได  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ  ที่นี้    

ขอขอบพระคุณ ดร.รัชนีวรรณ อนุตระกูลชัย อาจารยแประจํามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมศักดิ์  วุฒิสัตยแ ผูอํานวยการโรงเรียน
บานแมระเมิง   ดร.อาทิตยแ ธํารงชัยชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลาเกวียนหัก จังหวัดขอนแกน ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจสอบแบบสอบถาม  

ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูในอําเภอทาสองยาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่ไดใหความรวมมือเป็น
อยางดีในระหวางที่มีการเก็บขอมูล รวมถึงรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการนําไปแกไขปรับปรุง คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษา
คนควาฉบับนี้  คณะผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆ ทาน 
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การบริหารโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 

ในตําบลล้อมแรด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต  2 
The administratin of Health Promoting School Project in Schools : Primary schools in Wiang Mok sub-district 

under  Lampang Primary Education Service Area Office  2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ ง น้ีมีวัตถุประสงคแ  เพื่อ ศึกษาการบริหารโครงการโรงเรียนส งเสริมสุขภาพดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม                        

ดานปใจจัยพื้นฐานหรือการใชทรัพยากร ดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงานโครงการ และดานประสิทธิผลท่ีเกิด
จากกิจกรรมหรือผลผลิตของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เพื่อศึกษาสภาพ 
การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน ครูผูสอน 
จํานวน 60 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 54 คน เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา
ในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอ
การบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  โดยถามครอบคลุม
กรอบแนวคิด 4 ดาน คือ ดานปใจจัยพื้นฐานหรือการใชทรัพยากร ดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงานโครงการ  
และดานประสิทธิผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิต ซ่ึงมีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแไดแก  คารอยละ  (Percentage) 
คาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.   การศึกษาการบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา  ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ดานปใจจัยพื้นฐานหรือการใช
ทรัพยากร ดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงานและดานประสิทธิผล ท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตของ            
การดําเนินงาน อยูในระดับมาก 

2.  การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2  พบวา ผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษา,  ครูผูสอน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับท่ีมาก  

 
ABSTRACT 
 The purpose of this research in the topic about administratin health promoting schools on context, input, process 
and products of the Health Promoting School Project : Primary schools in Wiang Mok sub-district under  Lampang Primary 
Education Service Area Office 2, to compare 6 school administrators, 6 health education teachers, 54persn committees and 
30 health Lead students about the operation of the health education in schools : Primary schools in Lomrad sub district 
under Lampang Primary Education Service Area Office  2. The instrument used in this research was set of rating scale 
questionnaires of 5 level covering 4 aspects : context, input, process and  products.The reliability was 97. The data were 
analyzed by percentage, mean and standard deviation.  
 The results of the study were as follows: 

1. The results of  the administratin of Health Promoting School Project in Schools :Primary schools in Lomrad sub 
district under Lampang Primary Education Service Area Office 2 on context, input, process and products of the Health 
Promoting School Project were at in the high level. 

2. Regarding the comparative analysis results of the operation of the Health Promoting School Project in Schools, 
it was found that they were not difference.   
                                                           
1 นักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 
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บทนํา 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทอยางสําคัญในการสรางคน ทั้งในดานการสรางความรูในทางวิชาการ  และในการพัฒนาคุณสมบัติ
ความสามารถ และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองดี  ดวยการสั่งสอนเรียนรูทั้งจากภายใน และภายนอกหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน ทําให
การศึกษาเลาเรียนเป็นปใจจัยเอื้ออํานวยตอการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  รวมทั้งดานสุขภาพอนามัยดวยนั้น  จึงเป็นหัวใจสําศัโูของการเริ่มตนดําเนินงานตามกล
ยุทธแ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2545:คํานํา) 

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธแหนึ่งที่จะชวยสรางหลักประกันสุขภาพ ถวนหนา  โดยเนนโรงเรียนเป็นจุดเริ่มตน   และเป็นศูนยแกลาง
ของการสงเสริมสุขภาพแกนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งครอบครัว  และสมาชิกในชุมชน  การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและประชาชนตามแนวทาง
ของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยการสงเสริมใหทุกคนใหความสําคัญ และรูจักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของตนเอง   ตลอดจนสามารถควบคุม
มูลเหตุปใจจัย  และสภาวะแวดลอม (กรมอนามัย,2545:คํานํา)  

จากการที่ไดศึกษาสรุปไดวาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 2 ไดเขารวมโครงการในปี พ.ศ. 2546 จํานวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน  ไดแก 1) โรงเรียนบานเหลา 2.)  โรงเรียนลอมแรดวิทยา 3.) โร งเรียนอนุบาลเถิน              
(ทานาง) อุปถัมภแ 4.)  โรงเรียนบานเวียง 5.)  โรงเรียนบานดอนไชย 6.) โรงเรียนบานปุาตาล ซ่ึงจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ สงผลใหนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการเป็นไปตามเกณแและครูและผูปกครองเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพใหถูกสุขลักษณะตามที่กรมอนามัยไดกําหนด    
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาใน ตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 2 
 2.   เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 2  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

นวลปรางคแ เมธีกุล (2544: 5) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึงโรงเรียนที่มีขีดความสามารถ มีกระบวนการในการสนับสนุน
ดานการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม มีจุดประสงคแเพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการปฏิบัติที่จะควบคุมและสรางเสริมสุขภาพตนเองเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพ
อนามัยดี   

กรมอนามัย( 2547 : 8) โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  หมายถึงโรงเรียนที่ใหมีขีดความสามารถแข็งแกรง  ใหความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อใหมีลักษณะนิสัยที่ดีในการรักษาสุขภาพ  

 องคแการอนามัยโลก(WHO : 1998 อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย,2547:8)  ไดใหคําจํากัดความของ “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” ไว
ดังนี้  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  คือ  โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกรง  มั่นคงที่จะเป็นสถานที่  ที่มีสุขอนามัยที่ดี  เพื่อการอาศัยศึกษา และทํางาน สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จตามศักยภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติในที่สุด 

ยทธชัย   ไตรราช (2552 : 25) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง โรงเรียนที่จัดใหมีกิจกรรมดานสุขภาพอนมัย  ทั้งใน
กิจกรรมที่โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ นักเรียน  ผูปกครอง  ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่รวมกัน วางแผน  รวมกัน
วางกรอบแนวการจัดกิจกรรม  เพื่อสนับสนุนองคแประกอบโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอม  ที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนและ
บุคคล 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก คณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด  ปีการศึกษา 2558 

จํานวน 120 คน ดังนี้ ผูบริหารหรือผูบริหารโรงเรียนจํานวน  6 คน ครูผูสอน จํานวน 60 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 54 คน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 แบงออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก ตําแหนงงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมโครงการ  
ดานปใจจัยพื้นฐานหรือการใชทรัพยากร ดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน  และดานประสิทธิผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือ
ผลผลิตของการดําเนินงาน โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือ   
 การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราสวน(Rating scale) ประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรแท
(Likert)เพื่อสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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 1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.  นําขอมูลและแนวคิดตาง ๆ มากําหนดเป็นนิยามศัพทแ เพื่อสรางแบบสอบถามและวิเคราะหแเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดปรับใช เครื่องมือ
ของสุภาพร แซอึ่ง (2551:189-219), เกรียงศักดิ์ พานโคกสูง (2551:134-145) และยทธชัย ไตรราช(2552:140-156) 
 3.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยแที่ปรึกษาสารนิพนธแ เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองใหมีความถูกตอง ครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทแที่
ศึกษา พรอมทั้งตรวจสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางไปหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาความเท่ียงตรง(Validity) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสอบถาม แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม ( IOC) 
และคัดเลือกขอที่มีคาตั้งแต 0.5 ถึง 1.00 ไว 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากที่ไดขอมูลมาครบถวนแลวจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส (Coding form)  ตรวจสอบความถูกตอง แลวประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical  Package for Social Sciences for Windows) ในการวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยแยก
การวิเคราะหแขอมูลตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังนี้ แบบสอบถาม ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบดําเนิน การวิเ คราะหแ
ขอมูล โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย             
( µ ) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เป็นรายขอ รายดาน และรวมทุกดาน โดยกําหนดเกณฑแความหมายของคะแนนคาเฉลี่ยของคําตอบตามหลักการของ
เกรียงศักดิ์  พานโคกสูง (2551:60) และเกษมสันตแ  1.  ผูตอบแบบสอบถาม การบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบล
ลอมแรด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 สวนใหญคือเพศหญิง จํานวน 65 คน  คิดเป็นรอยละ 54.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 
55 คน คิดเป็นรอยละ 45.8 มีครูผูสอน   จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 50.8 กรรมการสถานศึกษา จํานวน  53 คน คิดเป็นรอยละ 44.2 ผูบริหารหรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 5.0    
 2.  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 
2 โดยรวมระดับการประเมิน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ดานปใจจัยพื้นฐานหรือดานการใชทรัพยากร 
ดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน และดานประสิทธิผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตของการดําเนินงาน อยูในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล 
 จากการบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 
2 ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1.  การประเมินการบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 2 โดยรวมระดับการประเมินอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวามีระดับการประเมินอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดานอภิปรายดังนี้ 

1.1   การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็น กลาวคือ วัตถุประสงคแของโครงการมี
ความชัดเจน วัตถุประสงคแของโครงการนําไปสูปฏิบัติได  วัตถุประสงคแของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กําหนด วัตถุประสงคแของโครงการเหมาะสมกับสภาพ
ปใจจุบัน  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทําใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทําใหนักเรียนมีอนามัยสวนบุคค ลที่ดี โครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพทําใหนักเรียนรูจักการปูองกันโรค โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสรางนิสัยการรักษาสุขภาพแกนักเรียน ครู และชุมชน เปูาหมายของ
โครงการกอใหเกิดประโยชนแตอนักเรียน และครู เปูาหมายของโครงการเป็นไปตามความตองการของนักเรียน ครู และชุมชน โครง การไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน ที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะวาโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลอมแรดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  2  มีวัตถุประสงคแ และเปูาหมายสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย สามารถใชเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผน/โครงการ รองรับไดอยางสอดคลองกับปใญหาและความตองการของพื้นที่  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และสมาชิกใน ชุมชน 
รับทราบวัตถุประสงคแสงเสริมสุขภาพกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงาน เพื่อประโยชนแทางสุขภาพทุกคน  โดยมีคูมือการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สําหรับโรงเรียน (กรมอนามัย, 2547:21) ดังที่ ธิดา  ฉิมพลี (2549:41) ที่กลาววาการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม เป็นรูปแบบ
พื้นฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการประเมินเพื่อใหไดมาซ่ึงเหตุผล เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคแของโครงการโดยจะเนนในดานความสัมพันธแที่
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความตองการ และเง่ือนไขที่เป็นจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม สอดคลองกับผลการวิจัยของเกรียงศักดิ์  พานโคกสูง (2551:113) 
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 การประเมินดานบริบทอยูในระดับมาก,  เงิน  จานนอก 
(2551:บทคัดยอ) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ความคิดเห็นที่มี 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 149 
 

 
ตอสภาวะแวดลอมอยูในระดับมาก และเครือมาศ รมโพธิ์ (2553:บทคัดยอ) รายงานการประเมินโครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนวัดจันทรแนอก ความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก 

 1.2  การประเมินดานปใจจัยพื้นฐานหรือดานการใชทรัพยากร พบวา ผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษา, ครูอนามัยโรงเรียน, กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูนํานักเรียน ดานอนามัยโรงเรียน  มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็น กลาวคือ บุคลากร  นักเรียน  มีความรู
เร่ืองสุขภาพสามารถใหคําแนะนําผูอื่นได บุคลากร นักเรียน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ บุคลากร นักเรียน 
มีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง  มีวัสดุ อุปกรณแและเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม อาหารกลางวัน เพียงพอ  ในการจัดบริการขาวสารเพียงพอ มีสื่อใชประกอบการ
เรียนการสอนการสงเสริมสุขภาพเพียงพอ มีหองพยาบาล เวชภัณฑแและอุปกรณแที่จําเป็นใน การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน เพียงพอตอนักเรียนมีภาชนะ
สําหรับเก็บน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ  ถังขยะเพียงพอที่จะรองรับขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล  มีบริเวณสําหรับพักผอนหยอนใจที่รมรื่นเป็น
ระเบียบและสวยงาม มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ ซ่ึงสอดคลองกับ ฉวีวรรณ แซซ่ี(2546:100) พบวาดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม สภาพการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน อยูในระดับดี คือโรงเรียนจัดสนามทางเดินและบริเวณ ใหเป็นระเบียบปลอดภัย อาคา รเรียนและ
อาคารประกอบ มีการดูแลและจัดการใหใชการไดสะดวก ปลอดภัย หองเรียน หองสมุดมีแสงสวางเพียงพอ และจัดไวอยางถูกตอง การจัดสิ่งแวด ลอมที่ดีใน
โรงเรียนมีสวนชวยสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให เอื้อตอการเรียนรู
และสงเสริมสุขภาพของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ กรมอนามัย(2547 :32 ไดกลาววา การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ หมายถึงการจัดการ
ควบคุมดูแล ปรับปรุงภาวะตางๆ และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเอื้อตอการเรียนรูสงเสริมสุขภาพ จิต และสังคมรวมถึงการปูองกัน
โรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธิดา  ฉิมพลี(2549 :94)ที่ไดประเมินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ้ือวัสดุ ครุภัณฑแในการจัดกิกจรรมในโครงการโรงเรียน
สุขภาพอยางเพียงพอ 

1.3   การประเมินดานความเหมาะสมของการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน พบวา ผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษา, ครูอนามัยโรงเรียน
, กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูนํานักเรียนดานอนามัยโรงเรียน  มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็น กลาวคือ  มี
แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีความชัดเจน มีการวางแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยใหบุคลากร นักเรียน ชุมชน เขามา
มีสวนรวม มีการกําหนดเนื้อหาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว  กรมอนามัย(2547:13-14)  ซ่ึงกลาววา การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามหลักการบริหารงาน สามารถใชวงจรคุณภาพ (Quality 
Circle)  เป็นแนวทางดําเนินงาน  ดังนี้ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเป็นลายลักษณแอักษร ซ่ึงประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครอง 
เจาหนาที่สาธารณสุข และผูแทนองคแการในชุมชน  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนรวมกันกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมประ เด็น
สุขภาพที่จําเป็นตอการสรางสุขภาพเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา ถายทอดนโยบายสูนักเรียน คร ูผูปกครอง และผูเกี่ยวของ  จัดทําแผนกลยุทธแพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริมสุขภาพ เกรียงศักดิ์ พานโคกสูง (2551 :107) ที่ไดประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา ผลการประเมินดานกระบวนการ มีสภาพดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานทั้ง
สามดานคือ ในดานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการใหบริการอนามัยโรงเรียน และดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุน มีการดําเนินงานโดยรวม
อยูในระดับมาก และสมชาย สุขสมศักดิ์ (2548:บทคัดยอ) พบวา แนวทางในการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพใหประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารตองนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนตองใหการสนับสนุนและใหขวัญและกําลังใจ  
  1.4   การประเมินดานประสิทธิผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตของการดําเนินงาน พบวา ผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษา, ครูอนามัยโรงเรียน, 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูนํานักเรียนดานอนามัยโรงเรียน  มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละประเด็น กลาวคือ กิจกรรม
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพบรรลุตามวัตถุประสงคแ นักเรียนสามารถดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาดได นักเรียนรักษาฟในใหแข็งแรงและ แปรงฟใน
ทุกวันอยางถูกตอง    นักเรียนลางมือใหสะอาดกอนกินอาหาร และหลังการขับถาย นักเรียนมีความราเริงแจมใสอยูเสมอ  นักเรียนมีสํานึกตอสวนรวม  รวม
สรางสรรคแสังคม  นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนเป็นประจําทุกวัน  นักเรียนไดรับอาหารเสริมตาง ๆ  อยางนอย
สัปดาหและครั้ง ชุมชนใหความรวมมือในการแกปใญหาสุขภาพของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ ฉวีวรรณ แซซ่ี(2546:16) พบวา โรงเรียนไดรวมกับหนวยงาน
สาธารณสุขจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพอยางนอยปีละ 1 ครั้ง โรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10  ประการ และ
กิจกรรมการสอนทักษะชีวิตแกนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนมีการปฏิบัติตอเนื่องเชน กิจกรรมแปรงฟในหลังอาหารกลางวัน กิจกรรม อย.นอย โรงเรียนมีการ
ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข  โรงพยาบาลเถิน ในการดําเนินงานการตรวจสุขภาพในชองปากใหนักเรียนเป็นประจําและตอเนื่อง พรอมทั้ งมีการ
แนะนําใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับ ลาวรรณ   ตั้งอําพรทิพยแ(2548:81) กลาววา การที่เด็กมีบุคคลหรือผูปกครองที่
ใหความรักและความอบอุนเป็นที่ไววางใจของเด็กมีผลใหเด็กไดพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ สติปใญญาอารมณแ และสั งคม ผูบริหาร 
ครู และผูปกครองนักเรียนเห็นความสําคัญของอาหารที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการของเด็กวัยเรียนทั้งทางดานรางกาย และสติปใญญา จึงทําใหนักเรียน
ไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู  ซ่ึงสอดคลองกับ อากาศ จันโทศรี (2547:52) พบวา ดานการสงเสริมโภชนาการ พบวา  
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มีการจัดบริการสงเสริมใหนักเรียน ไดรับประทานอาการกลางวันที่โรงเรียน จัดอาหารเสริม เชนนม สําหรับนักเรียน ทุกโรงเรียนสําหรับสถาน ที่รับประทาน
อาหารและกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสงเสริมโภชนาการ มีการจัดบริการนักเรียนเป็นสวนใหญซ่ึงสอดคลองกับ  ฉวีวรรณ แซซ่ี (254 6:102) พบวา 
องคแประกอบที่ 8 ดานการออกกําลังกาย  กีฬาและชุมชน โรงเรียน จัดเวลาสําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดมีการออกกําลังกาย และสอดคลองกับ 
ธิดา ฉิมพลี (2549:100) สถานศึกษาไดมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ตรงตามสภาพปใญหาปใจจุบันและความตองการของผูเรียน เนื้อหาวิชาที่เรียนเหมาะสม
กับความเป็นจริงของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย  มีประเด็นที่ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช 
1.1 โรงเรียนควรมีการสรางการมีสวนรวมของทุกฝุายตั้งแตกอนเตรียมการดําเนินการ  

และหลังดําเนินการในการสรางเสริมสุขภาพโดยมีผูบริหารเป็นผูเริ่มตน จุดประกายในการสรางควรมีรูความเขาใจ ความตระหนัก และการสรางความคิดเห็น
รวมกันในการพัฒนาสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
        1.2  โรงเรียนควรมีการพัฒนาสรางแกนนํานักเรียนในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและมีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือ
มอบหมายงานสงเสริมสุขภาพในลักษณะทีมงานเพราะขอบขายเนื้อหางานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีรายละเอียดมากมาย ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2.   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
             ควรประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในศูนยแอําเภอเถิน เพื่อจะไดทราบขอมูลการวิจัยในสวนรวม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเล มนี้เสร็จ
สมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชวยกรุณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย  ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่
เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้คงเป็นประโยชนแตอผูที่สนใ จและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

Student care system of schools in Sainamwang Group, Sam Ngao district, Tak province 
 

 สุชาดา  ปองเทพ1 ดร.ชีวิน  อ่อนละออ2 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง อําเภอสามเงา จังหวัดตาก            
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก 3. เพื่อเป็นขอมูลสารสนเทศการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งหมด 12 โรงเรียน  
จํานวน 135 คน และกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก จํานวน 103 คน  ไดมาจาก
การสุมอยางงาย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซ่ีและมอรแแกน(R.V.Krejcie & D.W.Morgan)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงมี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.05 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(x    = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการ -สงเสริมและพัฒนานักเรียน               
(x    = 4.04) รองลงมาคือ ดานการปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตอ (x    = 3.96) และดานการรูจักนักเรียน เป็นรายบุคคลกับดานการคัดกรองนักเรียน              
(x    = 3.90)  
 
 คําสําคัญ: ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
Abstract 
 The Objectives of this research were to 1) study the student care and support system management of schools in the 
Sainamwang Group, Sam ngao district, Tak province 2) study guidelines in student care and support system management of schools 
in the Sainamwang Group, Sam ngao district, Tak province and 3) establish information system for the student care and support 
system of schools in the Sainamwang Group, Sam ngao district, Tak province.  

Methodology: population in this research was the school administrators and teachers of Sainamwan Group of 12 schools, 
135 persons.  By random sampling from Krejcie & Morgan’s table the sample group was 103 school administrators and teachers.  
Research tool was a questionnaire with Index of Congruency at 0.05.  Statistics used were Frequencies, Means and Standard 
Deviations. 

Findings reveal that:  The student care and support system of schools in the Sainamwang Group, Sam ngao district, Tak 
province overall average is most (X = 3.95) and when considering each aspect, the averages are most in every aspect ranking form 
high to low as follows: Encourage and develop students (X = 4.04), Prevention, helping, correction and referring (X = 3.96) and 
Knowing students individually and student selection (X = 3.90) respectively.  
 
Keyword: Student care system 
 
บทนํา 

การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมีคุณคา และความจําเป็นที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียน
อยางเป็นระบบตอเนื่องและยั่งยืนแตในความเป็นจริงสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหงมีความพรอมในเรื่อง บุคลากร 
วัสดุอุปกรณแ งบประมาณ ที่ตางกัน ทําใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีสภาพปใญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่แตกตางกัน ซ่ึงหาก
สถานศึกษาไดมีวิธีการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดีตามศักยภาพของตนเอง ก็จะชวยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไดรับการศึกษา
อยางมีความสุข ทําใหนักเรียนเป็นบุคคลตามจุดมุงหมายของการศึกษา คือ ดี เกง มีสุข 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 
ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปี ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 81 ระบุไววารัฐตองจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ 
 
                                                           
1 นักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สาระในรัฐธรรมนูญดังกลาวนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 (2545 ,หนา 5-7) กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้ง  รางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข( มาตรา 6) และการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ 
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปี ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 10) นอกจากนี้การจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการ ศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) อีกทั้งพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาตรา 63 กําหนดใหโรงเรียน
และสถานศึกษา ตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและฝึกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติ
ที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษาตามหลักวิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
ใหแกเด็กและเยาวชนทุกคนและเห็นความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่ชวยปูองกันและแกไขปใญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งชวย
เสริมสรางคุณภาพที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน ทั้งดานรางกายจิตใจ สติปใญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุข ( อภิชาต เศรณีวิจัย
กิจการ, 2547, หนา 59 )  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไปประยุกตแใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  แตละแหงอยางเป็นระบบอยางเห็นเป็นรูปธรรมและใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก  จึงไดใชกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเป็นระบบเพื่อชวยใหครูที่ปรึกษา นักเรียน ผูปกครองไดทํางานประสานรวมกันเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและสงผลดีตอทั้งตัวนักเรียน ผูปกครอง
และโรงเรียน   

โรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจํานวนทั้งหมด 12 โรงเรียน เปิดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนทั้งหมด 1,560 คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 135 คน สําหรับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในกลุม
สายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดําเนินการโดยฝุายบริหารกิจการนักเรียนหรือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับครูที่ปรึกษา ใหการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาที่มีตอศิษยแ จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา ปใญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนโดยตรงคือ 1.ครูไมรูจัก
ขอมูลนักเรียนในความดูแลดีพอทําใหมาสามารถชวยเหลือนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  2.นักเรียนไมกลาที่จะมาปรึกษาปใญหากับครูที่ปรึกษา ทําใหนักเรียน
ไมไดรับการแกปใญหาและไดรับคําแนะนําเทาที่ควร  3. สถานศึกษาไมมีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดีพอ ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึง
ประสงคแ นักเรียนมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม ฝุาฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียนใชเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นปใญหาที่ตองรับการแกไขอยางเรงดวน 
ในสวนของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุมสายน้ําวัง อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ผานมาโรงเรียนมีปใญหาในการดําเนินการเรื่อง
การเอาใจใสของครูและบุคลากรในการเขาสอน ครูและบุคลากรสวนใหญใชการดูแลความประพฤตินักเรียนแบบเดิม ดูแลในสวนระเบียบวินัยของนักเรียนหรือ
เร่ืองความประพฤติเพียงอยางเดียว การกวดขันนักเรียนในการมาเรียนและการดูแลความประพฤติที่ไมดี จึงทําใหตองมีการดูแลนักเรียนอยางเขมงวด  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยในฐานะที่เป็นครูโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่โดยตรงในการรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งในดานการปูองกันและการสงเสริม การ
ดูแลชวยเหลือ ตลอดจนการสรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน องคแกร และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง อําเภอสามเงาจังหวัดตาก ตลอดจนอุปสรรคและปใญหาในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพื่อใหโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ตลอดจนผูเกี่ยวของ  ไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใชปรับปรุงแกไข และเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบการดูและชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหดี
ยิ่งขึ้น ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็น ประโยชนแตอผูวิจัย  ตอผูปกครองนักเรียน ตอผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาใหมีมาตรฐานในการ จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาของผูเรียนตอไป 

 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้าํวัง อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก  
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
3. เพื่อเป็นขอมูลสารสนเทศการจัดระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวัง อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารและครูผูสอน ของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งหมด 12 โรงเรียน  จํานวน 135 

คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซ่ีและ
มอรแแกน(R.V.Krejcie & D.W.Morgan)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง 103 คน โดยผูบริหารสถานศึกษาเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สวนครูผูสอนใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling ) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวงัอําเภอสามเงา จังหวัดตาก  มีวิธีดําเนินการดังนี้   ประเภทของขอมูล
เป็นขอมูลเชิงปริมาณ ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง โดยผานการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลวประกอบไปดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณแในการทํางาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 40 ขอ โดย
แบงเป็นขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา 4 ดาน ไดแก 

1. ดานการรูจักนกัเรียนเป็นรายบุคคล จํานวน 10 ขอ 
2. ดานการคัดกรอง จํานวน 10 ขอ 
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน จํานวน 10 ขอ 
4. ดานการปูองกัน ชวยเหลือและแกไขสงตอ จํานวน 10 ขอ 

ลักษณะแบบสอบถามตอนที ่2 เป็นชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเครอรแท  
(Likert  Scale) ซ่ึงกําหนดเกณฑแการใหคะแนนดังนี้ 
 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ 

4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

           1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

1.ศึกษาเอกสาร ตําราวารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ 
 2. กําหนดขอบเขตของคําถาม โดยวิเคราะหแประเด็นยอยจากนิยามศัพทแปฏิบัติการตัวแปรแตละตัว แลวดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อ
การศึกษาคนควาอิสระจากประเด็นการวิเคราะหแ 
 3. นําแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระที่สรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อตรวจสอบและพิจารณา 
 4. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 5. นําแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระที่ผานการพิจารณาจากที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณาและให
ความเห็นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของขอคําถามในแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระ แลวนําผลการตรวจพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาวิเคราะหแหาคาความสอดคลองดวยเทคนิค IOC โดยกําหนดเกณฑแประเมินไวที่ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  

6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
7. นําแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระไปทดลองใช (Try out) กับโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ไมใชเป็นกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสถิติ สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient alpha) ตามวิธีการของครอนบารแค (Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ไดคาความเชื่อมั่น =  0.969 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผูศึกษาคนควานําหนังสือเพื่อขอความรวมมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามจากวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระ กับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จั งหวัดตากที่
เป็นกลุมตัวอยาง 

2. วางแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระไปยังโรงเรียนตางๆจํานวน 12 โรงเรียน ดวยตนเอง 
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระคืน ดําเนินการเก็บรวบรวมดวยตนเอง 
4. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระที่ไดรับคืน นําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหแ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาอิสระและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณแ 
2. นําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวนํามาจดัระบบลงรหัสและทําการวิเคราะหแขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และใช

สถิติในการวิเคราะหแขอมูลดังนี้ 
     2.1 การวิเคราะหแสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (Percentage) 
     2.2 การวิเคราะหแขอมูล ระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา จังหวัดตากโดยมีเนื้อหา  4 ดาน ไดแก 1. ดานการรูจัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล  2. ดานการคัดกรอง  3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. ดานการปูองกันชวยเหลือและแกไขสงตอ  ใชคาเฉลี่ย 
 ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      2.3. วิเคราะหแขอมูลแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับขอเสนอแนะนํามาจัดกลุมของคําตอบแลวเสนอขอมูลวิ เคราะหแเชิงบรรยาย การ
วิเคราะหแขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  48  คน คิดเป็นรอยละ 46.60  เป็นเพศหญิง 55 คน คิดเป็นรอยละ 53.40  สวนใหญมีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 
41 คน คิดเป็นรอยละ 39.80  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 73 คน คิดเป็นรอยละ 70.90  และมีประสบการณแในการทํางาน  5 – 10  ปี มีจํานวน  36  
คน คิดเป็นรอยละ 35.00   

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มสายนํ้าวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก 
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก ในภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก (x    = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  ดาน
การสงเสริมและพัฒนานักเรียน (x    = 4.04) รองลงมาคือ ดานการปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตอ (x    = 3.96) และดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล
กับดานการคัดกรองนักเรียน (x    = 3.90) ตามลําดับ 

หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปไดดังนี้ 
ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x    = 3.90)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  ครูที่ปรึกษาอบรมชี้แจงขอมูลดานตาง ๆ ใหความรูในเรื่องที่นักเรียนสนใจ (x    = 3.95) รองลงมาคือ ครูที่ปรึกษารูจัก
นักเรียนที่อยูในการดูแลหรือความรับผิดชอบของตนเองไดเป็นอยางดี (x    = 3.92) และครูที่ปรึกษาพูดคุยกับนักเรียนแตละคนอยางสนิทสนมเพื่อใหนักเรียน
รูสึกเป็นกันเองและสบายใจ (x    = 3.91) ตามลําดับ 

ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x    = 4.04)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  ครูที่ปรึกษาทราบขอมูลพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนเพื่อคัดกรองและชวยเหลือ (x    = 4.00) รองลงมาคือ ครูที่ปรึกษา
ทราบถึงจุดเดน และสิ่งที่ควรปรับปรุงของนักเรียนทุกคน (x   = 3.98) และครูที่ปรึกษาเก็บความลับของนักเรียนเป็นอยางดี (x    = 3.94) ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x   = 4.04)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนแ นักศึกษาวิชาทหาร (x   = 
4.30) รองลงมาคือ ครูที่ปรึกษาใหนักเรียนแตละคนมีความเสมอภาคกันในการดูแล และใหคําปรึกษา (x   = 4.20) และโรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมโฮมรูมใหกับ
นักเรียนในแตละสัปดาหแไดอยางเหมาะสม (x   = 4.10) ตามลําดับ 

ดานการปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตอ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x   = 3.96)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  ครูที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักเรียนอยางเต็มที่ และเต็มศักยภาพ เมื่อนักเรียนแตละคนเกิดปใญหา และ
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตากมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ( x   = 4.11) 
รองลงมาคือ โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆเชนการทัศนศึกษานอกสถานที่ การติวเพื่อกวดวิชาหรือการสอนเสริมใหกับนักเรียนอยูเสมอ (x   = 
4.08) และนักเรียนไดรับคําแนะนําและคําปรึกษาจากครูเรือนนอน ครูแนะแนว  ครูระบบดูแลเป็นอยางดี (x   = 4.00) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหแระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก การแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตอสภาพการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก   เพราะผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตาม
ความสําคัญอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ ครูมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเป็นอยางมากซ่ึงจะทําใหครูรูปใญหาของนักเรียนมีขอมูลที่ สามารถที่จะทํา
ใหชวยเหลือนักเรียนไดทัน  เนื่องมาจากครูมีหนาที่โดยตรงในการรับผิดชอบและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งในดานการปูองกันและการสงเสริม การ
ดูแลชวยเหลือ การสรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกรชนก เลิศรุงเรืองชัย (2553) ศึกษาเรื่องสภาพ
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมพบวามีสภาพการดําเนินงานอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยูในระดับมาก ดานการคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนอยูในระดับมากและดานการปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตออยูในระดับมาก ตามลําดับ ผลการวิจัยซ่ึงอภิปรายไดแตละดานดังนี้ 

ดานที่ 1. การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
เพราะครูมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงจะทําใหครูรูปใญหาของนักเรียนโดยเฉพาะดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลซ่ึงเป็นพื้นฐานนําไปสูการ
ชวยเหลือในดานอื่นๆไดทัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ  รัตนมาลี (2552) ที่สรุปวา ครูมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก 
ประสบความสําเร็จในการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนไดเป็นอยางดี และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 5) ที่กลาววา คุณคา ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปใญหา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเป็นไปดวยดีและอบอุน นักเรียนเรียนรู อยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบ  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดและวิธีการของ กรมสามัญศึกษา (2544: 24) และกรมสุขภาพจิต (2544: 32-34) ที่กลาววา ควรใหครูที่ปรึกษาไดรับการอบรมเพื่อใหมี
ความรูเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา หรือวิธีการดูแลชวยเหลือนักเรียน จากการจัดอบรมของโรงเรียน หรือหนวยงานภายนอก เพื่อใหครูที่ปรึกษามีความรู มีทักษะ
ทําใหการดําเนินโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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ดานที่ 2. การคัดกรองนักเรียน พบวาสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เพราะสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัด

ตาก มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานในการคัดกรองนักเรียน การรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการคัดแยกนักเรียนเพื่อใหการชวยเหลือและสงเสริม
ตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับเสร ีชวนวัน(2553)ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครู 
นักเรียน ผูปกครอง พบวา ความพึงพอใจของครูโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนไมแตกตางกัน
สําหรับในดานยอย คือดานการปูองกันและแกไขปใญหา และดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนและยังสอดคลองกับสุนันทา  แกวสุข (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของอาจารยแที่ปรึกษาในดานพัฒนา
นักเรียน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของอาจารยแที่ปรึกษาในดานพัฒนานักเรียนมากที่สุด และในรายขอและรายดานนักศึกษามีความพึง
พอใจไมแตกตางกัน  

ดานที่ 3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน พบวาสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงาจังหวัดตาก 
จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนแ นักศึกษาวิชาทหารอยางหลากหลายที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนครูที่
ปรึกษาดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อสงเสริมนักเรียนตามศักยภาพของตนเองครูที่ปรึกษาสงเสริมนักเรียนตามความสามารถพิเศษ ตามศักยภาพและความถนัด
ของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ  รัตนมาลี (2552)ไดศึกษาเรื่องการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่สรุปวา ครูมีบทบาทในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก ประสบความสําเร็จในการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนไดเป็นอยางดี และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 5) ที่กลาววา คุณคา ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึง
และตรงตามสภาพปใญหา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเป็นไปดวยดีและอบอุน นักเรียนเรียนรู อยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพโดยรอบดาน 

ดานที่    4. การปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตอ พบวาสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก ไดจัดกิจรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนโดยครูที่ปรึกษา  รวมกับครูฝุายปกครองชวยกันแกไข
ปใญหาตางๆใหนักเรียนเมื่อเกิดปใญหาขึ้นชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานผลการ
ประเมินและการดําเนินงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานทาโต฿ะเมฆ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (2550) 
ปรากฏผลวา การดูแลนักเรียนในดานการดําเนินงานการปูองกัน แกไขและชวยเหลือนักเรียน สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง / กลุมมีปใญหา นักเรียนไดรับการ
ปูองกัน แกไขและชวยเหลือ ทุกดาน ทุกคน คิดเป็นรอยละ 100.00 และสอดคลองกับ แนวความคิดของกระทรวงศึกษาธิการ(2547: 5)  ที่กลาววาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝุาย ทั้งนี้เน่ืองจากครูที่ปรึกษา รวมกับครูฝุายปกครองชวยกันแกไขปใญหาตางๆใหนักเรียนเมื่อเกิดปใญหาขึ้น รวมทั้งครูแนะ
แนวใหความชวยเหลือกับนักเรียนเม่ือเกิดปใญหาได  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ดานการรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูควรมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากขึ้น เพราะครูคือผูที่ไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด รองจาก
ผูปกครอง ครูไดศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ทําใหรูปใญหาของนักเรียนและสามารถที่จะชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที 
 2.  ดานการคัดกรองนักเรียน ครูทุกคนตองจัดทําคูมือปฏิบัติงานในการคัดกรองนักเรียน การรวบรวมขอเสนอแนะจากการคัดกรองนักเรียน และ
การคัดกรองนักเรียนตามคูมือระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนการคัดกรองนักเรียนที่มีปใญหา/กลุมเสี่ยงโดยใชแบบ SDQ และระเบียนสะสม  

3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ครูควรมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะครูคือผูที่ไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด รอง
จากผูปกครอง ครูไดศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ทําใหรูปใญหาของนักเรียนและสามารถที่จะชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที  ทําใหนักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปใญหา  

4. ดานการปูองกัน ชวยเหลือแกไขและการสงตอ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเป็น
ระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝุาย   ทั้งนี้เนื่องจากครูที่ปรึกษา รวมกับครูฝุายปกครอง
ชวยกันแกไขปใญหาตางๆใหนักเรียนเม่ือเกิดปใญหาขึ้น  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอสภาพการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในกลุมสายน้ําวังอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก   
 2.  ควรทําวิจัยแนวเดิม แตเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมือเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณแ แบบสังเกตหรือใช
หลายๆแบบรวมกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนลออ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทานที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรปูแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวจิัย ตลอดจนผุใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการให
ขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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การส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Promotion of Classroom Research Writing of the Teachers of 
Chomchonbaanmaerawansongkwae School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 

จริยา น้อยเรือน1 
JARIYA NOYRUAN 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวา สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ ดาน การใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีความ
รับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ดานการใหความยอมรับนับถือ ของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 
ของงานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมความกาวหนาในหนาที่ การงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะคือ ดานการใหความสําคัญกับครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรจัดเวทีวิชาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ควรกระตุนให
ครูคนควาหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการใชงานวิจัย แลวสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการสงเสริม
ใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรมีการติดตามดูแลการทําวิจัยของครูใหเป็นไปตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติงานวิจัย และกําหนดนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัย มีการประชุมชี้แจง นโยบายและวัตถุประสงคแ จัดหาแหลงการสืบคนขอมูล ดานการใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรให
ครูมีสวนรวมและรับผิดชอบในโครงการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหครูมีสวนรวมในการเสนอนโยบายการทําวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถดาน   
การทําวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิทยากรถายทอดความรูใหครูทานอื่น ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรจัดระบบงานโรงเรียนใหเอื้อตอ 
ความเป็นอิสระ กลาคิด คนควา ความคิดใหม ควรมีที่ปรึกษาในการทําวิจัย ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควร
สนับสนุนใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนไดรับการคัดเลือกใหเป็นครูตนแบบ เปิดโอกาสใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนไดรับผิดชอบงานระดับสูงขึ้น และ
สนับสนุนผลการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไปขอเลื่อนวิทยฐานะและเป็นสวนหนึ่งของความดีความชอบ 
 

คําสําคัญ: การวิจยัในชั้นเรียน,การสงเสริมการทําวจิัยในชั้นเรียน,ครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the promotion of classroom research 

writing of the teachers of Chomchonbaanmaerawansongkwae School under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The participants 
and the data source of the research were 30 qualified people, school administrator, teachers, and the committees of Office of the Basic 
Education Commission. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, 
percentages, arithmetic means, and standard deviation.    The interviews seemed to be analyzed by content analysis. 

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the participation of the parents on the 
administration of ChomChonbaanUmphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high 
level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the 
high level; that is, the academic management, the personnel management, the budget management, and the general administration 
respectively. 

In terms of recommendations of the participation of the parents on the administration of ChomChonbaanUmphang School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the academic stages should be provided to exchange ideas 
together for the teachers. In addition, the school should track the progress of the teachers’ tasks according to the objective plan, and 
impose the policy to promote research writing. Moreover, the teachers should be given the opportunity to participate in the 
classroom research. The school should also focus on the working systems that let the teachers feel comfortable and creative, and 
long for knowledge. Moreover, the teachers who did the classroom researches should be supported to be the qualified teachers. In 
addition, the teachers who did the classroom researches should be given the opportunity to be promoted to positions of higher 
responsibility.   

 

Keywords:  Classroom Research. Tak Primary Educational Service Area Office 1 
                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นกฎหมายแมบทของการศึกษาไทยไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวหลาย
มาตราที่ชี้ใหเห็นวา การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของผูที่เกี่ยวของกับการศึกษากลาวคือ มาตรา 24 (5) ระบุ
วา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท ตาง ๆ” 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 12) 
 ทั้งนี ้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 1) กลาวถึง ครูกับการวิจัยในชั้นเรียนวา หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 
คือครูตองปฏิบัติงานในบทบาทของตนเอง ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูการพัฒนานักเรียนสูการจัดการเรียนรูของ
ตนเองตามความเชื่อที่วา “นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได”  
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (2557 : 21) ขอมูลผลการประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแควโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 1 พบวา ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑแปรับปรุง  
 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูศึกษาในฐานะบคุลากรโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแควมีความสนใจศึกษาแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตอไป 
  
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวจิัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษามุงศึกษาเกี่ยวกับสภาพปใญหา และขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสอง
แคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัยและได
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้   
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 2. เอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. หลักการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
 4. การบริหารจัดการตามวงจรเดมมิ่งหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวาครูสวนใหญใหความสําคัญในการทําวิจัยที่แตกตางกันซ่ึงหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน คือครูตองปฏิบัติงานในบทบาทของตนเอง ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูการพัฒนานักเรียน ซ่ึงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาดานที่ 2 มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7 ระบุวา ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอนผลการประเมินอยูในเกณฑแปรับปรุง ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ถึงการสงเสริมดานตางๆ ของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงมี
ทั้งความเหมือนและความแตกตางจากผลการศึกษาที่อางอิง 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษา การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
มีขั้นตอนดังนี้ 
 การสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว จํานวน 25 คน 
เครือ่งมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประกอบดวย 5 ขั้นตอนไดแก 1) ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน 2) ดานการสงเสริมใหเกิด
ความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน 3) ดานการใหความยอมรับนับถือของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน 4) ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทํา วิจัยในชั้นเรียน 5) 
ดานการสงเสริมความกาวหนาในหนาที่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 การศึกษาขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 แหลงขอมูลที่ใชในการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) รวมทั้งสิ้น  
จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสอง
แคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  แบบกึ่งโครงสราง  (Semi – Structured  Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแ
เนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้น

เรียนอยูในระดับมาก ( =4.15) รองลงมาคือ ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ( =4.07) ดานการใหความยอมรับนับถือ

ของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ( =4.04) ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ( =3.99) และดานการ

สงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ( =3.94) ตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานมีรายละเอียดดังนี้ 

 ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน ของครโูรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาหาความรูและประสบการณแเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก (

=4.08) รองลงมา สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีการทําวิจัยหรือคนควาหาความรูใหมๆ ที่เป็นประโยชนแตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก (

=4.04) และสถานศึกษาเปิดโอกาสใหครูไปคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ นอกโรงเรียนในเวลาวางจากการสอน  อยูในระดับมาก  ( =4.04)  

ตามลําดับ  
 ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สถานศึกษาใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการจัดหาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เป็นประโยชนแตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน อยูใน
ระดับมาก ( =4.08) รองลงมา สถานศึกษาติดตามดูแลการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใหเป็นไปตามเปูาหมายของแผนการปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้นเรียน  

อยูในระดับมาก ( =4.00)  และสถานศึกษาจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพื่อใหคณะครู ทราบนโยบายวัตถุประสงคแ และความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( =3.96)  ตามลําดับ   

ดานการใหความยอมรับนับถือของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สถานศึกษาใหการยกยอง ชมเชยแกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ตอที่ประชุมในโรงเรียนและหนวยงานอื่นๆ  อยูในระดับมาก ( =4.32) 

รองลงมา สถานศึกษาใหครูมีสวนรวมในการเสนอนโยบายในการบริหารงานการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( =4.20) และสถานศึกษาสนับสนุนใหครู

ที่ทําวิจัยในชั้นเรียนเป็นผูแทนเขารวมประชุมสัมมนา ดานการทําวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( =4.08) ตามลําดับ  

ดานการใหความยอมรับนับถือของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สถานศึกษามีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมๆ ในการแกปใญหาที่นําไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( =4.12) 

รองลงมาสถานศึกษาใหคําแนะนําดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู อยูในระดับมาก ( =4.04)  และสถานศึกษามี

สวนรวมในการวิเคราะหแสภาพปใญหาจนไดแนวทางที่จะนําไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( =4.05) ตามลําดับ   

ดานการสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานของ ครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สถานศึกษาพิจารณาใหความดีความชอบแกครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( =4.28) รองลงมาสถานศึกษาใช

ผลงานวิจัยในการประเมินการใหวิทยฐานะ อยูในระดับมาก ( =4.20) และ สถานศึกษาใหโอกาสครูที่ทําวิจัยไดเป็นผูนําขยายความรูเพื่อใหรับโลรางวัล อยูใน

ระดับมาก ( =4.16)  ตามลําดับ  

 ขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 1 ในแตละดานมีดังนี้ 
 ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรใหความสําคัญเรื่องการคนหาความรูเฉพาะดานของบุคลากร  เพื่อที่จะขยายขีด
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยเฉพาะดาน 
  ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนชั้น คือ ควรมีการติดตอวิทยากรมาใหความรูเรื่องการทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
 ดานการใหความยอมรับนับถือของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู และสอนงานซ่ึงกันและกันอยูเสมอ 
 ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรใหความสนใจและให ความชวยเหลือหากผูทําวิจัยเกิดปใญหาระหวางการทําวิจัย 
 ดานการสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ควรพิจารณาความดีความชอบแกครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่ อเลื่อน
ตําแหนง 
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สรุปและอภปิรายผล 
 การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  รายดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา 1) ดานการใหความสําคัญกับครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน 2) ดานการมีความรับผิดชอบ
ตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน 3) ดานการใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน  4) ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน 5) ดานการ
สงเสริมความกาวหนา ในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน สอดคลองกับงานวิจัย ของสุริยา วรประดิษฐแ (2557 : 69) ไดศึกษาเรื่องบทบาทการสงเสริม
การทาวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงสระ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแ
ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซ่ึงยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราพร ราชโรจนแ (2556 : 69) ไดศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธแระหวางบทบาทเชิงตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ในโรงเรียนเทศบาลสังกัดองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัด ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาบทบาทเชิงตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาปนิก ศิริ
ทรัพยแ (2555 : 70-71) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่  1-2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
 หากพิจารณาเป็นรายดานการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกดานอยูในระดับมากดานการใหความสําคัญกับครูผูทําวจิัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณา พบวาสถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษา
หาความรู และประสบการณแเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อ
พิจารณาพบวา สถานศึกษาใหความชวยเหลือและสนับสนุน ในการจัดหาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เป็นประโยชนแตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ดานการใหความ
ยอมรับนับถือของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาพบวา สถานศึกษาใหการยกยอง ชมเชยแกครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ตอที่ประชุมในโรงเรียนและหนวยงาน
อื่นๆ ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาพบวาสถานศึกษามีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมๆ ในการแกปใญหาที่นําไปสูการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน และดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาพบวา สถานศึกษาพิจารณ าใหความดี
ความชอบแกครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียน  
 ขอเสนอแนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวาดานการ
ใหความสําคัญกับครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรจัดเวทีวิชาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ควรกระตุนใหครูคนควาหาขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการใชงานวิจัย แลวสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสอดคลองกับงานวิจัย ของ วรรณคํา  
เนตรแสงดี  (2555 : 83-85) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดเรียนรูการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
ปใญหาการวิจัย  ในชั้นเรียนและความตองการของครูดานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 2) ชุดเรียนรูสูการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีความเหมาะสมมาก 3) 
ผลการใชชุดเรียนรูสูการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ครูมีความรูความเขาใจ หลังการศึกษา สูงกวากอนศึกษา 
 ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรมีการติดตามดูแลการทําวิจัยของครูใหเป็นไปตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
งานวิจัย และกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย มีการประชุมชี้แจง นโยบายและวัตถุประสงคแ จัดหาแหลงการสืบคนขอมูล สอดคลองกับงานวิจัย ของไพลดา  
อริรุทธพาณิชยแ (2552 : 31) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาครูดวยชุดฝึกการสอน พบวาผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู  
ในภาพรวม ชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก คะแนนหลังอบรมของครูทุกคนเพิ่มขึ้นจากคะแนนกอนอบรม  
 ดานการใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรใหครูมีสวนรวมและรับผิดชอบในโครงการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหครูมีสวนรวมในการ
เสนอนโยบายการทําวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถดานการทําวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิทยากรถายทอดความรูใหครูทานอื่น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุทธิวงศแ  คํากลอม (2553 : 92-96) ไดศึกษาเร่ืองผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน มีผลการศึกษาคนควาพบวา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานการสงเสริมใหเห็นความสําคัญ ดานการนิเทศภายใน และดานการพัฒนาครู ผูบริหารการใหการยอมรับและเป็นผูนําในการ
ขยายความรูดานวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงอยูในระดับมาก 
 ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรจัดระบบงานโรงเรียนใหเอื้อตอความเป็นอิสระ กลาคิด คนควา ความคิดใหม ควรมี
ที่ปรึกษาในการทําวิจัย สอดคลองกับแนวคิดของ พิษณุ คนซ่ือ (2550 : 34) กลาวถึง การสงเสริมการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียนวาเป็น
พันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติตอครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงผูบริหารจะตองเอาใจใสดูแล เพื่อใหครูผูทําการวิจัยในชั้นเ รียนไดรับความชวยเหลือ ทั้งในดาน
ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 
 ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรสนับสนุนใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนได รับการ
คัดเลือกใหเป็นครูตนแบบ เปิดโอกาสใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนไดรับผิดชอบงานระดับสูงขึ้น และสนับสนุนผลการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไ ปขอ
เล่ือนวิทยฐานะและเป็นสวนหนึ่งของความดีความชอบ สอดคลองกับวิจัยของวิโรจนแ  พรหมมาศ (2553 : 123) ไดศึกษาเรื่องบทบาทในการสงเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานคือดานการให
ความสําคัญกับการวิจัย  ในชั้นเรียนดานการจัดหนวยงานที่สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนดานการจัดบรรยากาศทางวิชาการ  ที่เอื้อตอการวิจัยในชั้นเรียนดานการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจการในการทํางาน ของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนและดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนอยูใน
ระดับมาก 
 ขอเสนอแนะคือ ดานการใหความสําคัญกับครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรจัดเวทีวิชาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ควร
กระตุนใหครูคนควาหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการใชงานวิจัย แลวสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการ เรียนการสอน 
ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรมีการติดตามดูแลการทําวิจัยของครูใหเป็นไปตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติงานวิจัย และ
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กําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย มีการประชุมชี้แจง นโยบายและวัตถุประสงคแ จัดหาแหลงการสืบคนขอมูล ดานการใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา ควรใหครูมีสวนรวมและรับผิดชอบในโครงการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหครูมีสวนรวมในการเสนอนโยบายการทําวจิัยในชั้นเรียน สงเสริมใหครูที่มี 
 
ความรูความสามารถดานการทําวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิทยากรถายทอดความรูใหครูทานอื่น ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัยในชั้ นเรียน พบวา ควรจัด
ระบบงานโรงเรียนใหเอื้อตอความเป็นอิสระ กลาคิด คนควา ความคิดใหม ควรมีที่ปรึกษาในการทําวิจัย ดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของ
ครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ควรสนับสนุนใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนไดรับการคัดเลือกใหเป็นครูตนแบบ เปิ ดโอกาสใหครูที่มีผลงานการวิจัยในชั้น
เรียนไดรับผิดชอบงานระดับสูงขึ้น และสนับสนุนผลการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไปขอเลื่อนวิทยฐานะและเป็นสวนหนึ่งของความดีความชอบ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเร่ือง การสงเสริมสถานศึกษาใหมีการชี้นาํ กระตุนใหครูเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานของโรงเรียนชุมชน
บานแมระวานสองแคว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. ควรศึกษาเร่ือง การสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการอบรม สัมมนา ประชุมปฏบิัติการ ใหครูโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 3. ควรศึกษาเร่ือง แนวทางการสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการ การทําวิจยัในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 4. ควรศึกษาเร่ือง แนวทางการแกปใญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.สกุณา  อินอยู เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่มีสวนชวยให
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ตอไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบ งานวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 และผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้น 205 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา  สภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ                   
ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก รองลงมาดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก  
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก และดานการนิเทศภายในบุคลากรอยูในระดับมาก  และดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะ คือ  ควรมีการจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังภายในวิชาและเชื่อมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นควร ให
ครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและประสบการณแควรใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอควรมีการศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และความตองการ กอนวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อนําผลไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
 

คําสําคัญ: การบริหารงาน, วิชาการ, สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the academic 

administration of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants 
and the data source of the research were 205qualified people, school administrators, academic officers, and the 
committees of Office of the Basic Education Commission, and Prathomsuksa 4-6 students’ parents. The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, standard deviation, and content analysis.  

The findings of the research indicated that; on the whole, the conditions of the academic administration of 
Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When 
each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high 
level; that is, the curriculums and utilization, the teaching and learning management, the internal quality assurance, the 
research and development, the internal supervision, and the measurement, evaluation and transferring respectively.  

In terms of recommendations of the academic administration of Chomchonbaanumphang School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the school should evaluate the utilization of the curriculums 
by participating of interested persons both inside and outside the school. In addition, the teachers should be encouraged 
to focus on the integrated teaching and learning management in various methods. Moreover, the teachers should be given 
the opportunities to exchange ideas and experience. The teachers should also solve the students’ problems from the 
measuring and evaluating resultsconstantly. In addition, the school should survey conditions, problems and needs before 
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mailto:monthipr@gmail.com%20%20โทร


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 163 
 

planning the internal supervision. The school should also review the results of the internal quality assurance operations for 
the school development planning. 

 

Keywords : The Academic Administration, School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทนํา 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีพัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญาความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักและเขาใจในหลักการ
บริหารจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจ ความถ นัด 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยวิธีการหลากหลายในอันท่ีจะสงผลใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานโรงเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ,2548 : 2) 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กา รบริหารงานวิชาการ
เป็นการบริหารงานท่ีสําคัญ และเป็นหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวกับการพัฒนาแ ละ
ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายของการศึกษาวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการในโรงเรียนผูบริหารการศึกษา
ตองเป็นท้ังนักบริหารและนักวิชาการดวยเหตุวางานวิชาการถือวาเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ ก าร
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับงานวิชาการท้ังสิ้นงานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตรการนําห ลักสูตรไปใช 
แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา 
และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงดวยเหตุดังกลาวการ
บริหารงานวิชาการนับเป็นงานท่ีสําคัญของโรงเรียนเป็นหนาท่ีหลักของโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับ
งานวิชาการของโรงเรียนท่ีสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามท่ีตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป
ไดเป็นอยางด ี
              เจตนารมณแและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริห ารงานบุคคลและการ
บริหารท่ัวไปยังคณะกรรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงใน
สถานศึกษาน้ันจะเห็นไดวา หัวใจของสถานศึกษาอยูท่ีการบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปูาหมายท่ี ตั้งไวตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะปรากฏเดนชัดเมื่อมีการบริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ ประทุมพร โมทิม (2553:13 -14)ได
กลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการท่ีสําคัญ ๆ ดังน้ีหลักการบริหารงานวิชาการควรยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเป็น ไป
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดการเรียนการสอนโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยจัดไดมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดทําหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวง
ชั้นท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักแหงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันหน่ึงในสังคมท่ีมีหนาท่ีในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ สอนใหกับนักเรียนและเยาวชนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีสมรรถนะความสามารถในดานการ
สื่อสาร 
           ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ันปใจจัยท่ีสําคัญคือการ    บริหารงานวิชาการ “หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” เนื่องจากมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลดีและมีประโยชนแสูงสุดกับ
ผูเรียน (ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ, 2553 : 16) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารงานวิชาการ  
 ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาท่ีไดในการศึกษาครั้งน้ีไปใชในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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การศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2                  
ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี  
                   สวนท่ี  1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  
                   สวนท่ี  2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการ 
 
                   สวนท่ี  3  ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี  การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2 
                   สวนท่ี  4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                   สวนท่ี  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
                   สวนท่ี  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การบริหารงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง อําเภออุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  2  ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี                                               

การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร
ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองนักเรียนชั้น  ป.4 -ป.6 และผูทรงคุณวุฒิ รวม
ท้ังสิ้น  205 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ตาก  เขต  2  ซ่ึงครอบคลุมท้ัง  6ดาน  ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมท้ังสิ้น จํานวน 10คน 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2แบบกึ่งโครงสราง  (Semi – Structured  Interviews)วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content 
analysis)แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 

 
ผลการวิจัย 

1.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางอําเภออุมผาง  สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรและดานการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก(  =4.44) รองลงมา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก (  =4.37)ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก (  =4.22) ดานการนิเทศภายในบุคลากรอยูในระดับมาก (  = 4.17) และดานการวัดผลประเมินผลและเทียน
โอนผลการเรียนอยูในระดับมาก  ( =3.86) 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาควร
มีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังภายในวิชาและเชื่อมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่ งขึ้นควรใหครูผูสอนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและประสบการณแควรใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางสม่ําเสมอควรมี
การศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และความตองการ กอนวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อนําผลไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากรองลงมา ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก ดานการนิเทศ
ภายในบุคลากรอยูในระดับมากและดานการวัดผลประเมินผลและเทียนโอนผลการเรียนอยูในระดับมาก 
 อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีกําหนดไวดังน้ี 
 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตรคือ ควรมีการจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 ดานการจัดการเรียนการสอนคือ  ควรมีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังภายในวิชาและเชื่อมโยงกับวิชาอื่นใน
รูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น  
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 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ ควรใหครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและประสบการณแ 
 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนคือ ควรใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 
 ดานการนิเทศภายในคือ ควรมีการศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหา และความตองการ กอนวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาคือ  ควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อนําผลไปใชปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร. สุเนตร ทองคําพงษแ  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา อาจารยแ ดร.วชิน                  
ออนอาย  กรรมการท่ีปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง  ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จน
การคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณนายวินัย  แดงพัด  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  อําเภออุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 

สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบ้านอุม้ผาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
The Correspondence Operation of Chomchonbaanumphang School 

under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 

เปล่งฉวี  ช่างเงิน1 
PlengchaweeChangngoen 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมท้ังสิ้น 205คน เครื่องมือท่ีใช            
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ      
การวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา  สภาพการดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2โดยรวมอยูในระดับมากง  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเก็บรักษาและการยืมอยู
ในระดับมาก รองลงมา ดานการรับ- สงหนังสือราชการอยูในระดับมากดานการผลิตและการจัดทําหนังสือราชการอยูในระดับมากดานการทําลาย
หนังสือราชการอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ ผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาใชในการ
ดําเนินงาน และควรมีการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือท่ีรับเขามากอนทุกครั้ง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการไดทันเวลา ควรมีสถานท่ีสําหรับจัดเก็บ
เอกสารท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคนหา และมีการกําหนดปฏิทินและขั้นตอนการทําลายเอกสารใหชัดเจน 
 

คําสําคัญ :  การดําเนินงานสารบรรณ/ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the correspondence 

operation of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and 
the data source of the research were 205qualified people, school administrators, teachers, education officers, and the 
committees of Office of the Basic Education Commission, and Prathomsuksa 4-6 students’ parents.The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, standard deviation, and content analysis.  

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the correspondence operation of 
Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, storing documents and borrowing, sending and receiving official documents, producing and creating 
official documents, and destroying official documents respectively.  

In terms of recommendations of the correspondence operation of Chomchonbaanumphang School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the school administrator or related organizations should focus 
on the use of the information and communication technology network for the correspondence operation.In addition, the 
official documents should be managed in order. Moreover, the official documents should be kept in an appropriate place 
to be more convenient and faster for searching for. The school should also set up the calendar and the processes of 
destroying official documents. 
                                                           
1 ครูโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2P_tonvan@hotmail.com 
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บทนํา 
 ระบบงานสารบรรณเป็นระบบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเอกสารและเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาองคแกร ซ่ึงประกอบดวย การ
จัดทํา การรับ การสง การจัดเก็บรักษา การยืมและการทําลายเอกสาร เพื่อใหการคนหา ติดตาม สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ลาสุด 2553 (สํานักงาน นายกรัฐมนตรี, 2553) 
ซ่ึงระบบสารบรรณแบบเดิมมีความซับซอนในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความลาชาและสิ้นเปลืองทรัพยากร เชน กระดาษ และเวลาในการทํางาน
เป็นอยางมาก ดังนั้นในหลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานราชการไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเอกสารเพิ่มมากขึ้น เรียกวา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแ (e-Office) ซ่ึงเป็นระบบท่ีประยุกตแใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในสํานักงานเพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็วในการรับ -สงขอมูลขาวสาร รวมถึงการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลซ่ึงจะทําให
บุคลากรในหนวยงานสามารถใชขอมูลเหลาน้ันรวมกันได ขอมูลจะเป็นปใจจุบันและถูกตองเสมอ เจาหนาท่ี หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถบริหาร
จัดการผานระบบเครือขาย โดยใชเทคโนโลยีดานอินเทอรแเน็ตเขามาประยุกตแใชภายในองคแกร เชน การจัดทําบันทึกขอความ หนังสือเวี ยน ทําให
บุคลากรสามารถทํางานไดทุกที่ทุกเวลา (บรรเจิด  ดวงทรัพยแ, 2550) 
 การดําเนินงานสารบรรณเป็นงานท่ีอยูในการดําเนินงานธุรการ  ตามขอบขายและกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง  เพราะ
การดําเนินงานสารบรรณเป็นงานท่ีอยูในหัวใจของการบริหารท่ัวไป  โดยตองเรี ยงลําดับไวท่ี 1 ของการบริหารท่ัวไป จึงถือไดวาเป็นงานท่ีมี
ความสําคัญตอการบริหารท่ัวไปอยางยิ่ง  อันจะทําใหการดําเนินงานทุกดานบรรลุวัตถุประสงคแท่ีวางไว  ในการดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนจะ
มีหัวหนางานธุรการเป็นผูรับผิดชอบและเจาหนาท่ีในแตละดานเป็นผูปฏิบัติ  เชน  เจาหนาท่ีงานสารบรรณ  เจาหนาท่ีงานการเงินและบัญชี  
เจาหนาท่ีพัสดุ  เป็นตน  ซ่ึงงานตางๆ  เหลาน้ีลวนมีความสําคัญละเอียดออน ซับซอน ยุงยากพอสมควร ดังน้ันผูท่ีรับผิดชอบงานเหลาน้ีจําเป็นตอง
ไดคัดเลือกเป็นพิเศษ  โดยถือเกณฑแกวางๆ  วาตองมีความละเอียดถี่ถวนมีความรูเรื่องระเบียบปฏิบัติเป็นอยางดี เน่ืองจากงานธุรการเป็นงาน
ประจํา  ซํ้าซาก  ทําใหผูท่ีรับผิดชอบเกิดความเบื่อหนาย จึงควรมีการพัฒนาตัวบุคลากรและพัฒนาระบบอยูเสมอ (อุดม พันโนลิต, 2549 : 15) 
 โรงเรียนชุมชนบานอุมผางแบงโครงสรางการดําเนินงานออกเป็น 4 ฝุาย ไดแกฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหารงบประมาณ             
ฝุายบริหารงานบุคคล และฝุายบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะฝุายบริหารท่ัวไปซ่ึงประกอบดวยกลุมงานหลายๆ กลุมงาน เชน กลุมงานธุรการและสาร
บรรณ เพราะงานธุรการและสารบรรณ เป็นสวนกลางของโรงเรียน เป็นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการประสานงานท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ซ่ึงเป็นศูนยแรวมของการควบคุม กํากับ ดูแลการใหบริการ การติดตอสื่อสารอํานวยความสะดวกแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก เป็น
งานท่ีตองทําอยางตอเนื่องตลอดเวลาไมมีวันเสร็จสิ้น สภาพปใจจุบันการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง การลงรับหนังสือเจาหนาท่ี
จะไมปฏิบัติตามลําดับความเรงดวนของหนังสือ การเก็บรักษาเอกสารหรือหนังสือราชการขาดระบบการจัดเก็บรักษา ทําใหการสืบคนหนังสือ
ราชการมีความลาชา เมื่อตองการใชอยางเรงดวนก็ไมสามารถสืบคนไดทันการณแ หรือหนังสือบางฉบับก็หาย คนหาไมพบ การพิมพแหนังสือราชการ
ผูปฏิบัติขาดความเขาใจในรูปแบบการพิมพแ และการใชขอความในการจัดทําหนังสือราชการนอกจากนี้ยังขาดการดําเนินการทําลายหนังสือราชการ
ท่ีหมดอายุในการเก็บรักษา ดังน้ันการดําเนินงานสารบรรณจึงจําเป็นและควรไดรับการพัฒนาอยางยิ่ง (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง. 2557 : 10)  
 จากขอมูลดังกลาว ผูศึกษาคนควาในฐานะผูรับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียน มีหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานสารบรรณ
โรงเรียน ไดรับรูถึงสภาพปใญหาดังกลาว  มีความสนใจในการศึกษา เรื่องการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจัดการระบบงานสารบรรณใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณแ ใหเกิ ด
และความพึงพอใจแกผูมารับบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น               
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับหนังสือ หรือเอกสารตาง ๆท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและตองทําการโตตอบกับหนวยงานอื่นๆ 
ซ่ึงมีกระบวนการในการปฏิบัติ ประกอบดวย การผลิตและการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืมและการทําลาย   
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 การดําเนินงานสารบรรณ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการท่ีตองการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปใญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  ตาก  เขต  2  ซ่ึงเป็นจริงในระยะทําการศึกษา   
 
 
 
 ทฤษฎีบริหารหลักการบริหารระบบครบวงจร  ( PDCA ) คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ  ประกอบดวยP : Plan  คือวางแผน, D : DO  
คือ ปฏิบัติตามแผน ,C : Check คือตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะหแและ A : Action  คือปรับปรุงดําเนินการใหเหมาะสม
ตามผลการประเมิน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 28  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  
13  คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จํานวน 163 คน ของ   โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2  ปีการศึกษา  2558  รวมท้ังสิ้น  จํานวน 205 คนเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2วิเคราะหแสภาพการดําเนินงานสาร
บรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 

การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 
คน คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 2 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Selection) รวมท้ังสิ้น  จํานวน 10 คนเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแกแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบาน
อุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบบโครงสราง ( Structured  Interviews)วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแ
โดยใชการวิเคราะหแเนื้อหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 การดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก (μ=3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเก็บรักษาและการยืมอยูในระดับมาก (μ =3.77) 
รองลงมา ดานการรับ- สงหนังสือราชการอยูในระดับมาก (μ =3.66) ดานการผลิตและการจัดทําหนังสือราชการอยูในระดับมาก  (μ = 3.66) 
ดานการทําลายหนังสือราชการอยูในระดับมาก (μ = 3.56) ตามลําดับหากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
  ดานการผลิตและจัดทําหนังสือราชการโดยรวมอยูในระดับมาก (μ =3.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือโรงเรียนมีการนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาใชในการดําเนินงานอยูในระดับมาก (μ = 4.46 ) 
รองลงมาโรงเรียนดําเนินการจัดทําหนังสือราชการไดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดอยูในระดับมาก (μ =4.00)  และโรงเรียนดําเนินการแตงตั้ง
เจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงอยูในระดับมาก (μ = 3.66)  ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนมีการศึกษาและสํารวจขอมูลของ
งานสารบรรณกอนท่ีจะดําเนินงานตางๆอยูในระดับปานกลาง (μ = 3.02)    
 ดานการรับ-สงหนังสือราชการโดยรวมอยูในระดับมาก (μ =3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ โรงเรียนมีสมุดทะเบียนคุมการรับ-สงหนังสือราชการ แยกกันอยางชัดเจนอยูในระดับมาก (μ = 3.90) รองลงมาโรงเรียนมีการเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อมีการรับ-สงหนังสือราชการอยูในระดับมาก (μ =3.67)  และโรงเรียนมี  
การจัดเก็บรับ – สงหนังสือราชการเป็นปใจจุบันอยูในระดับมาก  (μ =3.63) ตามลําดับ และขอท่ีม ี
 คาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนมีการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือรับ – สง ไดอยางมีระบบอยูในระดับมาก (μ =3.74) 
 ดานการเก็บรักษาและการยืมโดยรวมอยูในระดับมาก (μ =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือโรงเรียนมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม สะอาดสามารถจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณไดอยูในระดับมาก (μ =4.11) รองลงมาโรงเรียนมีการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบการเก็บรักษาและการยืมท่ีชัดเจนอยูในระดับมาก (μ =4.10)และโรงเรียนมีสมุดคุมการยืมหนังสือราชการใหสวนราชการหรือ
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หนวยงานอื่นอยูในระดับมาก  (μ =3.91)  ตามลําดับ  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ โรงเรียนมีการวางแผนการจัดเก็บเอกสารงานสาร
บรรณไวลวงหนาอยูในระดับปานกลาง  (μ =3.40)   
 ดานการทําลายหนังสือราชการโดยรวมอยูในระดับมาก (μ =3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหนังสือราชการท่ีไมมีความจําเป็นตองใชหนังสือน้ันอีกตอไปอยางเป็นระบบอยูในระดั บมาก (μ 
=4.29)  รองลงมาโรงเรียนมีการเก็บรักษาหนังสือท่ียังไมถึงเวลาในการทําลายท่ีสามารถคนหาไดอยางรวดเร็วอยูในระดับมาก (μ =3.96)  และ
โรงเรียนมีการสํารวจหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวและจัดเก็บอยางเป็นระบบ อยูในระดับมาก  (μ =3.91) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทายคือโรงเรียนกําหนดปฏิทินและขั้นตอนในการทําลายหนังสือท่ีชัดเจนอยูในระดับปานกลาง (μ =3.05)                             
 ขอเสนอแนะการดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2  ไดแก  
 ดานการผลิตและจัดทําหนังสือราชการ  คือโรงเรียนควรมีการนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาใชในการ
ดําเนินงาน 
 ดานการรับ-สงหนังสือราชการ คือควรมีการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือท่ีรับเขามากอนทุกครั้ง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการได
ทันเวลา  
 ดานการเก็บรักษาและการยืม   คือ ควรมีสถานท่ีสําหรับจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคนหา  
 ดานการทําลายหนังสือ  คือควรมีการกําหนดปฏิทินและขั้นตอนการทําลายเอกสารใหชัดเจน 
  
สรุปและอภิปรายผล 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
การดําเนินงานสารบรรณโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต  2 ภาพรวมทุกดานโดย

รวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนได นําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาใชในการดําเนินงาน  มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของหนังสือท่ีรับเขามากอนทุกครั้ง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการไดทันเวลา มีสถานท่ีสําหรับจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการคนหา และมีการกําหนดปฏิทินและขั้นตอนการทําลายเอกสารใหชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ขวัญพัฒนแ พรมดอน
กลอย  (2551 : 96–99) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนหนองสองหองวิทยา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดของแกน ผลการศึกษา
คนควา พบวากอนการดําเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณการรับหนังสือ เมื่อรับ หนังสือเขาก็ประทับตรารับและลงทะเบียนรับกอนนําเสนอ
ผูบริหารเพื่อสั่งการใหผูเกี่ยวของไป ดําเนินการมอบหนังสือฉบับจริงใหไปดําเนินการ ซ่ึงดําเนินการแบบเดิมทําใหหนังสือบางเรื่องมีความเรงดวนท่ี
ตองการดําเนินการกอน สงผลใหการดําเนินการไมทันเพราะไมมีการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของหนังสือผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ 
ทําหนังสือสูญหาย การจัดทําหนังสือสงออก ท้ังการพิมพแไมถูกตองและใชถอยคําท่ีไมเหมาะสมกับเรื่องและบุคคล กอนนําเสนอตอผูบริหาร
พิจารณาลงนาม ทําใหตองนํากลับมาแกไขใหมเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลือง การจัดเก็บไมเป็นระบบท่ีชัดเจน เมื่อสืบคนหนังสือมักจะพบหนังสือ
ปะปนกันอยู การเก็บเอกสารในแฟูมไมเป็นระบบ การทําลายหนังสือไมเป็นลําดับขั้นตอนมากอนมีการดําเนินการการเพียงแคนําหนังสือท่ีไมใชแลว
ออกจากแฟูม เก็บใสกลองแลวมัดรวมกันไวนําเก็บในหองเก็บของหรือจําหนายออกไป หลังจากไดพัฒนาการดําเนินงานในวงรอบท่ี 1 โดยใช
กิจกรรมในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ คือ การประชุมกลุมยอยการศึกษาเอกสาร และทําการประเมินผลการพัฒนา เพื่อจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
สารบรรณ พบวาการรับหนังสือ มีการจัดลําดับความสําคัญและเรงดวน ของหนังสือ ทําใหสามารถดําเนินไดตามลําดับขึ้น การดําเนินงานไดทัน
กําหนดเวลากอน-หลัง มีการจัดสําเนาหนังสือเพื่อมอบใหฝุายท่ีเกี่ยวของไปดําเนินการแทนการใหตนฉบับไป การสงหนังสือ มีขั้นตอนการ
ตรวจทาน ความถูกตองและความเรียบรอยของหนังสือมาปฏิบัติกอนนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาลงนาม การทําลายหนังสือ มีการวางแผนและ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการทําลายหนังสือไวอยางชัดเจน ดําเนินการสํารวจหนังสือท่ีครบตามกําหนดทําลายกอนการทําลาย จากการพัฒนาใน
วงรอบท่ี 1 ยังพบปใญหาในการเก็บรักษาอยู คือ ผูปฏิบัติงานสารบรรณไมดําเนินการจัดเก็บเอกสารอยางตอเน่ือง มีความรูความขาใจ แตบางครั้ง
ไมไดปฏิบัติในทันทีท่ีใชหนังสือหรือเอกสารนั้น ๆ เสร็จ ยังคงมีการเก็บไวบนโต฿ะ หรือใสไวในลิ้นชักอยูบาง ซ่ึงทําการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 ดานการ
เก็บรักษาหนังสือโดยใชกลยุทธแการนิเทศภายในเพื่อเป็นการสังเกตการณแปฏิบัติงานและเป็นการใหคําแนะนําเพิ่มเติมกับเจาหนาท่ีสารบรรณใน 
การเก็บรักษาหนังสือ ซ่ึงพบวาในวงรอบท่ี 2 เจาหนาท่ีสามารปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็วขึ้นและไมตองดูเอกสารประกอบก็จดจําไดส งผลใหการ
ดําเนินงานสารบรรณเป็นไปอยางคลองตัวและสะดวกในการสืบคนหนังสือ และปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปีเตอรแส  
(Peters.2002 : 2688 – A)  ไดศึกษาบทบาทของหัวหนาฝุายธุรการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีขนาดเล็ก  และยังเป็นการสํารวจ
ทัศนคติของผูบริหารฝุายวิชาการ  ท่ีมีผลตอการรวมมือกับหัวหนาฝุายธุรการ  ผลการวิจัย  พบวา  เจาหนาท่ีธุรการมีหนาท่ีในการรับผิดชอบงาน
ของการศึกษาขั้นอุดมศึกษามากมายหลายอยาง  พวกเขามีหนาท่ีหลักในงานดานการเงิน  การบริหารทรัพยากรบุคคล  และงานดานการสงเสริม
งานอื่นๆ และพบวา  กลุมตัวอยางของผูวิจัยซ่ึงเป็นผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 คน  น้ัน  มีความเห็นตรงกันอยางมาก  ในเรื่องเกี่ยวกับหนาท่ี
รับผิดชอบของพวกเขา  ท้ังหนาท่ีท่ีชอบปฏิบัติอยุในปใจจุบัน  และหนาท่ีท่ีชอบปฏิบัติ  นอกจากกลุมน้ี  ตัวอยางของการวิจัยยังกลาววา  อธิการบดี
ของสถานบันตองใชวิธีการทํางานแบบเป็นทีม  โดยอาศัยความรวมมือกับหัวหนาฝุายบริหารทานอื่นๆ และพบวาเจาหนาท่ีธุรการ  คือบุคลากรหนวย
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอคณะทํางานดานการบริหารของสถาบัน  ถึงแมวาเจาหนาท่ีธุรการจะยังไมไดเขารวมงานวิชาการโดยตรง  แตหัวหนาฝุายธุรการก็มี
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อิทธิพลตอการเขารวมในการวางแผนงานดานวิชาการมาโดยตลอด  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  คือ  ควรมีการคัดเลือกและจัดการฝึกอบรมใหกับ
บุคลากร  เจาหนาท่ีในหนวยงานควรมีการจัดอบรมทางดานการศึกษาและการฝึกประสบการณแวิชาชีพในงานของหัวหนาฝุายธุรการดวย  

ขอเสนอแนะดานการผลิตและจัดทําหนังสือราชการ  คือโรงเรียนควรมีการนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช
ในการดําเนินงาน  เพื่อใหการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง สืบคนไดงาย ลดความสิ้นเปลืองและปใญหา
ความซํ้าซอนของงาน ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝุายตาง ๆ ไมสงผลกระทบตองานอื่นท่ีเกี่ยวของของโรงเรียน สนองความตองการของ
ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการดานการรับ-สงหนังสือราชการ คือควรมีการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือที่รับเขามากอนทุกครั้ง ซ่ึงจะทําใหการ 
 
ดําเนินการไดทันเวลา ใหตรวจสอบเอกสารทุกครั้งวามีการดําเนินการในระดับไหน เพื่อการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือรับเขามา หากไม
ถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานท่ีสงออกหนังสือ เพื่อดําเนินการใหถูกตองและบันทึกขอบกพรองไวเป็นหลักฐาน ดานการ
เก็บรักษาและการยืม   คือ ควรมีสถานท่ีสําหรับจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคนหา  โดยการแยกประเภท
ความสําคัญของหนังสือ ซ่ึงจะมีรายละเอียดระบุอยางชัดเจนวา มีอายุการเก็บรักษาเป็นเวลากี่ปี เพื่อความเหมาะสมกับแตละบริบทของ
สถานศึกษาดานการทําลายหนังสือ  คือควรมีการกําหนดปฏิทินและขั้นตอนการทําลายเอกสารใหชัดเจน มีกา รแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
เพื่อความถูกตองและเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
 
ขอเสนอแนะในการทําศึกษาตอไป 

ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการสํารวจขอมูลงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดลําดับความสําคัญของหนังสือราชการท่ีมีประสิทธิ ภาพของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2  

ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการทําลายหนังสือราชการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระฉบับน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง  ประธานกรรมการการสอบการคนควาอิสระ อาจารยแ ดร.สุ
เนตร  ทองคําพงษแ กรรมการ  และ อาจารยแ  ดร.ชวิน  ออนอาย   กรรมการ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการทําการคนควาอิสระน้ี
เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเน้ือหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานสุวิมล  ใจโปรง  ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษและทานวินัย  แดงพัด  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  อําเภอ
อุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแอยางมากตอการ ศึกษา
ครั้งน้ี 
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การดําเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 

The School - Based Management of Umphangwitthayakom School  
under Tak Secondary Educational Service Area Office 38 

 
ชวัลลักษณ์ วงค์พิทักษ์1 

Chawanlak Wongpitak 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากร กลุมตัวอยาง และแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ปีการศึกษา 2558  จํานวน 306 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  ทําการ
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 

ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคมวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  โดยรวมอยูในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารตนเองอยูใน
ระดับมาก รองลงมา ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก และดานการตอบสนองความตองการ
ของชุมชนอยูในระดับมาก ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารและหัวหนาแตละฝุายควรปรับปรุงการกระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน คณะครูควร
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนใหเหมาะสม 
จัดแบงสายงานใหชัดเจนและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝุาย  คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนตามความ
ตองการของชุมชน  
 

คําสําคัญ : การดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 38 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the school - based 

management of Umphangwitthayakom School under Tak Secondary Educational Service Area Office 38. The participants 
and the data source of the research were 306 qualified people, school administrators, teachers, education officers, school 
boards, and students’ parents of Umphangwitthayakom School under Tak Secondary Educational Service Area Office 38. 
The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, 
percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the school - based management of 
Umphangwitthayakom School under Tak Secondary Educational Service Area Office 38 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, the self-management, the participation, the decentralization, and meeting the demands of the 
community respectively.  

In terms of recommendations of the school - based management of Umphangwitthayakom School under Tak 
Secondary Educational Service Area Office 38, it was found that the school administrators and the heads of each 
department should focus on the decentralization in accordance with the administrative structure of the school. In addition, 
                                                           
1 ครูโรงเรียนอุมผางวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทร. 0957322677 
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the teachers should participate in operating according to the administrative structure of the school. Moreover, the teachers 
should participate in creating the administrative structure of the school appropriately. Each job specification should be 
divided into sections clearly. Each department should also prepare the procedure manual. In addition, the teachers should 
create the administrative structure of the school based on the demands of the community. 
 

Keywords : The School - Based Management / School under Tak Secondary Educational Service Area Office 38 
 

บทนํา 
 ปใจจุบันประเทศไทยจําเป็นตองปฏิรูปการศึกษาเป็นเหตุเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอยางรวดเร็ว โดยมีเปูาหมายท่ีจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาสนองตอบความตองการทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ โดยกําหนดแนวทางหรือกฎหมายแมบทในการพัฒนาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2540 ซ่ึงไดมี
การกําหนดบทบัญญัติ ท่ีเป็นแนวนโยบายการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษาไวอยางชัดเจนในมาตรา 81 โดยระบุใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาของชาติ เพื่อปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542) 

เดิมระบบการบริหารและการจัดการทางดานการศึกษาของไทยมีลักษณะรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางเป็นสวนใหญ  กอใหเกิดปใญหาการ
บริหารการศึกษาเป็นอันมาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557) กลาวคือ 1) สถานศึกษาทุกแหงตองขึ้นตรงตอสวนกลาง สถานศึกษาไมมีอํานาจในการ
บริหารตนเอง การดําเนินงานทุกอยางตองรายงานและขออนุมัติมาท่ีสวนกลาง 2) ผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยทําหนาท่ีเป็น
เพียงตัวแทนของสวนกลางเป็นผูประสานงานมากกวาผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารท่ีจํากัดมาก 3) ผูบริหารใหความสําคัญ
กับผูบังคับบัญชามากกวาผูเรียน เพราะกรมเป็นผูท่ีใหผลประโยชนแตอบแทนแกผูบริหารสถานศึกษาในทุกเรื่อง 4) ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาท
ในการจัดการศึกษา เนื่องจากการบริหารการศึกษาท่ีสั่งตรงลงไปจากสวนกลาง และงบประมาณเกือบท้ังหมดไปจากสวนกลาง โรงเรียนจึงไมคอย
เปิดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง และ 5) การเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น เน่ืองจากการคุม
เขมการบริหารดานวิชาการ ดังน้ัน จะเห็นไดวาระบบการบริหารการศึกษาแบบรวมอํานาจทําใหสถานศึกษาไมสามารถจัดการศึกษาท่ีสนองตอบตอ
ความตองการของชุมชนในทองถิ่นได  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ไดมุงเนนการกระจายอํานาจการบริหารไปยังทองถิ่นและหนวยปฏิบัติการ  มีลักษณะกระจายอํานาจให
โรงเรียนและทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบสูงขึ้น และใหชุมชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมุงหวังใหการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการโดยในกฎหมายแมบทการจัดการศึกษาของประเทศ คือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ในมาตรา 9 ไดกลาวถึงการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและ
มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ( จากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
มีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542  แลวน้ี ทําใหรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปลี่ยนไปจากเดิมไปสู
การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management ) ทําใหอํานาจท่ีเคยรวมศูนยแไวท่ีสวนกลางจะตองกระจายไปยังโรงเรียน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นองคแกรประชาชน ชุมชน และเขตพื้นท่ี หนวยงานสวนกลางท่ีเคยทําหนาท่ีเป็นท้ังผูจัด และผูสนับสนุนการศึกษาอยาง
เบ็ดเสร็จ จะตองมีการปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหม เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น (พิณสุดา สิริธรังศรี,2556:15-16) 

การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  มาไดระยะหน่ึงแลว แตการกระจายอํานาจให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีอํานาจในการตัดสินใจของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีการนําเสนอผลงานดานการศึกษานอย 
ไมสอดคลองกับเวลาและกลุมเปูาหมาย บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงกับความรูความสามารถและไมครบตามกรอบอัตรากําลัง รวมท้ังความรูความ
เขาใจและความสนใจในดานการศึกษายังนอย แมแตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็ยังเขาใจในบทบาทและหนาท่ีไมชัดเจน  ยังมี
บทบาทในการรวมคิดรวมตัดสินใจ หรือรวมวางแผนในการดําเนินงานตางๆ เพียงสวนนอย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (2555 : 21) 

จากเหตุผลขางตน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนแสูงสุดตามเปูาหมายหลักของผูศึกษาเห็นวาการบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  โดยเป็นโอกาสใหทุกคนไดทํางานรวมกัน  ท้ังใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายและรวม
ปฏิบัติงาน การบริหารสถานศึกษาในลักษณะน้ีมีความละเอียดออนและตองการความเขาใจรวมกัน  สรางกัลยาณมิตรรวมกันในการทํางาน มีการ
ทํางานเป็นทีม สรางระบบกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ พอสรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหาร
ท่ีสงผลดีตอการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพของนักเรียน เพราะการท่ีโรงเรียนไดบริหารจัดการตนเอง โดยใหทุกฝุายไดมีสวนรวมในการตัดสินใจทํา 
 
ใหครูมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น และมีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน รวมท้ังทําใหผูปกครองมีความรูสึกวามีสวนเกี่ยวของ ทําใหการเรียนการสอน
และการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และทฤษฎี การบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามโครงสรางพื้นฐาน 7 ประการ และ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานใน 4 ดาน คือ 1. ดานการกระจายอํานาจ 2. ดานการบริหารแบบมีสวนรวม 3. ดานการบริหารตนเอง               
และ4. ดานการตอบสนองความตองการของชุมชน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการศึกษาในครั้งน้ีเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  มีการดําเนินการ ดังน้ี 

การศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครอง โรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,496 คน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
อุมผางวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2558  โดยไดจากการสุมอยางงาย ซ่ึงใชตารางกลุมตัวอยางของ 
เครซี่และมอรแแกน ( Krejcie and Morgan.1970 : 608-609, อางถึงใน รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2542: 111) จํานวน 306 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2558 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมจํานวนท้ังสิ้น 9 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มีรายละเอียดดังนี้ 

การดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคมวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารตนเองอยูในระดับ
มาก ( =4.54) รองลงมา ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12) รองลงมา ดานการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ( =4.04) และดาน
การตอบสนองความตองการของชุมชนอยูในระดับมาก ( = 3.93) ตามลําดับ 

ผลการศึกษาขอเสนอแนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคมวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 พบวา 

ดานการกระจายอํานาจ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารและหัวหนาแตละฝุายควรปรับปรุงการกระจาย
อํานาจตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน (f=9) รองลงมา คือคณะครูและผูที่เกี่ยวของควรดําเนินการวางแผนกลยุทธแในการดําเนินงานของ
โรงเรียนรวมกัน (f=8) และผูบริหารควรดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมคิดรวมทํา และรวมรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน (f=6) 

ดานการมีสวนรวม ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คณะครูควรมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน (f=8) รองลงมาคือ คณะครูและผูท่ีเกี่ยวของควรดําเนินการวางแผนกลยุทธแในการดําเนินงานของโรงเรียนรวมกัน (f=7) และ
ผูบริหารควรดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมคิดรวมทํา และรวมรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน (f=6) 

ดานการบริหารตนเองขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนให
เหมาะสม จัดแบงสายงานใหชัดเจนและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝุาย ( f=6) รองลงมา คือคณะครูและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝุายควรรวมกัน
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พัฒนาแผนกลยุทธแ ในการดําเนินงานของโรงเรียน (f=5) และผูบริหารควรดําเนินงานบริหารบุคลากรของโรงเรียนใหเหมาะสม บุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพ (f=4) 

ดานการตอบสนองความตองการของชุมชนขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน ( f=9)รองลงมา คณะครูและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝุายควรรวมกัน จัดทําแผนกลยุทธแ และ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนกลยุทธแท่ีวางไว (f=7) และ คณะครูทุกคนควรปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มความรูความสามารถ ใหเป็นท่ีพึงพอใจ
ของชุมชน (f=6) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 38 พบวาการ
ดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานท้ัง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ดานการบริหารตนเองอยูใน
ระดับมาก รองลงมา ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก และดานการตอบสนองความตองการของ
ชุมชนอยูในระดับมาก ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา ภายหลังประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็นกฎหมายแมบททางการศึกษา ท่ีนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญในเวลาตอมา ไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัว
ครั้งใหญของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูมีสวนไดสวนเสีย เปิดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษา
มากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จึงเป็นผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีในดานการบริหารจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการตามความตองการและ
ความจําเป็นของสถานศึกษา โดยอาศัยคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีไดรวมกันวางแผน(Plan)รวมตัดสินใจดําเนินการ (Doing) รวมกัน
ตรวจสอบ (Checking) และรวมกันประเมินและปรับปรุง(Action) โดยมุงหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนเป็นประการสําคัญ รับรูนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ จากหนวยงานท่ีเกี่ย วของโดยตรง มีการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังผูปฏิบัติโดยตรง มีการจัดการอบรม สัมมนา และจากกการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใน
ดานตางๆ ทําใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการ 5 หลักการ ดานหลักการกระจายอํานาจ ดานหลักการ
มีสวนรวม ดานดานการตอบสนองความตองการของชุมชน ดานหลักการบริหารตนเอง และดานการตอบสนองความตองการของชุมชนซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2542) ท่ีกลาวไววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธแในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอํานาจ
หนาท่ีในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูปกครอง มีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา
มากขึ้น โดยใหมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร  
 ขอเสนอแนะการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 มีรายละเอียด ดังน้ี ดานการกระจายอํานาจ คือ ผูบริหารและหัวหนาแตละฝุายควรปรับปรุงการกระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารงาน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวม คือ คณะครูควรมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน ดานการบริหารตนเอง คือ  
คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนใหเหมาะสม จัดแบงสายงานใหชัดเจนและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝุาย ดาน
การตอบสนองความตองการของชุมชน คือ คณะครูควรรวมกันจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารยแท่ีปรึกษา อาจารยแ ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารยแท่ีปรึกษารวม 
อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ประธานกรรมการสอบ อาจารยแ ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ กรรมการ และดร.ธนู นวลเปูา กรรมการ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไข
ใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณแ  ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ท่ีกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง และดร.ประจบ ขวัญมั่น เป็นอยางสูงท่ีกรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจน
เสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานท่ีมีสวนชวยใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมน้ี คงจะเป็นประโยชนแตอผูท่ีสนใจและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2    ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 19 
คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 163 คน รวมท้ังสิ้น 196 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ                         
ดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมาก                    
ดานการบริหารงานท่ัวไปอยูในระดับมาก  
 ขอเสนอแนะ คือ ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจเด็กในเขตบริการเพื่อวางแผนจัดการศึกษา  และควรใหผูปกครอง
นักเรียนมีสวนรวมกํากับติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณสถานศึกษา  และควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะกับ
โรงเรียนเพื่อแกปใญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคลากร และควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย
ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
 

คําสําคัญ :  การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหาร/ โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง   
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the participation of the 
parents towards the administration of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 
2. The participants and the data source of the research were 196 people comprising 1 school administrator, 19 teachers, 
and 13 committees of Office of the Basic Education Commission, and 163 Prathomsuksa 4-6 students’ parents. The 
research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, 
arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of  the participation of the parents 
towards the administration of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to 
be at the high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that 
all of them were at the high level; that is, the academic management, the personnel management, the budget 
management, and the general administration respectively. 

In terms of recommendations of the participation of the parents towards the administration of 
Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the school should 
give parents the opportunity to survey the students in the service area for planning the learning management. In addition, 

                                                           
1 ครูโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 aomsin-m-239@hotmail.com  0857501023 
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the school should give parents the opportunity to do monitoring and checking the budget spending of the school. 
Moreover, the parents should participate in giving their opinions and suggestions to the school to solve the problems of 
the officers’ performances. In addition, the parents should be given the opportunity to prepare various activities according 
to the students’ abilities. 
 

Keywords : The Participation of the Parents, school community Umphang. 
 
 

บทนํา 
 ในปใจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปใญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาเป็นองคแประกอบท่ีสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแที่สําคัญ การจัดการศึกษามี เปูาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ัง 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสโลกาภิวัตนแ รัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อใหเป็น กรอบในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหประโยชนแ
แกเยาวชนมากท่ีสุด มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมี สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาซ่ึงการมีสวนรวมสามารถสรางความเจริญกาวหนาในดาน  
การศึกษา ตลอดจนสรางความสมดุลในระบบการศึกษา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราท่ี 49 วาดวยบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปีท่ี
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร หรือผูอยูในสภาพยากลําบากตองไดรับสิทธิ และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให
ไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ท้ังน้ีสิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนในมาตรา58 บุคคลยอมมีสิทธิสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึง
เป็นผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการรับขอมูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายรวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษแสิทธิผูบริโภค (ธีรเดช นรัถรักษา 2555:15-17) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ใหมีการสนับสนุน
ใหมีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และรวม
ติดตามตรวจสอบอยางสรางสรรคแ ในเรื่องเกี่ยวของกับการจัดการประเทศ และการ กําหนดนโยบายสาธารณะ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี3) มาตรา 8 ใหสังคม มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา มาตรา 9 ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกร
ปกครอง สวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 จัดการเรียน รูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดา ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา 2 ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปใญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให  
สอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณแการพัฒนาระหวางชุมชน มาตรา 57 ให
หนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณแ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิ
ปใญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนแทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ี สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน งบประมาณ การเงิน และทรัพยแสิน ท้ังจากรัฐ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องคแกรชุมชนเอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน  สังคมอื่นและตางประเทศมาใชจัดการศึกษา 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) มี แนวนโยบายเพื่อดําเนินการในดานสถานศึกษา สนับสนุนใหพอแม ผูปกครอง คนในชุมชน ปราชญแ
ชาวบาน พระภิกษุ นักบวช ผูนําทางศาสนา และผูประกอบอาชีพตาง ๆ ใหมีสวนรวมใน  กระบวนการเรียนรูท่ีมุงประโยชนแแกผูเรียนเป็นสําคัญ 
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุข 
 โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดมีการบริหารการดําเนินงานในการสราง
ความสัมพันธแกับชุมชน คือการเชิญผูปกครองมาประชุมในวันปฐมนิเทศในภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 2558 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
การออกเยี่ยมบานนักเรียน รายงานผลการเรียนใหกับผูปกครองทราบ จากขอมูลการสรุปรายงานการประชุมผูปกครองกอนเปิดภาคเรียนครั้งท่ี 
1/2558 หนาท่ี 5 ท่ีผานมา ทําใหทราบวาผูปกครองไมใหความสําคัญของการศึกษาเทาท่ีควร การมีสวนรวมของผูปกครองหรือชุมชนในการจัด
การศึกษาคอนขางนอย เพราะผูปกครองสวนใหญตองหารายไดใหกับครอบครัว  
  จากความเป็นมาและปใญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชน
บานอุมผาง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  เพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลประโยชนแสูงสุดตอผูเรียนเป็นลําดับตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 
 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 มีเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 สวนท่ี  1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการมีสวนรวม 
 สวนท่ี  2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 สวนท่ี  3 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 
     สวนท่ี  4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
             สวนท่ี  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
               สวนท่ี  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ไดดําเนินงานตามขั้นตอน ดังน้ี                                               

การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน  19  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จํานวน  13  คน ผูปกครองนักเรียนศึกษาอยูในโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 ประกอบดวยผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน 163 คน รวมท้ังสิ้น 196  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 แหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1 คน   ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน 
ครูผูสอน จํานวน  4  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  2  คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6 จํานวน  3  คน 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมท้ังสิ้น  จํานวน  11  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ 
วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก (  =3.78) รองลงมา 
ดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (  =3.77) ดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมาก  (  =3.73) และ ดานการบริหารงานท่ัวไปอยูใน
ระดับมาก (  = 3.67)  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู ในระดับมาก  (  =3.78 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือมีสวนรวมใหความเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา และมีสวนรวมใหคําแนะนําในการจัดทําเกณฑแการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน อยูในระดับมาก (  =3.84) รองลงมามีสวนรวมใหคําแนะนําการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
อยูในระดับมาก (  = 3.82) และมีสวนรวมใหการสนับสนุนทุนการศึกษาและแหลงเรียนรูในทองถิ่นแกสถานศึกษาอยูในระดับมาก(  = 3.80) 
ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารประกอบการ เรียน สําหรับนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.64) 

ดานการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยู ในระดับมาก  (  =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ มีสวนรวมเกี่ยวกับรายรับและรายจายเพื่อมาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก (  = 3.80) รองลงมามีสวนรวมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางอยู และมีสวนรวมเป็นกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง พัสดุครุภัณฑแประจําปีอยูในระดับมาก (  =3.76)  และมี
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สวนรวมกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  (  =3.75)ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ
มีสวนรวมใหความชวยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาณตามความตองการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก (  =3.69)  

ดานการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก (  =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรกคือ มีสวนรวมในการสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก (  =3.79) รองลงมามี
สวนรวมรวมวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงของบุคลากรอยูในระดับมาก (  =3.77)และมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญอยูในระดับมาก  (  =3.76)  ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีสวนรวมใหคําแนะนําในการจัดทํา
เกณฑแการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับมาก  (  =3.52)   

 
 

 ดานการบริหารงานท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยรวม อยู ในระดับมาก  (  =3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือมีสวนรวมในการเป็นวิทยากรใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนอยู ในระดับมาก (  =3.95)  รองลงมามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาอยูในระดับมาก (  =3.94)  และมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน อยูในระดับมาก  (  =3.90)  ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือมีสวนรวมในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชนของสถานศึกษาอยูในระดับมาก (  =3.57)   

ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  ไดแก  
 ดานการบริหารวิชาการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจเด็กในเขต
บริการเพื่อวางแผนจัดการศึกษา (f=9) รองลงมาควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมใหคําแนะนําการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใสถานศึกษาน
(f=6)และ ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(f=5) ตามลําดับ  
 ดานการบริหารงานงบประมาณ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการใชงบประมาณสถานศึกษา (f=7)รองลงมาคือ ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยแสินของ
ทางราชการของสถานศึกษา (f=6)  และควรใหผูปกครองของนักเรียนมีสวนรวมในการเป็นคณะกรรมการควบคุมการกอสราง(f=4)  ตามลําดับ 
 ดานการบริหารงานบุคคล ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ
กับโรงเรียนเพื่อแกปใญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคลากร  (f=8) และควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการสนับสนุนใหไดมาซ่ึงทรัพยากร
บุคคลท่ีโรงเรียนตองการ (f= 7) และควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชนแตอการบริหารโรงเรียน (f=4) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารงานท่ัวไป ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  (f=9)รองลงมา คือควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการ
รักษาความปลอดภัยของนักเรีย(f=8) และควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชนแตอการบริหารโรงเรียน ( f=6)  
ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาสถานศึกษามีการดํา เนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 
สนับสนุนใหผูปกครองเขามามีสวนรวมจัดหาและสนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา และเปิดโอกาสใหทุกฝุายมีสวนรวมในการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูปฏิบัติ งานดีเดน อีกท้ังยังเปิดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมให
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐพงษแ กิติทรัพยแกาญจนา (2551 : 7)  ศึกษา
การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มุงศึกษา
งานใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการบริหารท่ัวไปดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานวิชาการ
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิกุล พรมโสภา (2553 : 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการ ดังกลาวพบวา การมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการดานการบริหารจัดการศึกษาท้ัง  4 ดานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามบทบาท หนาท่ีของคณะกรรมการ จําแนกตามระดับชวงชั้นการจัดการเรียน
การสอน และขนาดของโรงเรียน ตามภาระงาน 4 ดาน โดยรวมไมแตกตางกันและประการสุดทาย คณะกรรมการใหความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมการเรียนการสอนดานวิชาชีพในโรงเรียน ควรจัดประชุมอบรม หรือสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเขาใจ
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บทบาทหนาท่ี ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณ และควรสงเสริมและสรางความสัมพันธแกับชุมชน ในโอกาส
ตาง ๆและสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย ปูอมนอย (2556 : ง) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารของโรงเรียนวัดหุบรัก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารของ
โรงเรียนวัดหุบรัก และเพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาเสนอตอผูบริหารสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองสรุปภาพรวมของงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีสวนรวมมากอันดับ 1 คือ ดานวิชาการ อันดับท่ี 2 คือ 
ดานบริหารท่ัวไป อันดับท่ี 3 คือ ดานงบประมาณ และอันดับ 4 คือ ดานบริหารงานบุคคล 

ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีกําหนดไว  คือ ควรใหผูปกครองนักเรียนมี
สวนรวมในการสํารวจเด็กในเขตบริการเพื่อวางแผนจัดการศึกษา ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมกํากับติดตามและตรวจสอบการใช 
 
งบประมาณสถานศึกษา ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะกับโรงเรียนเพื่อแกปใญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
บุคลากร ควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน สําหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
  ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมใหความชวยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาตามความตองการของโรงเรียนชุมชนบานอุมผางสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
  ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมใหคําแนะนําในการจัดทําเกณฑแการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
  ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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การนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลําปาง เขต 3 
The Internal Supervision of Baanpiangjai School under Lampang 

Primary Educational Service Area Office 3 
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KESINEE  RUEANGPHIPHATTHANAPHAN 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมท้ังสิ้น 74 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ 
ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบวา  สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3  
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนการนิเทศ (Plan) อยูในระดับมาก 
รองลงมา การดําเนินการนิเทศ (Do) อยูในระดับมาก การประเมินผลการนิเทศ (Check) อยูในระดับมาก และการปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) 
อยูในระดับมาก   
 ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการวิเคราะหแนโยบายของโรงเรียน เพื่อนํามาใชวางแผนการนิเทศภายใน ควรมีการกระตุนใหการดําเนินงาน   
การนิเทศดําเนินไปอยางเป็นระบบและตอเน่ือง ควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในชั้นเรียน และแจงใหครูผูรับการนิเทศทราบทุกครั้ง และควร นํา
ผลการนิเทศในครั้งปใจจุบันมาเปรียบเทียบผลการนิเทศภายในครั้งกอน เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต 
  
คําสําคัญ : การนิเทศภายในโรงเรียน, ศึกษาสภาพ, ขอเสนอแนะ 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the internal supervision 
of Baanpiangjai School under Lampang Primary Educational Service Area Office 3. The participants and the data source of 
the research were 74 qualified people, school administrators, teachers, and the committees of Office of the Basic 
Education Commission, and kindergarten 1 to Prathomsuksa 6 students’ parents. The research instruments were 
questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis.  

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the internal supervision of 
Baanpiangjai School under Lampang Primary Educational Service Area Office 3 seemed to be at the high level. When each 
side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level. 
The highest mean score seemed to be the side of the planning of the supervision (Plan). Moreover, the inferior mean 
scores seemed to be the side of the supervision (Do), the evaluation of the supervision (Check), and the improvement of 
the supervision (Action) respectively.             

                                                           
1 ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3   
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In terms of recommendations of the internal supervision of Baanpiangjai School under Lampang Primary 
Educational Service Area Office 3, it was found that the school should analyze the school policy to plan the internal 
supervision. In addition, the internal supervision should be promoted to do systematically and continuously. The internal 
supervision should be also concluded inside the classrooms, and inform the teachers who were supervised at all times. In 
addition, a comparison of the internal supervision results should be required for the development in the future. 

 
Key Words : The Internal Supervision, Lampang  Primary Educational Service Area Office 3 
 
 
 
บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองคแกรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามเจตนารมณแของพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังนั้นสถานศึกษาซ่ึงเป็นหนวยงาน
ยอยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุดในการนํานโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาการศึกษาของรั ฐบาล
ไปสูภาคปฏิบัติ การที่สถานศึกษาจะดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา (อัญชลี  โพธิ์ทอง , 2554 : 83) ทั้ง  3  กระบวนการนี้เป็นสิ่งสําคัญที่
ผูบริหารจะตองเนนใหเทาเทียมกันกระบวนการนิเทศการศึกษาจะชวยใหกระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาของรัฐบาลปใจจุบันที่กลาววา จะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู สร างความ
ตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันทแ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน โดยใชคุณธรรมพื้นฐานของกระบวนการเ รียนรูที่
เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษาและสถาบันการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 1) 

การดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนแตามพันธกิจในแผนกลยุทธแของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต  3  ปี  2557-2560  ไดใหความสําคัญใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับ การศึกษาและขนาดโรงเรียนโดยมุงมั่นพัฒนาใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพเทาเทียมกัน แตเนื่องจากมี
อุปสรรคและปใญหาดานปใจจัยพื้นฐานไมสามารถที่จะดําเนินการให  เสมอภาคอยางเทาเทียมกันไดในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขนาดใหญจะมีทรัพยากร
ทางการบริหารดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่พรอมอยูแลว ก็สามารถพัฒนาไดตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ สวนโรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรทางการบริหารจํากดัแทบทุกดาน งบประมาณมีจํากัด ตามจํานวนนักเรียน บุคลากรนอยไมเพียงพอกับ
จํานวนชั้นเรียน สื่อการการเรียนการสอนและอุปกรณแมีนอย อีกทั้งจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มี แนวโนมเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งปใจจุบันการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง ไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM) โดยมีการกระจายอํานาจการบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต  3, 2557 : 4) 

โรงเรียนบานเปียงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่มุงเนนการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงอยางตอเนื่องตลอดมา จากรายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปี 
พ.ศ.2558  ผลการประเมินทั้งสองวิชาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พบวาความรูความสามารถของผูเรียนยังต่ํากวาผลการประเมินระดับประเทศ จากการ
วิเคราะหแสภาพภายในของโรงเรียนพบวาสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิธเีรียนการเปลี่ยนวิธสีอนของครูที่จะสอดคลองกับ
การปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ แตขาดความตอเนื่องในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงทําใหนักเรียนไมเกิดองคแความรู (โรงเรียนบานเปียงใจ, 2558 
: 1) 
 จากความสําคัญและสภาพปใญหาดังกลาว ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ผลการศึกษาที่ไดรับจะเป็นขอมูลสําคัญในการวางแผนเพื่อพัฒนาการสงเสริมการนิเทศและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนบานเปียงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3 
2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การนิเทศภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการดําเนินงานรวมกันระหวางผูบริหารและครูใน
โรงเรียนในการใหความชวยเหลือใหความปรึกษา สนับสนุนซ่ึงกันและกันในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีการดําเนินงาน  4  ดาน คือ  
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1.  ดานการวางแผนการนิเทศ (Plan) หมายถึง การเตรียมการในการดําเนินงานการนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปใญหาและนโยบายของโรงเรียน
ลวงหนาวาจะทําอะไร ใครทํา ทําที่ไหน ทําเมื่อไหร และทําอยางไร ไดแก การวางแผนในการกําหนดขั้นตอนและแผนการนิเทศ โดยกําหนดกิจกรรมแล ะ
รายละเอียดกิจกรรมเขียนเป็นโครงการนิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  ดานการดําเนินการนิเทศ (Do)  หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดวยการกระตุน ผลักดัน เรงรัด นิเทศ กํากับ เฝูาระวังติดตาม สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรทุกฝุาย ทุกกลุมสาระวิชา ทุกงานอยางเป็นระบบ
และตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคแ 
 3.  ดานการประเมินผลการนิเทศ (Check) หมายถึง การตรวจสอบติดตามความกาวหนาของโครงการและวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน ทั้งในระดับโรงเรียน และกลุมสาระวิชา รวมทั้งการนําผลการประเมินเพื่อเป็นขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 4.  ดานการปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) หมายถึง การนําผลการประเมิน ในแตละขั้นตอนของการนิเทศหรือระหวางการดําเนินงานที่เป็น
ปใญหาสาเหตุมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับคุณภาพผูเรียน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  เป็นการศึกษาการ
ดําเนินงานโดยใชรูปแบบกระบวนการนิเทศแบบวงลอเดมมิ่ง หรือวงลอ PDCA ของ ดร.ชิวฮารแท นักวิทยาศาสตรแชาวอเมริกันโดยดัดแปลงมาจากขอบเขต
การศึกษาของ วัลลีภแ ดอกพรม  (2557 : 10)  มี  4  ดาน ดังนี้  1. การวางแผนการนิเทศ (Plan)  2. การดําเนินการนิเทศ (Do)  3. การประเมินผลการนิเทศ 
(Check) และ  4. การปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1  คน ครูผูสอนจํานวน 4 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  
46  คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารและผูแทนครู) ของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ปีการศึกษา  2558  รวมทั้งสิ้น  จํานวน 58 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 วิเคราะหแสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตาราง แลวนํา
ผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 

การศึกษาขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 แหลงขอมูลที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  1  คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูผูสอนจํานวน 4 คน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 2 คน ในโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ในปีการศึกษา 2558 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) ตามเกณฑแที่กําหนดไว จํานวน 16 คน เครื่องมือที่
ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต  3  แบบโครงสราง ( Structured  Interviews) วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผล
ตอไป 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 การนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนการนิเทศ (Plan) อยูในระดับมาก ( = 3.79) รองลงมา การดําเนินการนิเทศ 
(Do) อยูในระดับมาก ( = 3.78) การประเมินผลการนิเทศ (Check) อยูในระดับมาก ( = 3.77) และการปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) อยูในระดับมาก 
( = 3.65) ตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ดานการวางแผนการนิเทศ (Plan) โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก 
คือแตงตั้งกรรมการทํางานเพื่อประเมินผลในการนิเทศภายใน อยูในระดับมาก ( = 4.22) รองลงมากําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ อยูในระดับมาก ( = 4.03) และสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียนกอนดําเนินการนิเทศ อยูในระดับมาก ตามลําดับ ( = 3.90) และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือวิเคราะหแสภาพปใญญาของโรงเรียนเพื่อการวางแผนการนิเทศภายใน อยูในระดับ ( = 3.53) 

ดานการดําเนินการนิเทศ (Do) โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก คือ 
ประชุมชี้แจงใหครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ อยูในระดับมาก ( = 3.90) รองลงมากําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกฝุายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
การนิเทศภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก ( = 3.86)  และมีกําหนดนโยบายใหการดําเนินการนิเทศภายในดําเนินไปอยางเป็นระบบและตอเนื่อง อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ ( = 3.84) และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือประชุมปรึกษาหารือหลังการจัดการนิเทศภายในเพื่อแกปใญหาการนิเทศ อยูในระดับมาก ( = 3.60)  
 ดานการประเมินผลการนิเทศ (Check) โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก 
คือรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในและแจงใหครูในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน อยูในระดับมาก ( = 3.88) รองลงมามีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
นิเทศภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก ( = 3.86) และมีนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
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ตามลําดับ ( = 3.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ตรวจสอบปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนและประเมินผลรวม
ของการปฏิบัติงานตามโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคแและเปูาหมาย อยูในระดับมาก ( = 3.52)  
 ดานการปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับ
แรก คือมีนําผลการประเมินมาใชประโยชนแในการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ( = 3.83) รองลงมามีการศึกษาปใญหาระหวางการปฏิบัติงาน
มาปรับปรุงแกไข และมีการสัมมนารวมกันระหวางผูนิเทศกับผูปฏิบัติการสอน อยูในระดับมาก ( = 3.69) และประชุมและสรุปขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศและรวมกันหาวิธีแกไขขอบกพรอง อยูในระดับมาก ( =3.67) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือนําวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพของครูไปเผยแพร อยูในระดับมาก ( = 3.53) 
//////// ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ไดแก 
 ดานการวางแผนการนิเทศ (Plan) คือ ควรมีการวิเคราะหแนโยบายของโรงเรียน เพื่อนํามาใชวางแผนการนิเทศภายใน  
 ดานการดําเนินการนิเทศ (Do) คือ ควรมีการกระตุนใหการดําเนินงานการนิเทศดําเนินไปอยางเป็นระบบและตอเนื่อง  
 
 ดานการประเมินผลการนิเทศ (Check) คือ ควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในชั้นเรียน และแจงใหครูผูรับการนิเทศทราบทุกครั้ง  
 ดานการปรับปรุงแกไขการนิเทศ (Action) คือ ควรนําผลการนิเทศในครั้งปใจจุบันมาเปรียบเทียบผลการนิเทศภายในครั้งกอน เพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในอนาคต 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การนิเทศภายในของโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก 
เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการแตงตั้งกรรมการทํางานเพื่อประเมินผลในการนิเทศภายใน อีกทั้งประชุมชี้แจงใหครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ มี
การรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในและแจงใหครูในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน  แลวนําผลการประเมินมาใชประโยชนแในการพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของโสภณ ทองจิตร (2553 : 74-76) เร่ืองการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศในโรงเรียน
ในเครือขายบางกุง จังหวัดสุราษฎรแธานี  พบวาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศในโรงเรียนในเครือขายบางกุ ง จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง มีวิธีการหรือแนวดําเนินงานการนิเทศภายใน ในดานตาง ๆ ดังนี้  ดานการสํารวจความตองการจําเป็นของ
โรงเรียน โดยมีการแตงตั้งกรรมการศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความตองการในการนิเทศภายใน มีการจัดทําโครงการนิเทศภายในใหสอดคลองกั บสภาพ
ปใญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ มีการกําหนดโครงการนิเทศภายในไวในแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน มีการแตงตั้งกรรมการทํางาน
เพื่อประเมินผลในการนิเทศภายใน ดานการดําเนินการนิเทศ มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนการนิเทศภายใน มีการประชุมชี้แจงใหครูเขาใจ
บทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ มีการรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในและแจงใหครูในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน 
โดยนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ และดานการปรับปรุงแกไข มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงคแและเปูาหมาย มีการนําผลการประเมินมาใชเป็นประโยชนแในกาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้การนิเทศภายในโรงเรียนยังเป็นกระบวนการเชิงบริหารจัดการทางวิชาการดานการศึกษาที่มีมานานแลวและถือเป็นฐานสําคัญเชิงบริหาร
ที่กอใหเกิดความรวมมือและยึดหลักการเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยของบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน มีขอปฏิบัติรวมกันที่จะรวมกันจัดการเรียนการ
สอนใหบรรลุผลตามที่นโยบายการจัดการศึกษาและหลักสูตรกําหนดไว ถาหากนําวงจร PDCA มาใชในกระบวนการนิเทศภายในก็จะสงผลให การปฏิบัติงาน
นิเทศภายในมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของชุติมา สามงามยา (2554 : 85-86) เรื่องการดําเนินงานนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ใน
กลุมโรงเรียนหนองคลา อําเภอไทรงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบวาการดําเนินงานนิเทศภายในโดยรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงมีทั้งหมด  4  ดาน คือ ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานการดําเนินงานนิเทศภายใน ดานการประเมินผลการนิเทศภายใน และดานการปรับปรุง
แกไขการนิเทศภายใน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ดานการประเมินผลการนิเทศภายใน และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการดําเนินงานนิเทศภายใน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของวัลลีภแ ดอกพรม (2557 : 68-71) เรื่องการปฏิบัติภารกิจการ
นิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวาการปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษา
ภารกิจการนิเทศตามแนวคิดของกลิคแมน และคณะ (Glickman and others) ประกอบดวยภารกิจการนิเทศ  5  ดานคือ  1) การใหความชวยเหลือครู
โดยตรง  2) การพัฒนากลุม  3) การพัฒนาวิชาชีพครู  4) การพัฒนาหลักสูตร และ  5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนํามาประกอบกับการบริหารแบบวงจร
คุณภาพ  4  ขั้นตอนของ เดมมิ่ง (Deming) คือ การวางแผน (plan - P) การปฏิบัติ (do - D) การตรวจสอบ (check - C) และการปรับปรุงแกไข (act - A) 
โดยภาพรวมมีปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศทุกดาน  
 ขอเสนอแนะดานการวางแผนการนิเทศ (Plan) คือ ควรมีการวิเคราะหแนโยบายของโรงเรียน เพื่อนํามาใชวางแผนการนิเทศภายใน เป็นเพราะวา
การนํานโยบายของโรงเรียนมาวางแผนการดําเนินงานการนิเทศภายในใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน ดานการดําเนินการนิเทศ (Do) คือ ควรมีการกระตุนใหการดําเนินงานการนิเทศดําเนินไปอยางเป็นระบบและตอเนื่อง เป็นเพราะวาการ
ดําเนินการนิเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับสถานศึกษา ซ่ึงจะตองดําเนินไปอยางเป็นระบบและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามเปูาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานการประเมินผลการนิเทศ (Check) คือ ควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในชั้นเรียน และแจงใหครูผูรับการนิเทศทราบทุกครั้ง เป็นวาเพราะการสรุปผลการ
นิเทศภายในชั้นเรียนและแจงใหครูผูรับการนิเทศทราบทุกครั้ง จะทําใหครูผูรับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาการเรียนการสอ นและการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเป็นไปตามเปูาหมายของการศึกษา ดานการปรับปรุงแกไขการนิเทศ 
(Action) คือ ควรนําผลการนิเทศในครั้งปใจจุบันมาเปรียบเทียบผลการนิเทศภายในครั้งกอน เพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต เป็นเพราะวาจะไดนํา ผล
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การนิเทศในครั้งปใจจุบัน และผลการนิเทศภายในครั้งกอนมาวางแผนปรับปรุงแกไขเพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต หรือทําการแกไขปใญหาตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานการนิเทศภายใน 

ขอเสนอแนะในการทําศึกษาตอไป 
ควรศึกษา เรื่องการวิเคราะหแสภาพปใญหาของโรงเรียนกับการวางแผนการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  
ควรศึกษา เร่ืองการดําเนินงานการแกปใญหาการนิเทศหลังการจัดการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  
ควรศึกษา เร่ืองสภาพการปฏิบัติและปใญหาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3 
ควรศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูกับการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.วชิน  ออนอาย กรรมการ

ที่ปรึกษา และอาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียงประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผู
ศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ

ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
ขอขอบคุณทานสนธยา  พรหมกิ่งแกว ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษ ทานขนิษฐา  สวยสด ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษ และทานบุญมา  ทีเกง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปียงใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  3  ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนที่ทําหนาที่เป็นหัวหนาฝุาย
ที่ 4 ฝุาย ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 48 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  ทําการวิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการประชุมอบรม
ทางวิชาการอยูในระดับมาก  ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ดานการนิ เทศ
การศึกษาอยูในระดับมาก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชอยูในระดับมาก และดานหองสมุดอยูในระดับมาก   

ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สภาพชุมชนและทองถิ่น 
พรอมทั้งตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับหลักสูตรระดับโรงเรียน ความตองการของผูเรียน ความตองการของชุมชนและ ความ
ตองการของทองถิ่น และมีการกํากับดูแลใหครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ใหไดทํา คิดเป็น ทําเป็น มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการอยู
รวมกับผูอื่น มีการจัดใหครูและผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนผลิต สื่อการเรียนการสอน การจัดการเอกสารหนังสื อคนควาสําหรับครูและนักเรียนอยาง
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และควรมีการใช วิธีการ กิจกรรมนิเทศ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพและขอจํากัดของโรงเรียน 
การประเมินผลการจัดการประชุมอบรมทางวิชาการใหแกครูทุกคร้ังเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูปกครองนักเรียนและเพื่อนนักเรียน ควรมีสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนการสอน  
 

คําสําคัญ:การบริหารงานวิชาการ/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations ofthe academic administration of 

Huaynamnakwitthaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and the data source of the 
research were 48qualified people, school administrators, teachers who were the heads of 4 departments, and teachers, and the 
committees of Office of the Basic Education Commission. The research instruments were questionnaires and interviews. The 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the academic administration of 
Huaynamnakwitthaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 2seemed to be at the high level. When each side was 
considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the 
measurement and evaluation, the academic meetings, the teaching and learning management, the teaching and learning materials, 
the supervision, the curriculums and utilization, and the library respectively. 
                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2Email:1922poo@gmail.com 00987485423 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 186 
 

In terms of recommendations of the academic administration of Huaynamnakwitthaya School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, it was found that the school should appropriately develop the curriculums according to the 
students, community, and locality. In addition, the school should monitor the teaching and learning management of the teachers to 
correspond with the curriculums, and the needs of learners, community, and locality. Moreover, the school should encourage the 
teachers to provide the learner-centered activities to develop the thinking processes of the students, management, andsocial skills in 
living together at school. The school should also give both teachers and students the opportunities to participate in planning creating 
teaching and learning materials. In addition, the school should provide enough textbooks, including other academic documents for 
both teachers and students. Moreover, the school should appropriately prepare the activities for the supervision conforming to the 
condition and limitation of the school. The teachers should be evaluated at all times after finishing the academic meetings. 
Moreover, both students’ parents and schoolmates should be given the opportunity to participate in the teaching and learning 
evaluation. 

 

Keywords: academic administration / Huaynamnakwitthaya School  under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาใหเ ด็ก
เยาวชนและคนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเกง คิดดี ทํางานไดดี มีคุณภาพ มีความเป็นไทย สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณแโลกและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง คุณภาพของคนไทยเชนนี้จะเป็นทรัพยากรสําคัญสําหรับการอยูรอดและการพัฒนาของประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหมที่ตองใชความรู เป็น
เครื่องมือสําคัญของการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 7) สถานศึกษาเป็นหนวยงานหลักและเป็นหนวยปฏิบัติที่ใกลชิด
กับผูเรียนและชุมชน และผูมีสวนไดเสียกับการศึกษามากที่สุด อันกอใหเกิดที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแของพระราชบัญญั ติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 บรรลุเปูาหมาย สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 7) มีขอแนะนําวาสถานศึกษาจะตองมีปรับเปลี่ยนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มี
ศักยภาพ ที่จะรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากรัฐไดอยางแทจริง ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล แ ละการ
บริหารทั่วไป ผูมีบทบาทสําคัญ คือ ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากเป็นผูจัดการทางการศึกษา เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ไดรวมกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเป็นไปตามจุดมุงหมายทาง การศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการที่เป็นการบริหารกิจกรรมที่สําคัญในสถานศึกษาซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพราะเป็นงานหลักและ
งานหัวใจของสถานศึกษาเนื่องจากเหตุผลอันดับแรกในการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นมาก็เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนนั่นเองสวน
งานอื่น ๆ นั้น เป็นงานสนับสนุนใหงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สถานศึกษาจะมีคุณภาพเพียงใดและดําเนินไปโดยประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นยอมขึ้นอยู
กับความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทรับผิดชอบและมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการวางแผนประสานงาน นิเทศ กํากั บ 
ติดตาม ตลอดจนกําหนดนโยบายในสถานศึกษา วันเพ็ญ  จันทรแเจริญ.  (2542: 9)ปใจจุบันพบวาประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการศึกษายังไมดีพอทํา
ใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพยังไมเป็นที่นาพอใจ จากการประเมินสภาพปใญหาในการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรูทั่วประเทศของ สกศ. พบว า ผูบริหาร
สถานศึกษามากกวารอยละ 60 มีความคิดเห็นตอคติและพฤติกรรมการบริหารงานที่เป็นอุปสรรคตอการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครูกลาวคือ
ผูบริหารใหความสําคัญแกงานธุรการ งานอาคารสถานที่ มากกวางานวิชาการ สงผลใหครูไมทุมเทเอาใจใสในการเรียนการสอนเทาที่ควร ทํา ใหการใหผูเรียน
พัฒนาดานการคิด วิเคราะหแ สังเคราะหแ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูนอกจากนั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนก็เนนความจํามากกวา
การประเมินสภาพความสําเร็จที่แทจริงของนักเรียนดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยางเรงดวนที่ตองพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นคือการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 9)พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดกําหนดตามแนวทางการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนหวยน้ํานักวิทยาการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสู ตรยังไมชัดเจน การ
จัดการเรียนการสอนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ไมคอยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ พรอมทั้งสื่อและอุปกรณแการเรียนรูยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อใหการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีคุณภาพอันจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
2.เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู ศึกษา
ไดสังเคราะหแและประยุกตแขอบขายงานวิชาการ 7 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
 2.  ดานการเรียนการสอน 
 3.  ดานวัสดุประกอบหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
 4.  ดานวัดผลและประเมินผล 
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 5.  ดานหองสมุด 
 6.  ดานการนิเทศการศึกษา 
 7.  ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ 
 
วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดดําเนินการดังนี้  
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ประชากรที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 33 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน13คน 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 47คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2แหลงขอมูล 

ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน  ครูที่ทําหนาที่หัวหนาฝุายของโรงเรียน จํานวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 คน ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น จํานวน 8  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)วิเคราะหแขอมูลโดยการ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis)แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวม อยูในระดับมาก ( =
4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก (  =4.16) รองลงมา ดานการประชุม
อบรมทางวิชาการอยูในระดับมาก (  =4.12)ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก   (  =4.05) ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก (  = 3.96) ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก  ( =3.94) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชอยูในระดับมาก  ( =3.91)  และดาน
หองสมุดอยูในระดับมาก  ( =3.83)  ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สภาพชุมชนและทองถิ่น 
พรอมทั้งตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับหลักสูตรระดับโรงเรียน ความตองการของผูเรียน ความตองการของชุมชนและคว าม
ตองการของทองถิ่น และมีการกํากับดูแลใหครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ใหไดทํา คิดเป็น ทําเป็น มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการอยู
รวมกับผูอื่น มีการจัดใหครูและผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนผลิต สื่อการเรียนการสอน การจัดการเอกสารหนังสือคนควาสําหรับครูแล ะนักเรียนอยาง
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และควรมีการใช วิธีการ กิจกรรมนิเทศ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพและขอจํากัดของโรงเรียน 
การประเมินผลการจัดการประชุมอบรมทางวิชาการใหแกครูทุกคร้ังเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูปกครองนักเรียนและเพื่อนนักเรียน ควรมีสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนการสอน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก                
เป็นเพราะวามีโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรระดับโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางอยาง เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชนและทองถิ่น อีกทั้งยังมีการกระตุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการปลูกฝใงคุณลักษณะที่ดี ความมี
คุณธรรม จริยธรรมมีการติดตามใหครูใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และระดับความรูของผูเรียนมีการตรวจสอบ การนําผลการวัดผล
และประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนมีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการทุกปีการศึกษาประกอบกับมีการกําหนดผูรับผิดชอบงาน
นิเทศภายในของโรงเรียนอยางชัดเจนและมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเป็นสําคัญ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพชรรัตนแ นิ่มพันธแ (2557 : 54) ไดทําการวิจัยเรื่องปใญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีจุดประสงคแเพื่อ 1)เพื่อศึกษาปใญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบปใญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 3) เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 4) เพื่อประเมินความเป็นไปไดของแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองประชากรที่ใชวิเคราะหแสภาพปใญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองในการ
ระดมสมอง (Brainstorming) จากบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาประกอบดวยผูบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศกแและครูสวนประชากรที่
ใชศึกษาระดับปใญหาการบริหารงานวิชาการ 9 ดานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองประกอบดวยครูและผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้นจํานวน 405 คน โดยใชแบบสอบถามการศึกษาระดับปใญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองใน 9 ดานคือ 1. การวางแผนงานดานวิชาการ 2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 5. การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 7. การ
นิเทศการศึกษา 8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาและ 9. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิเคราะหแขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ย( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวาระดับปใญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองในภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้โดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวาโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรระดับโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับ  
ฉันทนา จันทรแบรรจง (2550: 1-10 อางถึงใน เพชรรัตนแ นิ่มพันธุแ 2557 : 15) หลักการบริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่เสนอโดย
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้ 

1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปใญหาและ
ความตองการของชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 
3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูรวมทั้งเป็นเครือขายและแหลงการเรียนรู 
 

 
4. มุงจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาไดทุกชวงชั้นทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการกระตุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการปลูกฝใงคุณลักษณะที่ดี 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับเอกอินทรแ จันทรแดี (2553 : 135-136 อางถึงใน พระมหาชาญณรงคแ ดาศรี 2557 : 41-42) ไดกลาวถึง แนวทางใน
การจัดทําการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจกับความถนัดของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณแและการประยุกตแความรูมาใช เพื่อปูองกันและแกไขปใญหา 
3.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติใหทําไดคิดเป็นทําเป็นรักการอาน และเกิดการใฝุรูอยางตอเนื่อง 
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งการปลูกฝใงคุณคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแไวในทุกวิชา 
5.  สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อทําใหครูเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู

รวมทั้งใชความสามารถในการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ครูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนก ารสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ 

6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานงานรวมกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ 

ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการติดตามใหครูใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม และระดับความรูของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาวดี กัณทะวัง (2557 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา เขตบางเขน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา
และหาขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา เขตบางเขน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุง
เทหมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ครูจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามประมาณคา ไดคาดัชนีความสอดคลองเนื้อหา 
เทากับ 1 ทุกขอและคาความเชื่อมั่น เทากับ .89 และวิเคราะหแขอมูล โดยการหาคารอยละ  (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา  เขตบางเขน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดทําแผนปฏิบัติง านดาน
วิชาการ ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอนดานสื่อการสอน ดานการนิเทศการสอน และดานการวัดผลประเมินผล 

ด้านวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการตรวจสอบ การนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอน ซ่ึงสอดคลองกับปรียาพรวงศแอนุตรโรจนแ (2553 : 30อางถึงใน ภัทนียา ประภาสโนบล 2557 : 41-42)กลาวถึงความสําคัญของการวัดและประเมินผล
ไว 6 ประการดังนี้ 
 1. เพื่อปรับปรุงการสอนของครูอาจารยแทําใหครูอาจารยแทราบวาผลการสอนของตนเป็นอยางไรและจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
 2. เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนนักศึกษาจะไดทราบวาตนมีความรูความสามารถความเขาใจในบทเรียนหรือไมเพียงใดซ่ึงจะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงตนเอง 
 3. เพื่อปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาทําใหทราบสภาพที่แทจริงของหลักสูตรโครงการสอนบันทึกการสอนที่นํามาสูการปฏิบัติวาประสบ
ปใญหาอยางไรจะไดแกไขปรับปรุงอยางไร 
 4. เพื่อเป็นขอมูลทางการศึกษาทั่วไปในการทํางานและศึกษาตอ 
 5. เป็นหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในการรับนักศึกษาผลการเรียนและการสําเร็จตามหลักสูตร 
 6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแสถานศึกษาในดานการเรียนการสําเร็จการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
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ด้านห้องสมุดโดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการทุกปีการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เพียงตะวัน ฤทธิรณ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแเขต 2 ตามความคดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการกลุมตัวอยางเป็นผูบริหารและครูวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแเขต 2 จํานวน 288 คนซ่ึงไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเ ครจซีและ
มอรแแกนแลวทําการสุมกลุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางมีสัดสวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะคือแบบตรวจสอบ
รายการแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบปลายเปิดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลคือคารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบคาทีการหดสอบคาเอฟและการทดสอบเป็นรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟุ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
วิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแเขต 2 โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองลงมาคือดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนสวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสูดคือดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู 2)ผูบริหารและครูวิชาการมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกต างกันเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .053)ผูบริหารและครูวิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแเขต 2แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็น
รายดานพบวาดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนไมแตกตางกันสวนดานอื่นๆแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .054)ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูบริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่มีจํานวนมากที่สุดคือควรพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม 
 
กับสภาพบริบทของชุมชนโดยประสานความรวมมือกับชุมชนและภูมิปใญญาทองถิ่นรองลงมาคือควรทําความเขาใจระเบียบการวัดผลและประเมินผลที่ถูกตอง
และประเมินตามสภาพจริงและควรพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่องมีอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงและใชแหลงเรียนรูรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 

ด้านการนิเทศการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียนอยางชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สุภาวดี กัณทะวัง (2557 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา เขตบางเขน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและหาขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนปรา
โมทวิทยารามอินทรา เขตบางเขน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ครูจํานวน 40  คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามประมาณคา ไดคาดัชนีความสอดคลองเนื้อหา เทากับ 1 ทุกขอและคาความเชื่อมั่น เทากับ .89 และวิเคราะหแ
ขอมูล โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงาน
วชิาการของครูโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา เขตบางเขน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิชาการ ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานสื่อการสอน ดานการนิเทศการสอน และดานการวัดผลประเมินผล 

ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวามีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553 อางถึงใน พระมหาชาญณรงคแ ดาศรี 2557 : 41) ดังนี้ 

1. สงเสริมนิเทศติดตามและกํากับใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมนิเทศติดตาม
และกํากับใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียน จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน
แกครูในกลุมสาระตางๆ สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันตางๆ 
3. การจัดชั้นเรียน 
4. สํารวจความรูความสามารถของครู และความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสานกับกลุมบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากําลัง 
5. วิเคราะหแโครงสรางหลักสูตร สํารวจความตองการความถนัดความสนใจรวมกับกลุมงานแนะแนวและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อจัดรายวิชาเพื่อใหนักเรียนลงทะเบียน 
6. ตารางสอนนักเรียนครู ตารางการใชหอง และติดตาม ควบคุมใหการดําเนินการตาม 

ตารางสอนใหถูกตองทั้งการเรียนและการสอน 
7. กํากําหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลปฏิบัติ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล  ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  
กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู   ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้
เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบขอ ง
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานณรงคแศักดิ์  อบหอม ผูอํานวยการโรงเรียนแมพริกวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และทานณิชพันธแ  
อินทรียแสังวร ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่ เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาครั้งนี้ 
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สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชมุตาบง 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

The Participation in the Administration of the Students’ Parents of Anuban Chumtabong School under 
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2 

 
ชุรินทร์พร  บุญน้อย1 

  Churinporn  Boonnoy 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 201 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ        
ทําการวเิคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา  สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการบริหารงาน
บุคลากรอยูในระดับมากรองลงมา ดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมากและดานการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมาก   
 ขอเสนอแนะ คือสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมชี้แจงขอบขายของงานวิชาการสถานศึกษาควรจัดใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องควรมี
การใชจายเงินโรงเรียนใหเป็นไปตามระเบียบ รอบคอบ รัดกุม และโปรงใส มีการติดตามตรวจสอบบัญชีอยูเสมอ และควรมีการสรางบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน 
 
คําสําคัญ : การบริหารการมีสวนรวมของผูปกครอง, สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 
 
Abstract  

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations ofthe participation in the 
administration of the students’ parents of AnubanChumtabong School under Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2. 
The participants and the data source of the research were 201qualified people, school administrators, teachers, and the committees 
of Office of the Basic Education Commission, and Prathomsuksa 1-6 students’ parents. The research instruments were questionnaires 
and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content 
analysis. 

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the participation in the administration of 
the students’ parents of AnubanChumtabong School under Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2seemed to be at 

                                                           
1 ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแเขต 2E-mail : churinporn@gmail.com โทรศัพทแ 089-5664928 
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the high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were 
at the high level; that is, the personnel administration, the budget administration, the general administration, and the academic 
administration respectively. 

In terms of recommendations of the participation in the administration of the students’ parents of AnubanChumtabong 
School under Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the school should hold the meeting and 
training to explain the framework of academic matters. In addition, the school should encourage the officers to develop themselves 
continuously. Moreover, the disbursements budget should be concisely and carefully done according to the regulations with 
transparent standards. In addition, the school should regularly monitor the audit. Moreover, the teachers should appropriately create 
the classroom atmospheres to motivate students to learn. 
 
Keywords : The Participation in the Administration of the Students’ Parents, School under Nakhonsawan Primary Educational Service 
Area Office 2  
 
 
 
 
 

บทนํา 
 ในปใจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปใญหาดานการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาเป็นองคแประกอบที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแที่สําคัญการจัดการศึกษามีเปูาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษ ฐกิจสังคม
การเมืองตามกระแสโลกาภิวัตนแรัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อใหเป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหประโยชนแแกเยาวชนมากที่สุดมีกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาซ่ึงการมีสวนรวมสามารถสรางความเจริญกาวหนาในดานการศึกษาตลอดจนสรางความสมดุลในระบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายแมบททางการปฏิรูปการศึกษาระบุไววาการ
บริหารงานของโรงเรียนตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข และกําหนดใหผูปกครองชุมชนเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยมีองคแประกอบที่ สําคัญคือ
ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนแยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเปิดใจกวางและคิดวาสถานศึกษาไมใชแหลงคว ามรูเพียงแหงเดียวแตความรูที่อยูลอมรอบ
สถานศึกษานั้นยังมีอีกมากมายยอมรับวาภูมิปใญญาชาวบานนั้นมีคุณคาจะเป็นหนทางที่จะทําใหสถานศึกษาเปิดรับการบูรณาการระหวางภูมิคว ามรูของ
สถานศึกษาและภูมิความรูจากชาวบานเพื่อใหเกิดประโยชนแอยางแทจริง 
 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 ไดมีการประชุมผูปกครองของนักเรียนในแตละภาคเรียน 
และไดพบปะพูดคุยกับผูปกครองในระหวางที่รวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนซ่ึงมีโอกาสไดรับฟใงปใญหา ความเห็นและขอเสนอแนะจากผูปกครองเป็นประจํา 
ผูปกครองบางสวนใหความสนใจรวมมือในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยางดี แตผูปกครองของนักเรียนอีกสวนหนึ่งก็ยังไมใหความรวมมือมากนัก จึงทําใหความ
รวมมือในกิจกรรมตางๆ ไมดีเทาที่ควร (โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง,2557)  
 จากที่ไดกลาวมาแลวทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2  เพื่อจะไดทราบถึงการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานในดานตาง ๆ เพื่อนําผลการศึกษาไปใช
เป็นแนวทางการพัฒนา และขอมูลในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับการมีสวนรวมของผูปกครอง และผลการศึกษาอาจนําไปสูแนวคิด
ใหม ๆ ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรคแ เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรคแ เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไดระบุไววา การนําผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในโรงเรียนเป็นเรื่องที่หากกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชนแทั้งโรงเรียน ผูปกครองและสําคัญที่สุดคือประโยชนแตอการศึกษาของผูเรียน การ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มปะสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต องการของ
ผูรับบริการ และใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน ทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงและใหคณะกรรมการศึกษาของแตละสถานศึกษาทําหนาที่กํากับ สงเสริมสนับสนุน
กิจการสถานศึกษา กระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษานั้น เป็นการมุงกระจายอํานาจการบริหารจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษาในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษานั้น เป็นการมุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูที่ใกลชิดเด็ก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปกครองและชุมชน ไดมีสวนรวมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมากที่สุดตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคแกรสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยแเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนชุมชน โดยมีความเชื่อวาการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจขององคแคณะบุคคลที่อยูใกลชิดและมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนมากที่สุด 

ดาวรุง ชะระอ่ํา (2550 : 172) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ วาเป็นการบริหารกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารงานวิชาการ คือ ผูที่ทําหนาที่ประสานงานระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝุายเพื่อจัดกิจกร รมทางวิชาการให
ประโยชนแสูงสุดของผูเรียน ดังนี้ 

 - การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 - การทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 - การจัดตารางเรียน และจัดครูเขาสอน 
 - การจัดกลุมการเรียน 
 - การจัดสอนซอมเสริม 
 - การประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
พระมหาเกียรติ ฉันทธัมโม (2552 : 38) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนแสูงสุดแกองคแการ ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคล ตั้งแตการแสวงหาบุคคล การคัดเลือกบุคคลอยางเหมาะสม การพัฒนาบุคคลโดยนําเอาวิธีการตางๆ 
มาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งรูจักกระตุนใหเขาเหลานั้นเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส และ
พึงพอใจในงานนั้นๆ อีกดวย ซ่ึงเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานที่มีทั่งในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จันทิมา โกสียแรัตนาภิบาล (2554 : 22)กลาววา การบริหารงานงบประมาณหมายถึงแผนงานที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการบริหารหนวยงานของ
โรงเรียนใหสามารถดําเนินงานตางๆไปตามจุดมุงหมายใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการงานบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนสวน ที่
ประสานงานหรือคอยสนับสนุนใหโรงเรียนดาเนินการไปสูเปูาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่นประสิทธิผลอีกดวย 

กิตติศักดิ์ สุรินทรแ (2556 : 31) กลาววา การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนประกอบไปดวยงานหลายงาน ไมวาจะเป็นงานกิจการนักเรียนซ่ึงถือเป็น
งานที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลที่สมบูรณแพรอมทั้งรางกายและจิตใจ อารมณแ สังคม และสติปใญญา งานอาคารสถานที่เป็นงานที่มุ งสรางบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอนใหนาเรียน จูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียน ซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก  และงาน การสราง
ความสัมพันธแกับชุมชนก็เป็นที่ดึงเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน เพื่อสรางความสัมพันธแอันดีระหวางโรงเรี ยนกับชุมชน ดังนั้นการบริหารงาน
ทั่วไปจึงถือเป็นหนาที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่ตองชวยกันรับผิดชอบ เพราะถือเป็นการสงเสริมการบริหารงานในดานตางๆของโรงเ รียนใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

มะลิกามาศ เสง่ียมแกว (2551 : 16) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวดังนี้ ลักษณะของการมีสวนรวมนั้นเกิดจากผูนําแบบประชาธิปไตยที่
บริหารงานดวยโครงสรางการบริหารงานที่เอื้อตอการมีสวนรวม เปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมวาจะรวมในการตัดสินใจหรือมีสวนรวม
ในการคิดเห็นใหเสนอแนะในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารอันไดแก การวางแผน   การส่ังการ และการควบคุม 
ยอมสรางความภาคภูมิใจในความมีสวนรวมแกบุคคลจะนํามาซ่ึงความผูกพัน และความยินยอมรับผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากมีสวนรวมนั้นๆ โดยปราศจาก
ขอโตแยง ใดๆ 

 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ 
เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  Research)  ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ 
เขต 2ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน  22  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 
คนและผูปกครองนักเรียน จํานวน 376 คนของโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 ในปีการศึกษา 
2558 รวมทั้งสิ้น 412  คนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียน ไดมาจากการเปิดตารางเครจซ่ีและมอรแแกน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)จํานวน 201 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ไดแกแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรคแ เขต 2แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 1 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน ผูปกครอง จํานวน 6 คน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรคแ เขต 2 ในปีการศึกษา 2558ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) จํานวน 11 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแกแบบ
สัมภาษณแวิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 

 
ผลการศึกษา 
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จากการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลตามลําดับดังนี้ ระดับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารบุคลากรอยูในระดับมาก(  =4.39) รองลงมา ดานการ
บริหารงบประมาณและดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก(  =4.36)ดานการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก (  =4.33) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมชี้แจงขอบขายของงานวิชาการ ควรจัดใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการใชจายเงิน
โรงเรียนใหเป็นไปตามระเบียบ รอบคอบ รัดกุม และโปรงใส มีการติดตามตรวจสอบบัญชีอยูเสมอ ควรมีการสร างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมในการบริหารงานของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 
2 ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากผูปกครองมีความคาดหวังใหบุตรหลานไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีการบริหารที่ดี  จะสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรูสูความเป็นคนที่สมบูรณแสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข เป็นคนดีที่มีคุณธรรม ซึ่งผลการวิจัยของชลธิชา หังเสวก (2551 : 49)  
 
ที่ศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนเทศบาลบานยานยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา พบวาโดยรวมอยูใน
ระดับมากและพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา จันผง (2553 : 119-120)เรื่องความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียน
บานจันทเขลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวาความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนบานจันทเขลม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  นอกจากนี้แลวยังมีการชี้แจงในเรื่องของบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
ใหกับผูปกครองไดทราบอยูเป็นประจําไมวาจะเป็นการทําเป็นเอกสารประชาสัมพันธแและการประชุมผูปกครองนักเรียนประจําภาคเรียน ดวยเหตุ นี้จึงทําให
ผูปกครองตองการที่จะเขามามรสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ สุรินทรแ(2556 : 59) ไดศึกษา
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานสะพานสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระ ยอง เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย ปูอมนอย (2556:ง) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารของโรงเรียนวัด
หุบรัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารของโรงเรียนวัด
หุบรัก และเพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาเสนอตอผูบริหารสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ พบวา การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ คือสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมชี้แจงขอบขายของงานวิชาการ ควรจัดใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการใชจายเงิน
โรงเรียนใหเป็นไปตามระเบียบ รอบคอบ รัดกุม และโปรงใส มีการติดตามตรวจสอบบัญชีอยูเสมอ ควรมีการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ กรรมการที่
ปรึกษา และ อาจารยแ ดร.วชิน ออนอาย ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผู
ศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณนายวิศิษฐแ  ศิริวัฒพงษแ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงและนายสะอาด สุวรรณขีน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางชัย  อําเภอชุม
ตาบง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ

โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 1 คน  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน คณะครูหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล จํานวน 6 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน ผูปกครองนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 จํานวน 152 คน รวมท้ังสิ้น 167คน เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ      
การวิเคราะหแเน้ือหา 

ผลการศึกษา การบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล  สัง กัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตร 
รองลงมา ดานการนิเทศติดตามดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ   สถานศึกษาควรมีการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู การสอนอื่นๆใหเหมาะสมกับความสมารถของนักเรียน
ตามกลุมเปูาหมายพิเศษควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  การวัดทางการศึกษาไมสามารถทําการวัดคุณลักษณะท่ีตองการวัดไดครบถวนสมบูรณแ  วัดไดเพียง
บางสวน  และสถานศึกษาควรมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

คําสําคัญ:  การบริหารงานวิชาการ ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูบริหารสถานศึกษา    
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations ofthe academic 

administration of Baanguiloetor Classroom Program of TanpuyingwilaiAmartayakul School under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2. The participants and the data source of the research were 167 people comprising 1qualified people, 
1 school administrators, 6 teachers, and 7 committees of Office of the Basic Education Commission, and 152 Prathomsuksa 

                                                           
1 นักศึกษา  ปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอรแทเทิรแนจังหวัดตาก  ตําแหนงธุรการโรงเรียน โรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล  อําเภออุม
ผาง จังหวัดตาก  63170โทร  087 9417629E-mail  wilai_school@hotmail.com 
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1-6 students’ parents. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the academic administration of Baanguiloetor 
Classroom Program of TanpuyingwilaiAmartayakul School under Tak Primary Educational Service Area Office 2seemed to be 
at the high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all 
of them were at the high level; that is, the curriculums, the supervision, the teaching and learning management, and the 
measurement and evaluation respectively. 

In terms of recommendations of the academic administration of Baanguiloetor Classroom Program of 
TanpuyingwilaiAmartayakul School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it was found that the school 
should appropriately develop the curriculums and the learning processes according to the students’ abilities of the target 
groups for special education. In addition, the school should promote the teachers to prepare the appropriate learning 
environment, teaching and learning materials and facilities for stimulating the students' learning. Educational measurement 
cannot be perfectly measured in all features but it can be partially measured. Therefore, the instructional supervision 
should be done continuously. 
 

Keywords:  The Academic Administration, School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทนํา 
         สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีไรพรมแดนจําเป็นอยางยิ่งท่ี
นักบริหารการศึกษาตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูประบบบริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 39 ไดกําหนดรูปแบบการศึกษาขึ้นใหมเพื่อนําไปสูความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมท้ังน้ีใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑแและวิธีการกระจายอํานาจใหเป็นไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ( พ.ร.บ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 39  ) 
   การกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาเป็นการกระจายภารกิจอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารงาน
จากระดับกระทรวงลงไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาซ่ึงเป็นหนวยปฏิบัติท่ีจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียนการจัดการบริหารการศึกษาไทยแตเดิมใชรูปแบบของการรวมอํานาจการบริหารและการตัดสินใจไวท่ีสวนกลางและมี
การมอบอํานาจการบริหารและการบริหารเพียงบางสวนไปใหหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา
แตแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 ไดมีขอกําหนดใหกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจให
หนวยงานระดับลางปฏิบัติซ่ึงไดแกโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาใหมากท่ีสุดโดยราชการบริหารสวนกลางจะทําหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย  การ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณการกําหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประการสําคัญสวนการบริหารงานวิชาการการ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปจะมีการกระจายอํานาจไปใหโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษารับผิดชอบ
ดําเนินการเองเป็นสําคัญโดยรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอกําหนดดังกลาวน้ีจัดเป็นรูปแบบใหมของการบริหารจัดการ 
 จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตนผูศึกษาจึงไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   
อมาตยกุลฯ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา   และแกไข
ปใญหาการจัดการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 

2.เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียน  ทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 
 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียนท่ีสําคัญเป็นอยางยิ่ง                
ท่ีสงผลถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ และขอบเขตในการบริหารการศึกษาครอบคลุมถึงเรื่องสําคัญตาง ๆ หลายเรื่อง ไดแกหลักสูตรและ                 
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การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผลกา รศึกษา               
การประกันคุณภาพการศึกษา แตการดําเนินงานโดยท่ัวไปยังมีปใญหาในการดําเนินการบริหารงานดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาควรเริ่มจาก
ปใญหาและความตองการในโรงเรียนกอน  ซ่ึงครูคือปใจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงเสริม และพัฒนาดานงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถหากโรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียนแลว  การบริหารงานวิชาการก็ไม
สามารถพัฒนาไปไดอยางเต็มท่ี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2ไดดําเนินการ ดังน้ี   

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  1 คน ครู หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ  
โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล  จํานวน 6  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ  โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   
อมาตยกุล  จํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู)  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
จํานวน  153  คน หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล ปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น  จํานวน 167 คน วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียน  ทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 
คน   ครูหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล  จํานวน  2 คน  ตัวแทนผูปกครองนักเรียน ชั้น ป.1ถึง ชั้น ป. 6  จํานวน  6 
คน  ปีการศึกษา 2558 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอโรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุลในปีการศึกษา 2558
จํานวน  2 คน   ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) รวมท้ังสิ้นจํานวน  12  คนวิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเน้ือหา (Content 
analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขา
บานกุยเลอตอ  โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหแ
ขอมูลตามลําดับดังนี ้

การบริหารงานวิชาการหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 2พบวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอโรงเรียนทานผูหญิงวิไล  อมาตยกุล  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก( =3.96) รองลงมา ดานการนิเทศติดตามอยูในระดับมาก( =3.93)ดานการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับมาก ( =3.76) และดานการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก ( = 3.71) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ หองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล   อมาตยกุล  สังกัดสํา นักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 

ดานหลักสูตรขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือสถานศึกษาควรมีการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู การสอน
อื่นๆใหเหมาะสมกับความสมารถของนักเรียนตามกลามเปูาหมายพิเศษ( f=12) สถานศึกษาควรมีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูและ
บริหารจัดการใชหลักสูตรไดอยางเหมาะสม(f=10)สถานศึกษาควรจัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
รายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ(f=7)ตามลําดับ 

ดานการจัดการเรียนการสอนขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือสถานศึกษาควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู( f=12)สถานศึกษาควรมี
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริงฝึกการปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานละเกิดการใฝุรูอยางตอเน่ือง(f=10 ) และ
สถานศึกษาควรมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนปกติและซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีปใญหาทางการเรียนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถตาม
ศักยภาพโดยการเสริมจุดเดนแกไขจุดดอยเป็นรายบุคคล (f=7) ตามลําดับ 
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ดานการวัดผลและประเมินผลขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือการวัดทางการศึกษาไมสามารถทําการวัดคุณลักษณะท่ี
ตองการวัดไดครบถวนสมบูรณแ วัดไดเพียงบางสวน (f=12) รองลงมา คือขาดแรงจูงใจประกอบกับคะแนน เชน สอบไดท่ี 1 ของหองไดหนังสืออานเสริมทักษะและ
ขนม (f=10)และครูไมเขาใจความมุงหมายของการวัดผลท่ีแทจริงครูสอบนักเรียนโดยเนนหนักในการดูตัวเด็ก แตครูไมเนนวาสอบวัดน้ันเพื่อจะดูผล
การสอนของตน (f=7) ตามลําดับ 

ดานการนิเทศติดตามขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือสถานศึกษาควรมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ(f=12)สถานศึกษาควรมีการนิเทศการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียน ( f=10)  และ
สถานศึกษาควรมีการสงเสริมการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทราบปใญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกครู (f= 7)  ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก  เป็นเพราะวา สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของ
ตนเอง มีการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สรางความตระหนักแกครูเกี่ยวกับความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ  ปใญหาและความตองการ
ของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน และสังคม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุทธิพร   วรรณสิทธิ์ (2551 : 97)  ศึกษาเรื่องการสนับสนุนงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกือบท้ังหมด  ไดกําหนดโครงสรางเน้ือหาของแตละ
รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา แตงตั้งบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร วางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตร สนับสนุนครูผูสอนในการจัดทําแผนการสอน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหครูปฏิบัติการ
สอนใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม   เพื่อพัฒนาตนเอง  
 
และสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเป็นทีมสวนปใญหาท่ีพบมีเพียงสวนนอย คือ  ครูมีภาระงานมากเกินไปนอกจากงานการสอน และสื่อ วัสดุอุปกรณแ มีไม
เพียงพอกับความตองการของผูเรียนและยังสอดคลองกับแนวคิดของภารดี อนันตแนาวี (2552 : 281-282)ไดกลาวถึง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 
ไวคือควรศึกษาวิเคราะหแเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปใญหา และความตองการของ สังคม ชุมชน และทองถิ่นวิเคราะหแสภาพแวดลอม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนด วิสัยทัศนแ ภารกิจ 
เปูาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแโดยการมีสวนรวมของทุกฝุาย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระ
ตาง ๆ ท่ีกําหนดใหมีในหลักสูตร สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนแ เปูาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแโดยพยายาม บูรณาการเน้ือหาสาระ
ท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตาม ความเหมาะสมนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู และบริหารจัดการ
ใชหลักสูตรใหเหมาะสมนิเทศการใชหลักสูตรติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะ สถานศึกษาควรมีการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู การสอนอื่นๆใหเหมาะสมกับความสมารถของนักเรียนตาม
กลุมเปูาหมายพิเศษควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  การวัดทางการศึกษาไมสามารถทําการวัดคุณลักษณะท่ีตองการวัดไดครบถวนสมบูรณแ  วัดไดเพียง
บางสวน  และสถานศึกษาควรมีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ดร.มนตแนภัส  มโนการณแ และดร.
สมชาย  อังสุโชติเมธี กรรมการท่ีปรึกษา 

ดร.ประจบ ขวัญมั่น  ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จ
สมบูรณแ  ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา   ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณา      ชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานสมพงษแ    ฟใ่นสาย  ผูอํานวยการหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ  โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุลฯ  ตําบลแมจัน  
อําเภออุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และคณะครูหองเรียนสาขาบานกุยเลอตอ โรง เรียนทานผูหญิงวิไล  
อมาตยกุลทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี 

สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทาน  โดยเฉพาะ ทาน ดร.สุบัน  พรเวียง ท่ีมีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังว าการ
คนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การศึกษาตราด. วิทยานิพนธแครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.  
 
 

การส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนบ้านกล้อทอ  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

Promoting Work Motivation of the Teachers of Banklothor School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
นางวรรณิภา  จันทร์วงศ์1 

Mrs. Wannipa  Janwong 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาสภาพการสงเสริมแรงจูงใจและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ประชากร และแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษาครูและบุคลากรจํานวน จํานวน 58คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแวิเคราะหแขอมูลโดยการหา
คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบวา  การสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา   
ดานลักษณะของานดานการยอมรับนับถือ และดานความสําเร็จของงาน ตามลําดับ                                                                 
 ขอเสนอแนะ  ผูบริหารควรติดามผลการทํางานของครูอยางตอเนื่อง ครูสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกผูรวมงานท่ีประสบปใญหาในการ
ปฏิบัติงานไดงานท่ีรับผิดชอบควรเหมาะสมกับความรูความสามารถควรปฏิบัติงานใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ควรไดรับการสนับสนุนใหเข า
รับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 
คําสําคัญ :การสงเสริมแรงจูงใจ,สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions of promoting work motivation and 
recommendations of the teacher performance of Banklothor School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. 
The participants and the data source of the research were 58qualified people, school principal, vice-principals, teachers 
and education officers. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 
                                                           
1 ครูโรงเรียนบานกลอทอ140 หมูที่ 2ต.แมจัน อ.อุมผางจ.ตาก10280   E-mail : wannipa135@hotmail..co.th โทร098-2102102 
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The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of promoting work motivation of 
the teachers of Banklothor School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, the responsibility, the progress in working, the job characteristics, the sense of respect, and the 
success at work respectively.  

In terms of recommendations of promoting work motivation of the teachers of Banklothor School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found thatthe school principal and vice-principals should focus on 
monitor the teachers continuously. In addition, the teachers can give the colleagues who meet the problems in working 
some advice. Moreover, the teachers should be assigned appropriate works in relation to their abilities. The teachers 
should finish their workson schedule. In addition, the teachers should be given the opportunities to observe activities for 
improving their skills. 

 
Keywords : Promoting Work Motivation of the Teachers, School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 
 
 
 
 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไข ฉบับ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 39 บัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการงบประมาณ การบริหารพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึ กษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ ,2550 : คํานํา)ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปไวหลายดานท้ังดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การปฏิรูป
หลักสูตร ครูตองปรับทัศนคตินคติ ปรับวิธีคิด ปรับวิธีสอนโดยเนนเด็กเป็นศูนยแกลาง (Child Centre) จากเดิมท่ีเนนครูเป็นศูนยแกลาง (Teacher 
Centre) ครูตองทําวิจัยในชั้นเรียนและตองมีคุณสมบัติตามคุรุสภากําหนดเชน มีใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตองมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ตองเขารั บ
การฝึกอบรมพัฒนาทุก 2 ปี ตองผานการประเมินตามวิธีการท่ีกําหนดทําใหครูเกิดปใญหาหลายอยางตามมา เชน มี ภาระงานสอนมากขึ้น ทํา
เอกสารตางๆมากขึ้น รับผิดชอบจํานวนนักเรียนมากขึ้นเน่ืองจากการกําหนดการคืนอัตราเกษียณอายุนอยลง จึงอาจเป็นสาเหตุใหครูท่ีมีอายุง าน
มากเกิดความทอถอยท่ีจะพัฒนาตนเองจนเป็นสาเหตุใหครูเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเพื่อลดอัตราภาครัฐใหนอยลงต ามนโยบายของ
รัฐบาลเป็นจํานวนมากซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยางมากเนื่องจากขาดแคลนครู 

ดังน้ัน องคแกรทุกชนิดไมวาจะเป็นธุรกิจการศึกษาหรือราชการตางก็เป็นระบบสังคมองคแการเหลาน้ีถูกบริหารดวยคนคนเป็นผูดําเนินการ
องคแการถึงแมคนจะมีส่ิงที่เหมือนกันมากมายก็ตามแตเขาก็มีความแตกตางกันไปแลวจะทําอยางไรใหคนเหลาน้ันไปสูเปูาหมายเดียวกันบทบาทของ
ผูบริหารหรือผูนําองคแการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งผูบริหารตองเปลี่ยนมุมมองท่ีเคยมองมนุษยแเป็นเพียงกําลังแรงงานมาเป็นการมองมนุษยแอยางมี
คุณคาท่ีสามารถสรางสรรคแประโยชนแอยางมหาศาลขององคแการ ถาผูปฏิบัติงานไมมีความพึงพอใจในการทํางานประสิทธิภาพของงานก็จะอยูใน
ระดับตํ่า (ธงชัยสมบูรณแ, 2549 : 266-267)  
 ปใจจุบันโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2ตองประสบกับปใญหาการยายการลาออก  และการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนดเป็นจํานวนมากของขาราชการครู ซ่ึงเป็นสาเหตุทําใหครูท่ีปฏิบัติงานอยูในปใจจุบันตองรับภาระงานของครูมาก
เกินไปจึงทําใหการปฏิบัติการสอนและงานบริหารไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรภาระงานของบุคลากรมีงานประจําท่ีตองรับผิดชอบมากทําใหการ
บริหาร ไมท่ัวถึงตอความตองการนอกจากน้ีครูผูสอนไมตรงกับสาขาท่ีสอนและไมมีครูสอนสาขาวิชาท่ีขาดแทน จากการรายงานประเมินภาย
คุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนคะแนนท่ีได 5.67 คะแนนจากคานํ้าหนัก 20.00 คะแนน และผลการ
วิเคราะหแสถานศึกษาจากผลการประเมินระดับประถมศึกษา (SWOT)พบจุท่ีควรพัฒนาในดานผลการจัดการศึกษา ดังน้ี ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม.พ.ศ. 2554-2558: 45-56) 

จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เพื่อท่ีจะไดนําผลจากการศึกษาไปเป็นขอมูลในการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต  2 อันจะสงผลใหการพัฒนางานของครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพ
มายิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอการพัฒนาผูเรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบานกลอทอ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
2.  ทฤษฎีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
3.  ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนบานกลอทอสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2 
4.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและแหล่งข้อมูล 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 45 คนของโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา  2558  รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 47 คน  

 
 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน   ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน ครูผูสอนในระดับอนุบาล จํานวน 1 คน ครูผูสอนระดับประถม 1 คน ครูผูสอนระดับมัธยมตอนตนจํานวน 1 คน ครูผูสอนระดับ
มัธยมตอนปลาย จํานวน 1 คน ครูหัวหนาฝุายบริหารงาน 4  ฝุาย จํานวน 4  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive/Selection)  รวม
ท้ังสิ้น จํานวน 11 คนดังน้ี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก 
 1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ซ่ึงมีเนื้อหาและรูปแบบ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ในประเด็น ดังน้ี 

1. ดานความสําเร็จของงาน 
2. ดานการยอมรับนับถือ 
3. ดานลักษณะของงาน 
4. ดานความรับผิดชอบ 
5. ดานความกาวหนา 

2.  แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews)  เป็นประเด็นสัมภาษณแท่ีไดจากการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริ หาร
สถานศึกษา ครูผูสอนระดับอนุบาล ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ครูหัวหนาฝุายบริหารงาน 4 ฝุาย 

 
ผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนท้ังหมด   47  คน สวนใหญเป็นเพศหญิง  จํานวน  31  คน  คิดเป็นรอยละ  66.00เป็นเพศชาย  จํานวน  16 
คน  คิดเป็นรอยละ   34.00  เมื่อจําแนกตามอของผูตอบ ผูท่ีมีอายุชวง  20 – 30 ปี จํานวน  29 คน  คิดเป็นรอยละ  61.17 ผูท่ีมีอายุชวง 31– 51 ปี 
จํานวน17 คน คิดเป็นรอยละ  36.20 ผูท่ีมีอายุชวง  51 ปีขึ้นไป คนจํานวน 1 คน  คิดเป็นรอยละ  2.10  และเมื่อจําแนกตามสถานของผูตอบเป็น
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็น รอยละ 4.30 และเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  45  คน คิดเป็นรอยละ 95.70 
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ระดับปฏิบัติการการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก(  
=3.99) รองลงมา ดานความกาวหนาอยูในระดับมาก(  =3.96) ดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก (  =3.95) ดานการยอมรับนับถือในระดับ
มาก  (  = 3.87) และดานความสําเร็จของานอยูในระดับมาก  ( =3.70) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังน้ี 
ดานความสําเร็จของงาน คือ ผูบริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง 
ดานการยอมรับนับถือ คือ ครูสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือแกผูรวมงานท่ีประสบปใญหาในการปฏิบัติงาน 
ดานลักษณะของงาน คือ งานท่ีรับผิดชอบควรเหมาะสมกับความรูความสามารถ                             

ดานความรับผิดชอบ คือ ควรปฏิบัติงานใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดดานความกาวหนา คือ ควรไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผูบริหารมีการสงเสริมแรงจูงใจในงานท่ีปฏิบัติ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานทําให
เกิดความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน และงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีนาสนใจตรงกับ
ความรูความสามารถ รวมท้ังการไดรับผิดชอบงานในหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี และเขาใจถึงความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของตน    และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศแ (2555 : 95) เรื่องปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับ
หัวหนางานท่ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย M พบวา ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับ 
 
ปฏิบัติการและระดับหัวหนางานท่ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย M มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ได
สอดคลองกับงานวิจัยของนุชรา  เพิ่มพูน (2550 : 82)เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดลาดสนุน จังหวัดปทุมธานี  พบวาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดลาดสนุน จังหวัดปทุมธานีมีระดับแรงจูงใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารสามารถนําไปใชเป็ น
เครื่องมือในการจูงใจครูอยางเหมาะสม โดยอาจนําขอเสนอแนะขางตนไปประยุกตแใช ซ่ึงอาจชวยใหผูบริหารสามารถบริหารงานและบริหารคนได
อยางมีประสิทธิภาพ ไดสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา  โพธิบุตร(2550 : 80) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู : กรณีศึกษาโรงเรียนอรรถ
มิตรพบวา ครูโรงเรียนอรรถมิตรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจีรวรรณ ศิริบุญ(2554 : 
94)เรื่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พบวาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และไดสอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตะวัน แสงวิเศษ (2554:82 ) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎรแธานี พบวาผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎรแธานีมีแรงจูงใจในระดับมากขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
 ควรวิจัย เรื่องปใจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนบานกลอทอ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 
 ควรวิจัย เรื่องการสงเสริมสถานภาพของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 
 ควรวิจัย เรื่องปใจจัยการเสริมสรางขวัญท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

   ควรวิจัย เรื่องปใญหาและความตองการของครูโรงเรียนบานกลอทอ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระเรื่องน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.สุบัน  พรเวียง  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมาณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ท่ีกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
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  สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระน้ีคงจะเป็นประโยชนแ ตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

The Participation in the Academic Administration of the Students’Parents of Nongjikteenneun School 
under Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 
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Hansa  Jalearnsin 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงคแของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแกผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารโรงเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองนักเรียนชั้น  อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 150คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ  
ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและ  มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับมาก รองลงมา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมากดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูอยูใน
ระดับมากดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการอยูในระดับมาก ดานการการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการอยูในระดับมาก และ                   
ดาน    การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาอยูในระดับมากตามลําดับ 

ขอเสนอแนะผูปกครองควรมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ                  
ในดานวิชาการอยางสม่ําเสมอรวมทั้งตองมีการเขารวมประชุมเพื่อวิเคราะหแความตองการของชุมชนผูปกครองควรมีการเขารวมวิเคราะหแความตองการของ
ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณแจริงผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ
ผูปกครองควรมีสวนรวมในการประสานความรวมมือจากทุกฝุายโดยใหคณะครู องคแกรและผูปกครองรวมกันสงเสริมความสามารถทางวิชาการแกผูเรียนผูปกครองควร
มีสวนรวมในการเป็นสวนหนึ่งของคณะกรรมการและผูเกี่ยวของดานวิชาการวางแผนพัฒนาแหลงเรียนรูรวมกัน และผูปกครองควรมีสวนรวมในดานการพัฒนา
ระบบกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 

คําสําคัญ  :  การมีสวนรวมงานวิชาการของผูปกครอง,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยัเขต 1 
 

Abstract 

                                                           
1 ครูโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทยั. E-mail : Hansa.fh98@gmail.com. 08-7314-4395. 
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The purposes of the research seemed to investigate the participation in the academic administration of the students’ 
parents of Nongjikteenneun School under Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1. The research participants were 
150qualified people, school administrators, teachers, and the committees of Office of the Basic Education Commission, and 
Kindergarten 1 to Mathayom 3 students’ parents. The instruments used in the research were questionnaires and interviews. The 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis.  

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the participation in the academic administration of the 
students’ parents of Nongjikteenneun School under Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high 
level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the highest mean score at 
the highest level seemed to be the side of the development of the internal quality assurance system and educational standards. 
Moreover, the inferior mean scores at the high level seemed to be the side of the curriculum development, the development of the 
learning process, the development of the teaching and learning materials and educational technology, and the community 
promotion and the development of the learning resources respectively.             

In terms of recommendations of the participation in the academic administration of the students’ parents of 
Nongjikteenneun School under Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the parents should coordinate 
the school to raise funds for the teaching and learning management. In addition, the parents’ network should be created. Moreover, 
the school should prepare the special activities to stimulate the students toconcentrate on studies. The school and the students’ 
parents should also co-operate for recruiting budgets to develop the school. In addition, the school should hold the classroom 
meeting to give the students’ parents the opportunities to express ideas about the students' learning behaviors. 
 

Keywords  : The Participation in the Academic Administration of the Students’  Parents,  School under Sukhothai Primary Educational 
Service Area Office 1 
 
 
บทนํา 

การจัดการศึกษาใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชนโดยเฉพาะผูปกครอง ตองอาศัยกระบวนการนํากระบวนการมีสวน
รวมมาใช ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึงการมีสวนรวมไวในมาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวน
รวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงตองปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะ
เมื่อผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความตองการของผูปกครองและชุมชน ชวยให
สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และใหความรวมกับ
สถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจโดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ (ธนสารบัลลังกแปใท
มา,2551:30 ) 

จะเห็นไดวาการมีสวนรวมระหวางผูปกครองและโรงเรียนในการจัดการศึกษานับวาเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อคนสวนใหญของประเทศและเป็นการจัดการศึกษาที่มีจํานวนผูเขารับการศึกษามากที่สุด เพราะเป็นทั้ง
การศึกษาภาคบังคับและเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดํารงชีวิตหรือเพื่อการศึกษาตอของมวลชน ทั้งยังเป็นการศึกษาเพียงระดับเดียวที่รัฐกําหนดนโยบาย
ใหการจัดการแบบใหเปลา ทําใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑแการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสไดเขารับการศึกษาในระบบโ รงเรียน และมี
โอกาสไดรับการขัดเกลาทางสังคมจากโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณคา รวมทั้งมี
ความรูพื้นฐานที่จะสามารถเรียนตอในระดับอื่นที่สูงขึ้นได  

จากรายงานผลสารสนเทศโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน ในปี การศึกษา 2557 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 182 คน ประจําปีการศึกษา 2558 มีจํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 165 คน (โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน,2557 : 3 ) จะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนลดลงจากปี การศึกษาที่แลว ซ่ึงพบวาปใจจัยที่สงผลใหนักเรียน
โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน ลดลงนั้น  มีผลอันเนื่องมาจากผูปกครองเชื่อวาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนไมดี ไมมีคุณภาพและจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2558) โรงเรียนยังไมผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซ่ึงสามารถประมวลผลได ดังนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2557 : 1-15 ) ดังนี้ 1) ดานผลการจัด
การศึกษายังขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน  2) ครูบางสวนขาดการจัดกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสํา คัญ  กิจกรรม
ไมหลากหลาย  ไมตอบสนองความรู  และศักยภาพของผูเรียนเป็นรายบุคคล  3) สถานศึกษายังขาดการนําผลการประเมินครูเกี่ยวกับการสงเสริมใหครูไดรับ
การพัฒนาในวิชาที่สอนการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู  การประเมินการจัดการเรียนรู  การประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครุทุกคนมาวางแผน
พัฒนาครูแตละคนอยางเป็นระบบตอเนื่อง  4) การจัดการเรียนการสอนยังขาดการใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรูที่สอน  รวมถึง
การจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมไมเป็นระบบตอเนื่อง และ 5) บุคคลที่เกี่ยวของ  เชน  ผูปกครองนักเรียน  ยังขาดความมีสวนรวมในการจั ดการศึกษาดานงาน
วิชาการกับโรงเรียน โดยระดับการศึกษา  เพศ อายุ รายได ของผูปกครองก็มีผลตอแนวคิดในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ 
ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีประสิทธิภาพดานงานวิชาการ ลวนแลวแตมีผลตอความเชื่อมั่นแล ะความ
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ไววางใจของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอทั้งสิ้นจะเห็นไดวา การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลและสังคมนี้อยางชัดเจน หากผูป กครองมี
ความรูความเขาใจ เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจไดดวยตนเองแลว ยอมสงผลใหมีการพัฒนาในดานตางๆ ใน ทางที่ดีขึ้นอยางแนนอน แ ละตัวแปรที่มี
ความสําคัญตอการศึกษานั่นคือโรงเรียนที่เป็นแหลงรวบรวมและถายทอดความรูตางๆ ใหแกบุคคลในสังคม และระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็มี
ผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในโรงเรียนนั้นเชนกัน 
 จากความเป็นมาและปใญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะเป็นบุคลากรในโรงเรียนจึงมีความสนใจศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
ผูปกครอง โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการป รับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลประโยชนแรวมทั้งสอดคลองกับผูเรียนเป็นลําดับตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1  
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครอง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการ
วิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปใญหา แนวทางแกไขปใญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครอง โรงเรียนบาน
หนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด  หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย
และไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
2. การมีสวนรวมของผูปกครอง 
3. ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

 
4.  การบริหารจัดการตามวงจรเดมมิ่งหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา การเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองนั้น  สวนใหญผูปกครองจะเขา

มามีสวนรวมในดานการสนับสนุนแหลงทรัพยากรเพื่อระดมทรัพยากรมาใชในการบริหารจัดการไมวาจะเป็นผูปกครอง ชุมชนองคแการปกครองสวนทองถิ่น
องคแกรหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนและดานการจัดกิจกรรมนักเรียนอาทิการสงเสริมกิจกรรมการ ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนจัดขึ้นรวมกับผูปกครองในขณะเดียวกันพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรูการพัฒนาและ
ใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน มาตรฐานการศึกษานั้นผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมคอนขางนอยดังนั้นผูศึกษาจนมีความสนใจในการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของผูปกครอง โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ถึงการมีสวนรวมดานตางๆ ของผูปกครอง ซ่ึงมี
ทั้งความเหมือนและความแตกตางจากผลการศึกษาที่อางอิง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1                 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 การศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน  1 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 10 คน คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จํานวน 7 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู)  ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 125 คนโรงเรียนบานหนอง
จิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น จํานวน 143 คน เครื่องมือที่ใชในการศึ กษาไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แหลงขอมูลที่ใชในการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ  
จํานวน  4  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) รวมทั้งสิ้น  จํานวน 7  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครองโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แบบ
กึ่งโครงสราง  (Semi – Structured  Interviews)วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis)แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
  
ผลการวิจัย 
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 การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครอง โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ  
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับมาก (  =4.10) รองลงมา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก (  =3.97)ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียน
รูอยูในระดับมาก (  =3.96) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการอยูในระดับมาก (  = 3.91) ดานการการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีทางการ
อยูในระดับมาก ( =3.87)และดาน. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาอยูในระดับมาก   
( =3.80) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาคือ ผูปกครองควรมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีการเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของในดานวิชาการอยางสม่ําเสมอรวมทั้งตองมีการเขารวมประชุมเพื่อวิเคราะหแความตองการของชุมชนดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู คือ ผูปกครองควรมีการเขารวมวิเคราะหแความตองการของชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณแจริงดานการพัฒนา
และใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาคือผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการดานการสงเสริมชุมชนให
มีความเขมแขงทางวิชาการผูปกครองควรมีสวนรวมในการประสานความรวมมือจากทุกฝุายโดยใหคณะครู องคแกรและผูปกครองรวมกันสงเสริมความสามารถทาง
วิชาการแกผูเรียน ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูผูปกครองควรมีสวนรวมในการเป็นสวนหนึ่งของคณะกรรมการและผูเกี่ยวของดานวิชาการวางแผน
พัฒนาแหลงเรียนรูรวมกัน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ ผูปกครองควรมีสวนรวมในดานการพัฒนาระบบ
กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูปกครอง โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวา การบริหารสถานศึกษาเกิดจากการกําหนดวิสัย พันธกิจ เปูาประสงคแที่มีความชัดเจนไวในโครงกา ร กิจกรรมของ
สถานศึกษารวมทั้งงานวิชาการที่เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา โดยทุกฝุายเขามามีสวนรวมทําใหเมื่อลงมือปฏิบัติผูเกี่ยวของเกิดความภาคภูมิใจและตั้งใจ
ดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
ขอเสนอแนะดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาคือ ผูปกครองควรมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีการเขารวมประชุมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของในดานวิชาการอยางสม่ําเสมอรวมทั้งตองมีการเขารวมประชุมเพื่อวิเคราะหแความตองการของชุมชนดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู คือ ผูปกครองควรมีการเขารวมวิเคราะหแความตองการของชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณแจริงดานการพัฒนา
และใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาคือผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการดานการสงเสริมชุมชนให
มีความเขมแขงทางวิชาการผูปกครองควรมีสวนรวมในการประสานความรวมมือจากทุกฝุายโดยใหคณะครู องคแกรและผูปกครองรวมกันสงเสริมความสามารถทาง
วิชาการแกผูเรียน ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูผูปกครองควรมีสวนรวมในการเป็นสวนหนึ่งของคณะกรรมการและผูเกี่ยวของดานวิชาการวางแผน
พัฒนาแหลงเรียนรูรวมกัน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ ผูปกครองควรมีสวนรวมในดานการพัฒนาระบบ
กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปคือควรทําการศึกษารูปแบบ วิธีการ ความพึงพอใจของผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ขอบขาย
งานวิชาการดานอื่นเพื่อใหโรงเรียนสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครอง ดานวิชาการใหดียิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  

สารนิพนธแฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง  ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  กรรมการที่ปรึกษา  
และ อาจารยแดร.สกุณา  อินอยู ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่ ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการทําวิทยานิพนธแนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษา
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานบํารุงรัตนแ  เจนนาวิน ศึกษานิเทศกแเช่ียวชาญ  นางศศิเพ็ญ  ทองทับ  
ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษและทานนิกร  จันทรแอินทรแ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 
ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหสารนิพนธแครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาสารนิพนธแนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป   
 
เอกสารอ้างอิง 
ธนสารบัลลังกแปใทมา.  (2551).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.   

กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน (2557). รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินปีการศึกษา 2557 .โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงาน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 206 
 

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
สํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2557). รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2558) ของ 
 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน. โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปใจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือศึกษาวามีปใจจัยใดบาง
ท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก และเพื่อวิเคราะหแปใจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอสายในสายอาชีพของ
นักศึกษาในจังหวัดตาก กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก 5 แหง 
จํานวน 367 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ 
และวิเคราะหแ ความแปรปรวนดวยสถิต ิt-test และ F-test (One- way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นตอปใจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกดานมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นในระดับมากทุกดาน คือ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานหลักสูตรการศึกษา ดานภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา ดานการ
ประชาสัมพันธแของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนของผูปกครอง และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ตามลําดับ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก ไดแก เพศ อายุ 
ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา สถาบันท่ีศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  รายไดของผูปกครอง ลักษณะการพักอาศัย และ
งบประมาณการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ปใจจัยท่ีสงผล, การเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ 
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Abstract 
The objectives of the study are to investigate the factors which effected to students’ decision on their vocational 

further study and to analyze the factors which influenced students’ decision for choosing their further study. The sample 
of this study was the 367 of Vocational Certificate students in academic year 2015 of5 colleges in Tak. The research 
instrument was 5 ranges of Likert Scale questionnaires and the statistic which was applied was percentage and analyzed 
the variance by T-test and F-test (One-way ANOVA). 

The results of the study were revealed as follows: 
1. Most students’ perception towards the factors affecting on Further Study in Vocational decision was overall in 

good level. The factors which were the educating expenses, the colleges’ curriculum, the brand image and the readiness 
of colleges, the colleges’ public relations, the parental support, and the learners’ behavior as ordered were mean in good 
levels. 

2. The result of hypothesis tested found that the factors affecting on Further Study in Vocational decision were 
sex, age, level of studying, colleges, average scores of secondary level, parents’ income, living styles, and educational 
budget were in statistic differentiation at level .05 
 
Keywords : Factors Affecting, Vocational Further Study 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 

“การศึกษา” มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคนเพื่อใหคนมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ โดยยุทธศาสตรแที่สําคัญในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและสมรรถนะสูงนั้น การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ถือวาเป็นยุทธศาสตรแหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดเตรียมคนที่มีฝีมือดาน
ทักษะและกําลังแรงงาน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 1) เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและรับรองความตองการแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

ในปใจจุบันนี้การอาชีวศึกษาไดมีการขยายออกไปอยางกวางขวางทั้งดานจํานวนสถานศึกษาและประเภทวิชาดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ เป็นตน ทั้งนี้เพื่อใหคนในชนบทไดมีโอกาสเขาศึกษาดานอาชีพมากขึ้น (ศิริลักษณแ เรืองสารี, 2553 : 2) โดยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรออกมาสนองตอบความตองการของภาคอุตสาหกรรม แตในภาพรวมก็
ยังมีกําลังการผลิตคนไดไมเพียงพอกับความตองการดานแรงงาน 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในหลายดานตั้งแตอดีต และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตรแของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจของประเทศในปใจจุบัน โดยไดมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2558 โดยพลเอก ประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี (สํานักงานจังหวัดตาก, 2558) ทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรม เขามาตั้งดําเนินการผลิตมีแรงงานเขามา
ทํางานทั้งคนไทยและตางประเทศเป็นจํานวนมาก จึงทําใหเกิดการกระตุนความสนใจในการประกอบอาชีพในโรงงานกันมากขึ้นของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตากและ
จังหวัดใกลเคียง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สงผลใหแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาดานกําลังคน แรงงาน และการจัดการศึกษาในดานอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก
มีความสําคัญมาก ซ่ึงปใจจุบันในพื้นที่จังหวัดตากมีทั้งสถาบันดานอาชีวศึกษาของรัฐบาลและเอกชนรวมกันจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
จํานวน 5 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบานตาก วิทยาลัยการอาชีพแมสอด และโรงเรียนไฮเทค-
เทคโนโลยีตาก รวมจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 4,084 คน (ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, 2558) และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังตารางสถิติจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ยอนหลัง 3 ปี (ดูรายละเอียด
ในตารางทายบทความ) 

ดวยปใจจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” เพื่อนํามาประมวล
ภาพรวมวามีปใจจัยใดบางที่สงผลตอการเลือกศึกษาในสายอาชีพ ทั้งนี้จะเป็นประโยชนแและเป็นแนวทางในการนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไขระบบการแนะแนว
ศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหสอดคลองกับความตองการและการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะแผนการรับนักศึกษาของสถานศึกษาตาม
นโยบายปรับปรุงคุณภาพผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและความตองการดาน
แรงงานตามการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
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1. เพื่อศึกษาวามีปใจจัยใดบางที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก 
2. เพื่อวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอสายในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวความคิด ทฤษฎี จาก
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยตางๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา สามารถสรุปไดวา การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนการศึกษาทางวิชาชีพ ใหนักเรียน นักศึกษาออกไป
ประกอบอาชีพ เป็นการเตรียมผูเรียนเขาสูการเลือกอาชีพในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นการฝึกฝีมือใหมีระดับสูงขึ้น รวมทั้งการศึกษาดานการคา อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ธุรกิจ และคหกรรม โดยเป็นการศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถาบันอาชีวศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

จากแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพตามความตองการของบุคคลและ
สังคม โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝึกทักษะใหเกิดความรูความชํานาญ และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดทั้งในองคแกรและอาชีพอิสระ เพื่ อใหมี
ความกาวหนาในอาชีพ ชวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ สามารถสรุปไดวาแรงจูงใจ คือ แรงกระตุนหรือแรงผลักดัน ที่เป็นพลังที่ซอนอยูภายใน ที่เราใหอินทรียแไดแสดง
ความสามารถ ความพยายาม ใหเกิดการกระทําหรือทุมเทในงานที่ทํา เพื่อใหบรรลุความปรารถนาเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว 

แนวคิดแรงจูงใจมีอิทธิพลมากกับการศึกษาของคน เพราะเป็นแรงจูงใจทางดานสังคม ซ่ึงสังคมไดกําหนดและใหคุณคากับการศึกษา เพื่อใหคนมี
เกียรติยศ ความสําเร็จ หรือหนาที่การงานการงานที่ดี และในการศึกษายังตองมีความมุงมั่น เพียรพยายามในการศึกษาทั้งการเรียนรูเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
จึงตองอาศัยแรงจูงใจ ประเภทแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เพื่อใหประสบความสําเร็จใหได นอกจากนี้เรายังสามารถใชประโยชนแจากแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางความมุงมัน
พยายามในดานการศึกษาทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกไดอีกดวย 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ สามารถสรุปไดวา การเลือกอาชีพ หมายถึงการที่บุคคลแสดงถึงความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพโดยบุคคลนั้น ๆ 
ไดพิจารณาทางเลือกแลววามีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด โดยคํานึงถึงองคแประกอบสวนบุคคล เชน ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และ
องคแประกอบภายนอก เชน สังคม รายได การศึกษาของผูปกครอง ความคาดหวังที่ผูปกครองมีต อเด็ก คานิยมของครอบครัว ในดานของความตองการของ
ตลาดแรงงานในอาชีพนั้น ๆ 

 
 
ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพ สรุปไดวา บุคคลที่มีชวงวัยตั้งแต 15-25 ปี ถือวาเป็นระยะสําคัญของการเลือกและพัฒนาดานอาชีพ เป็นชวงวัยที่แสดง

ความรูสึกนึกคิดดานการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตคือการศึกษาตอ โดยจะเร่ิมรูถึงคานิยมและสังเกตวาอะไรเป็นสิ่งที่เขาตองการ รูจักพิจารณาเลือกอาชีพที่สนใจ
จากขอเท็จจริงจากอาชีพตาง ๆ เพื่อที่จะศึกษาและนําไปประกอบอาชีพในอนาคตที่เขาตองการ 

4. แนวคิดการสรางมาตรประมาณคา Likert (Likert-type or Summated Rating Scales) จะใชวิธีการกําหนดคาในการประมาณใหกับทุก ๆ ขอ
ที่เทา ๆ กัน คือ 5 มาตร) โดยกําหนดคาการประเมินจะมีตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง – ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยการแปลความหมายจากคะแนนที่ไดจากมาตรวัด
แบบ Likert สวนมากใชการคิดคะแนนเฉลี่ย (mean) ของกลุมที่ศึกษา โดยพิจารณาวาคะแนนเฉลี่ยตกอยูในสวนใดของสเกล โดยดูจากคะแนนคากลางเป็นหลัก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ 
สุจินดา คําพุช (2547) ไดศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางนครพนม พบวา นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดชางนครพนมมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับสูง  โดยมีแรงจูงใจในดานการประกอบอาชีพสูงที่สุด 
รองลงมาคือดานเหตุผลสวนตัว นักศึกษาตองการมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น ดานลักษณะของสถาบันวิทยาลัยสารพัดชางนครพนม มีที่ตั้งสะดวกตอการ
เดินทางมาเรียน และดานบุคคลที่เกี่ยวของ นักศึกษาตัดสินใจเองในการศึกษาตอ 

ปริยานุช สายธนู (2551) ไดศึกษาเรื่อง มูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา นักเรียนมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาเรียงลําดับจากมากไปนอย คื อ ดาน
ภาพลักษณแสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว ดานหลักสูตร ดานบุคคลที่เกี่ยวของ และดานคาใชจายในการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาจะมีมูลเหตุจูงใจโดยรวมสูงกวาผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมจะมีมูลเหตุจูงใจสูงกวาอา ชีพอื่น รายไดของ
ผูปกครองต่ํากวาจะมีมูลเหตุจูงใจสูงกวา  

ศิริลักษณแ เรืองสารี (2553) ไดศึกษาเร่ือง มูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ใน
สถานศึกษาโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี พบวา นักเรียนมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย คือ ดานภาพลักษณแสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว ดานหลักสูตร ดานบุคคลที่เกี่ยวของ และดานคาใชจายในการศึกษา  

สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ไดศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ พบวามีปใจจัย 5 ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธแของสถานศึกษา ดานชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ดานการสนับสนุนของผูปกครอง ดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับปใจจัยทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยปใจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานการประชาสัมพันธแของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนของผูปกครอง และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 
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และยังพบวาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอสายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา มีทั้งหมด 4 ปใจจัยดวยกันคือ ดาน
การประชาสัมพันธแของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนของผูปกครอง ดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการศึกษา โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันดานอาชีวศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ของจังหวัดตาก จํานวน 5 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบานตาก วิทยาลัยการอาชีพ
แมสอด และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก รวมจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 4,084 คน (ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กําลังคนอาชีวศึกษา, 2558) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1967: 886-887 อางถึงใน รัฐพล ภุมรินทรแพงศแ, 2550 : 44) 
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 367 คน แลวจึงทําการเฉลี่ยจํานวนตัวอยางตามสัดสวนประชากรจริงในแตละสถาบัน  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเป็น 2 สวน คือ สวนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว และปใจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และสวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ 6 ดาน ประกอบดวย ดาน
หลักสูตรการศึกษา ดานภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา ดานคาใชจายในการศึกษา ดานการประชาสัมพันธแของสถานศึกษา ดานพฤติกรรมการเรียน
ของผูเรียน และดานการสนับสนุนของผูปกครอง มีลักษณะแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิรแท (Likert-type or Summated Rating 
Scales) 

3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามและกําหนดของขอบเขตของเนื้อหาที่จะสรางจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปหาคาความเท่ียงตรง (Validity) โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญทําการทดสอบความถูกตองเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และนํามาแกไขปรับปรุง และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 28 ราย ซ่ึงในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้ผูวิจัยใชสถิติ Conbrach alpha (บุญเรียง ขจรศิลป, 2538: 
93-96) เพื่อทําการทดสอบคาของสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ไดคาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.944 

 
 
 
 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ทําการวิเคราะหแขอมูลดวยคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 1) 

คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย ( X ) ความถี่ (Frequency Distribution)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติที่ใช
ทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนดวยสถิติ t-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุม และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 
กลุม เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเป็นรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง “ปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” สามารถนํามาสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลดานคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาสวนมากเป็นเพศหญิง รอยละ 50.4 และเพศชาย รอยละ 49.6 มี

อายุ 18 ป ีขึ้นไป รอยละ 50.7 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 รอยละ 50.7 กําลังศึกษาอยูในสาขาดานบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม 
รอยละ 45.2 ศึกษาอยูในสถาบันคือวิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยการอาชีพแมสอด จํานวนเทากันคือรอยละ 37.9 โดยมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตาก รอยละ 
93.5 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานมาระหวาง 2.50 - 2.99 รอยละ 45.5 สวนมากมีผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง/แรงงาน รอยละ 34.1 
มีรายไดตอเดือนของผูปกครอง ระหวาง 10,000 - 19,999 บาท รอยละ 43.3 ผูปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ํากวา รอยละ 43.1 มีลักษณะการ
พักอาศัยโดยอาศัยอยูกับผูปกครอง รอยละ 79.8 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากผูปกครอง รอยละ 70.8 และมีเปูาหมายหลักในการศึกษาตอสายอาชีพคือ 
นําความรูไปสมัครเขาทํางาน รอยละ 46.9 

2. ระดับความคิดเห็นตอปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ พบวา นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษา
ตอในสายอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ( X = 4.04, SD = 0.44) โดยทุกดานมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ 

ปใจจัยดานคาใชจายในการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ( X = 4.12, SD = 0.62) ปใจจัยดานหลักสูตรการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ( X = 4.11, 
SD = 0.51) ปใจจัยดานภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.01 ( X = 4.01, SD = 0.53) ปใจจัยดานการประชาสัมพันธแของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( X = 4.00, SD = 0.56) ปใจจัยดานการสนับสนุนของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ( X = 3.99, SD = 0.60) และ
ปใจจัยดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ( X = 3.98, SD = 0.66) ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก พบวา ปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอใน
สายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นที่กําลังศึกษา สถาบันที่ศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รายได
ของผูปกครอง ลักษณะการพักอาศัย และงบประมาณการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. ดานคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาสวนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 18 ป ีขึ้นไป มีระดบัผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่ผานมาระหวาง 2.50 - 2.99 สวนมากผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง/แรงงาน มีรายไดตอเดือนของผูปกครอง ระหวาง 10,000 - 19,999 บาท 
มีลักษณะการพักอาศัยโดยอาศัยอยูกับผูปกครอง และไดรับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากผูปกครอง ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557)  ซ่ึงพบวาสวนมากของผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 – 2.99 ผูปกครองมีอาชีพ
รับจาง ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท นักเรียนสวนมากอาศัยอยูกับบิดามารดา และบิดามารดาเป็นผูสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษา และสอดคลองกับ อารมณแ เพชรชื่น (2546) ที่พบวา นักศึกษาสวนมากเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 18-19 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสวนมากอยู
ในระดับพอใชไดหรือปานกลาง และบิดามารดาสวนมากประกอบอาชีพเป็นลูกจาง เชนกัน  

คุณลักษณะที่พบจากผลการศึกษาในดาน ผูปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ํากวา จํานวนมากที่สุดนั้น สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สมพงษแ จิตจรัสอําพัน (2540) และลดารัตนแ วัฒนสาครศิริ (2545) ซ่ึงพบวา สวนมากผูปกครองมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา เชนเดียวกัน 

ดานกําลังศึกษาอยูในสาขาดานบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม และดานเปูาหมายหลักในการศึกษาตอสายอาชีพคือนําความรูไปสมัครเขาทํางาน มาก
ที่สุดนั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ ละเอียด ศรีหาเหงา (2549) ที่พบวา สาขาที่นักเรียนสวนมากเลือกเรียน คือ สาขาการบัญชีและ การตลาด และมี
เปูาหมายเพื่อนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ  

สวนคุณลักษณะที่พบจากผลการศึกษาอื่น ๆ คือ สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 อาจเป็นเพราะโอกาสในการเก็บ
ขอมูลครั้งนี้พบมากที่สุด สวนจํานวนนักศึกษาที่พบมากที่สุดในสถาบันคือวิทยาลัยเทคนิคตากและวิทยาลัยการอาชีพแมสอด เทากันนั้น เป็นเพราะการศึกษาครั้งนี้ได
กําหนดจํานวนการสุมตัวอยางตามสัดสวนไว ซ่ึงทั้ง 2 สถาบันมีอัตรานักศึกษาจํานวนมากใกลเคียงกัน สวนดานภูมิลําเนาที่พบอยูในจังหวัดตากมากที่สุด อาจเป็น
เพราะสถาบันที่ศึกษาเป็นสถาบันในเขตจังหวัดตาก ทําใหการเดินทางมาเรียนเหมาะสมและสะดวกตอคนในพื้นที่จังหวัดตากมากที่สุด  

2. ดานความคิดเห็นตอปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ พบวา นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นตอปใจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษา
ตอในสายอาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกดานมีคาเฉลี่ยในระดับมากทั้งสิ้น ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดจากมากไปหานอย
คือ ปใจจัยดานคาใชจายในการศึกษา ปใจจัยดานหลักสูตรการศึกษา ปใจจัยดานภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา ปใจจัยดานการประชาสัมพันธแของ
สถานศึกษา ปใจจัยดานการสนับสนุนของผูปกครอง และปใจจัยดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ที่พบวา ปใจจัยทั้ง 5 ดาน ที่ศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา (ภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา) ดานการประชาสัมพันธแของสถานศึกษา  ดาน
การสนับสนุนของผูปกครอง และดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

 
สวนปใจจัยดานคาใชจายในการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบวานักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดนั้น สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) ที่พบวา คาใชจายในการศึกษา เป็นปใจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด และ  ศิริลักษณแ เรืองสารี (2553) พบวาดาน
คาใชจายในการศึกษา เป็นหนึ่งในปใจจัยที่มีความสําคัญเชนกัน 

ผลการศึกษาในปใจจัยแตละดานพบรายละเอียดที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
2.1 ดานหลักสูตรการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เมื่อจบการศึกษาสามารถ

นําไปสมัครงานและศึกษาตอได สามารถนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได และสอดคลองกับตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเห็นไดวาขอที่มีคะแนนสูงสุด
นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ดานเปูาหมายในการศึกษาสายอาชีพ (ปใจจัยขอที่ 13) ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญมีความตองการนําความรูไปสมัครเขา
ทํางานมากที่สุด และสอดคลองกับ ละเอียด ศรีหาเหงา (2549) ที่พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวาเมื่อจบการศึกษาดานอาชีวศึกษาแลวสามารถนําความรูที่ได
สวนใหญไปประกอบอาชีพหรือเป็นผูประกอบการได และ อักษรศิลป แกวมหาวงศแ (2541) พบวา เหตุผลในการเลือกเรียนสายอาชีพเพราะนักศึกษาเห็นวาเมื่อ
สําเร็จในวิชาชีพแลวจะเป็นกําลังแรงงานที่ประเทศตองการ 

จะเห็นไดวาดานหลักสูตรการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่นักศึกษามีความคิดเห็นตอดานนี้อยางมาก เนื่องจากการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา
นั้น มีวัตถุประสงคแหลักคือ ผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) สถาบันตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับหลักสูตรที่เปิดเพื่อ
รองรับนักศึกษาตามความสนใจที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้แลว ในปใจจุบันความตองการของตลาดแรงงานดานวิชาชีพในจังหวัด
ตากมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีโครงการสงเสริมการลงทุนโดยจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (สํานักงานจังหวัดตาก, 2558) ทําใหค วาม
สนใจของนักศึกษาและการเปิดหลักสูตรรองรับที่หลากหลายของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตากมีมากขึ้นตามไปดวย 

2.2 ดานภาพลักษณแและความพรอมของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ความพรอมและความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณแ และครุภัณฑแทําใหนักศึกษาตองการมาเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษามีการเดินทางสะดวกทําใหตองการมาเรียน 
และคณาจารยแในสถาบันมีความรูความสามารถเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ที่พบวา 
ทั้ง 3 ดาน นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากเชนเดียวกัน คือดานที่ตั้งของสถานศึกษามีการคมนาคมสะดวก สถานศึกษามีความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณแ 
และชื่อเสียงของครูอาจารยแของสถาบัน และดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) พบวา ความพรอมของอุปกรณแการศึกษา และชื่อเสียงของอาจารยแผูสอนเป็นดานที่มี
ความสําคัญตอการเลือกศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษา เชนเดียวกัน นอกจากนี้ สุจินดา คําพุช (2547) ยังพบวาการที่สถานศึกษามีที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง
มาเรียน และภาพพจนแของสถานศึกษาเป็นเหตุผลสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนดวย 

เมื่อแนวโนมของความตองการในการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพมีมากขึ้น (ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, 2558) 
จึงทําใหสถาบันตาง ๆ ดานอาชีวศึกษาทั่วประเทศและในจังหวัดตากตองมีการปรับตัว เตรียมความพรอม และสรางปใจจัยดึงดูดความสนใจตอก ารเลือกเขา
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ศึกษาตอในสถาบันตนเองมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงวัสดุอุปกรณแในการเรียน บุคคลากรทางการศึกษา และอาคารหรือภูมิทัศนแ เป็นตน เพื่อเป็นแรงจูงใจสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนตอในสถาบันนั้น ๆ ซ่ึงการสรางภาพลักษณแที่ดีของสถาบันการศึกษานั้นจัดเป็นการเสริมแรงจูงใจภายนอก (ศิริลักษณแ เรืองสารี, 2553: 
28-29) ซ่ึงใชอิทธิพลของสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม หรือบุคคลอื่น เขามาชวยเสริมแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหนักศึกษามีการตัดสินใจเขาศึกษาหรือมีความเห็นที่
ดีตอการศึกษาได นอกจากนี้การที่จังหวัดตากมีสถานศึกษาดานอาชีวศึกษากระจายอยูในพื้นที่สําคัญตาง ๆ จึงมีสวนสนับสนุนใหกานเดินทางมาศึกษาของ
นักศึกษาที่อยูในแตละพื้นที่สะดวกมากขึ้น จึงมีสวนชวยใหเกิดความคิดเห็นในระดับมากได 

2.3 ดานคาใชจายในการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ในระหวางการเรียน
วิชาชีพนักศึกษาสามารถมีรายไดระหวางเรียน สถานศึกษามีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา และมีทุนการศึกษาจากโครงการ
หรือมูลนิธิตาง ๆ ให ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปริยานุช สายธนู (2551) ไดพบวา ดานคาใชจายในการศึกษาเป็นเหตุผลสําคัญอยางหนึ่ งที่ทําใหนักศึกษา
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรร มการการ
อาชีวศึกษา และ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ที่พบวา ทั้ง 3 ดาน นักศึกษามีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับมากเชนเดียวกัน 

2.4 ดานการประชาสัมพันธแของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
สถานศึกษาเดิม/ครูแนะแนว แนะนําใหเขาเรียนตอสายอาชีพ การประชาสัมพันธแของสถานศึกษาทําใหตองการเรียนสายอาชีพและ ไดรับการชักชวนจากเพื่อน
ใหเรียนตอสายอาชีพ สอดคลองกับ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) และ อนุวัฒนแ ชูทรัพยแ (Anawut Choosup. 2003) (อางถึงใน ศิริลักษณแ เรืองสารี, 2553: 41) 
ที่พบวานักศึกษาเห็นวาการประชาสัมพันธแของสถาบันมีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอดานอาชีวศึกษา และจากการศึกษาของ สํานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา (2557) และ ละเอียด ศรีหาเหงา (2549) ที่พบวา ในปใจจัยยอยดานบุคคลที่เกี่ยวของกับนักศึกษาคือ ครูแนะแนว และเพื่อน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในสายอาชีพเชนกัน  

2.5 ดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ นักศึกษาไม
ชอบเรียนวิชาสามัญจึงมาเรียนสายอาชีพ นักศึกษาที่ชอบปฏิบัติและฝึกทักษะมากกวาการเรียนทฤษฎีจึงมาเรียนสายอาชีพ และนักศึกษารูสึกวาตนเองมีผลการ
เรียนระดับปานกลางลงมาจึงมาเรียนสายอาชีพ สอดคลองกับ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ที่พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอปใจจัยยอยทั้ง 3 
ดาน นักศึกษามีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับมากเชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
2.6 ดานการสนับสนุนของผูปกครอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผูปกครอง

สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนตอในสายอาชีพ ผูปกครองมีความสามารถจายคาเลาเรียนในการเรียนวิชาชีพไดจนจบ และนักศึกษาไดสืบทอดอาชีพตอจาก
ผูปกครองจากการเรียนวิชาชีพ สอดคลองกับ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) สมพงษแ  จิตจรัสอําพัน (2540) และ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) ที่
พบวา นักศึกษาเห็นวาการสนับสนุนของผูปกครองทั้งการแนะนําใหศึกษาตอสายอาชีพ และการสนับสนุนคาเลาเรียน ถือเป็นเหตุผลที่สําคัญ นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ดานปใจจัยแหลงที่มาของงบประมาณในการศึกษา (ปใจจัยขอที่ 12) ที่พบวา มีผูปกครองเป็นผูสนับสนุนมากที่สุด 

3. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก พบวา ปใจจัยที่สงผลตอ
การเลือกศึกษาตอในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นที่กําลังศึกษา สถาบันที่ศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน รายไดของผูปกครอง ลักษณะการพักอาศัย และงบประมาณการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 

3.1 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา
นักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นในการเขาศึกษาตอสายอาชีพมากกวาเพศชายเล็กนอย สอดคลองกับ วชิรวิทยแ ยางไชย (2554) ที่พบวาเพศหญิงจะมีความคิด
เห็นตอภาพลักษณแอาชีวศึกษามากกวาเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงมีลักษณะเป็นคนชางวิเคราะหแ  พิจารณารายระเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีวศึกษา
มากกวาเพศชาย อีกทั้งผลการศึกษาที่พบมีผูศึกษาในสายบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรมจํานวนมากที่สุด และเพศหญิงสวนใหญใหความสนใจหลักสูตร
อาชีวศึกษาดานบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรมมากกวาผูชาย ทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพโดยรวมดีกวาเพศชาย สอดคลองกับ
แนวคิดของ William D.Brooks (1971 อางถึงใน วชิรวิทยแ ยางไชย, 2554) กลาววาลักษณะทางจิตวิทยาระหวางเพศหญิงและเพศชาย กอใหเกิดความ
แตกตางกัน ในเรื่องความคิดเห็น คานิยม ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมไดกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนไวแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุชาติ วิวัฒนแชานนทแ (2542) ที่พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสายอาชีพเชนเดียวกัน 

3.2 นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา
นักศึกษาที่มีอายุมากกวาจะมีแนวโนมความคิดเห็นตอการศึกษาสายอาชีพมากกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีอายุมากกวามีวุฒิ
ภาวะมากกวา จึงสามารถคิดและตัดสินใจโดยประเมินความตองการที่แทจริงในการศึกษาและประกอบอาชีพไดมากกวาผูที่มีอายุนอยกวา ซ่ึงผลการศึกษาที่พบ
คือ กลุมอายุ 18 ปีขึ้นไปจะมีความคิดเห็นที่สูงมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ กินซแเบอรกแ  (Ginzberg. 1974) (อางถึงใน ศิริลักษณแ เรืองสารี, 2553) ที่
กลาววาชวงอายุตั้งแต 17 ปีขึ้นไป จัดเป็นระยะการเลือกที่สมจริง (Realistic Period) ระยะนี้เป็นระยะแสวงหาขอเท็จจริงจากอาชีพตาง ๆ อันเป็นประโยชนแ
ตอการเลือกอาชีพ โดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอเท็จจริงตาง ๆ สวนชวงอายุที่ต่ํากวา 17 ปี นั้น เป็นระยะทดลองทํางาน (Tentative Period) โดยอาจจะยังไม
สามารถเลือกจากความตองการและความสามารถของตนเองที่แทจริง จึงอาจทําใหไมสามารถแสดงความคิดเห็นตอการเลือกศึกษาไดอยางครอบคลุมได 

3.3 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปีแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยพบวานักศึกษาในระดับชั้นสูงกวาจะมีความคิดเห็นตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพมากกวานักศึกษาในระดับชั้นที่ต่ํากวา อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่อยูใน
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ชั้นปีที่สูงกวานั้นไดรับการศึกษาดานอาชีพในระยะเวลาที่มากกวาและสามารถทราบความตองการของตนเองในการเลือกสายอาชีพไดมากกวา อี กทั้งเหลือ
ระยะเวลาในการศึกษาจนสําเร็จนอยกวา จึงพรอมที่จะออกไปทํางานและประกอบอาชีพมากกวาผูที่ยังศึกษาในชั้นปีที่ต่ํากวา จึงทําใหมีแนวโนมของระดับ
ความคิดเห็นมากกวา สอดคลองกับ วชิรวิทยแ ยางไชย (2554) ที่พบวานักศึกษาที่อยูในระดับชั้นแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณแของ
อาชีวศึกษาแตกตางกัน 

3.4 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในสถาบันแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยพบวา นักศึกษาในสถาบันทั้ง 5 แหงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ มี 2 สถาบัน ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และวิทยาลัยการอาชีพบานตาก นอกจํานั้นอยูในระดับมาก คือ วิทยาลัยการอาชีพแมสอด โรงเรียนไฮเทค -เทคโนโลยีตาก 
และวิทยาลัยเทคนิคตาก ตามลําดับ อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ศึกษาอยูในแตละสถาบันมีความพึงพอใจตอการศึกษาในสายอาชีพที่ตนเองเลื อก แตอยางไรก็
ตามในสถาบันการศึกษาแตละแหงก็จะมีรายละเอียดของหลักสูตร สภาพแวดลอมดานตาง ๆ และจํานวนนักศึกษา ที่แตกตางกันออกไปจึงทําใหนักศึกษาในแต
ละสถาบันอาจมีความคิดเห็นที่แตกตางกันได สอดคลองกับ ลดารัตนแ วัฒนสาครศิริ (2545) ที่พบวา คุณลักษณะของสถาบันที่แตกตางกันสงผลใหนักศึกษามี
มูลเหตุจูงใจในการศึกษาตอแตกตางกัน และ ปริยานุช สายธนู (2551) พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในสถาบันที่แตกตางกันจะมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ
สายอาชีพของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชนเดียวกัน 

3.5 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวานักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสูงกวาจะมีความคิดเห็นตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ
มากกวา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงกวาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น มีโอกาสในการตัดสินใจตอการเรียนมากกวาโดยสามารถ
เลือกเรียนตอในสายสามัญหรือสายอาชีพไดมากกวาผูที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยนอยกวา ซ่ึงไดตัดสินใจเลือกมาเรียนตอสายอาชีพแลวแสดงใหเห็นวามีการ
ตัดสินใจและมีความตองการในการเลือกประกอบอาชีพดานนั้น ๆ อยางแทจริง จึงทําใหมีความคิดเห็นที่มากกวา สอดคลองกับ วชิรวิทยแ  ยางไชย (2554) ที่
พบวานักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณแของอาชีวศึกษาแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงกวาจะมี
ความคิดเห็นมากกวา และ ปริยานุช สายธนู (2551) ที่ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาจะมีมูลเหตุจูงใจโดยรวมสูงกวาผูมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา เชนเดียวกัน 

3.6 นักศึกษาที่มีรายไดของผูปกครองแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยพบวา นักศึกษาที่มีผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาจะมีความคิดเห็นตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพมากกวา อาจเนื่องมากจาก ในปใจจุบัน
การศึกษาตอในระดับตาง ๆ นั้น มีคาใชจายดานการเรียนที่สูงขึ้น แมวาสถานศึกษาบางแหงจะมีทุนการศึกษาแบบตาง ๆ หรือ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
เพื่อสนับสนุนดานคาใชจายก็ตาม แตนักศึกษาที่มาเรียนก็จะตองมีกําลังในดานการสนับสนุนคาใชจายและคาเลาเรียนบางสวน ซ่ึงหากผูปกครองมีระดับรายไดที่ 
 
คอนขางสูงก็จะมีสวนชวยสนับสนุนดานการศึกษาไดมากขึ้นกวารายไดนอย จึงทําใหนักศึกษาที่มีผูปกครองมีรายไดตอเดือนสูงกวามีความคิดเห็นตอการเลือก
ศึกษาตอในสายอาชีพมากกวา สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริลักษณแ เรืองสารี (2553) นักเรียนที่มีรายไดของผูปกครองตางกันมีมูลเหตุจูงใจเขาศึกษาตอสาย
อาชีพแตกตางกันใน 2 ดาน คือ ดานคาใชจายในการศึกษา และดานบุคคลที่เกี่ยวของ และ วชิรวิทยแ ยางไชย (2554) พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายไดของ
ผูปกครองตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณแของอาชีวศึกษาตางกัน  

3.7 นักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบวา นักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยอยูหอพักของสถาบันจะมีความคิดเห็นตอการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพมากกวานักศึกษาที่อาศัยอยู
กับผูปกครอง อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักของสถาบันนั้น อาจมีความพึงพอใจตอสถาบันมากกวา เพราะเห็นวาสถาบันมีการจัดอาคารสถานที่
รองรับใหกับนักศึกษา และโดยสวนใหญหอพักของทางสถาบันจะมีราคาคาใชจายที่นอยกวาหอพักภายนอก และไมตองเสียคาเดินทาง จึงสามา รถประหยัด
คาใชจายไดมากกวานักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยอยูกับผูปกครองภายนอก ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจอยางหนึ่ง สอดคลองกับ กาญจนา เกียรติมณีรัตนแ (2548) 
ไดกลาวถึงแนวคิดการเสริมแรง โดยใชแรงจูงใจภายนอกมาเป็นสิ่งกระตุน โดยใชสภาพแวดลอมตาง ๆ เป็นเครื่องลอใจใหคนมีทัศนคติ ความคิดเห็น หรือ
พฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ตองการ และ ศิริลักษณแ เรืองสารี (2553) กลาววา การใชแรงจูงใจภายนอกสามารถใชอิทธิพลของสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม 
หรือบุคคลอื่น เขามาชวยเสริมแรงจูงใจได ดังนั้นในการใชแรงจูงใจกับการเรียนนั้น อาจจะตองใชแรงจูงใจภายนอกเสียกอนแลวจึงสรางแรงจูงใจภายในทีหลัง 
ดังนั้นการจัดที่พักอาศัยใหแกนักศึกษาจึงเป็นการใชแรงจูงใจภายนอกเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจภายในนั่นเอง 

3.8 นักศึกษาที่มีแหลงงบประมาณในการศึกษาแตกตางกันมีมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา แนวโนมของผูที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ และกองทุนกูยืมจะมีความคิดเห็นมากกวางบประมาณจาก
ผูปกครอง และหารายไดดวยตนเอง อาจเป็นเพราะวา การศึกษาตอหรือการดํารงชีพในปใจจุบันมีคาใชจายที่สูงขึ้น ทําใหนักศึกษาตระหนักถึงคาใชจายดานตาง 
ๆ มากขึ้น การมีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาในลักษณะตาง ๆ จึงเป็นสิ่งจูงใจและสามารถลดคาใชจายไดมาก จึงทําใหนักศึกษากลุมที่ได รับทุนจากสถาบันมี
ความคิดเห็นมากกวากลุมอื่น นอกจากนี้การเขารวมโครงการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็มีสวนสนับสนุนการลดภาระดานคาใชจายขณะศึกษาได
มากกวานักศึกษาที่ใชงบประมาณของผูปกครอง และหารายไดดวยตนเอง โดยปใจจัยที่เกี่ยวของกับเงินและรายไดนี้จัดเป็นปใจจยัคํ้าจนุ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจที่กระตุน
ความคิดเห็นในระดับที่มากกวาได สอดคลองกับแนวความคิดของ เฟรเดอริค เฮิรแซเบิรแก (Herzberg, 1959) (อางถึงใน ทองหลอ นาคหอม, 2535) กลาวถึง 
ปใจจัยคํ้าจุนหรือปใจจัยบํารุงรักษาจิตใจวาเป็นองคแประกอบเสริม เพื่อปูองกันไมใหเกิดความไมพอใจ หากไดรับการเอาใจใสดูแลอยางพอเพียงความไมพอใจจะ
หายไป และ ถวิล เกื้อกูลวงศแ (2530: 94) กลาววา แรงจูงใจดานเงิน เป็นแรงจูงใจที่สลับซับซอนและสัมพันธแกับความตองการทุกประเภททุกระดับ คุณลักษณะ
ที่เดนและสําคัญที่สุดของเงินก็คือเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนความตองการใด ๆ ที่ บุคคลตองการ ดังนั้นการใหทุนตาง ๆ จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การศึกษาและมีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษาเชนกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก    
(2) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก และ (3) ศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิต    
ในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก จํานวน 214 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณคา มีคาความเท่ียงเทากับ 0.938 และมีคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก 
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (2) ระดับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอ ยูในระดับมาก และ                         
(3) ความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก              
มีความสัมพันธแเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลาง 
 

                                                           
1 นักศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โทร. 0841789054  E-mail:chainarong_mafia@hotmail.com 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 

http://techno.vec.go.th/
http://123.242.165.136/?module=file&pages=list_file&cate_file_id=22
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คําสําคัญ  คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ความผูกพันตอองคแการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to study the level of quality of working life of teachers in basic education 
schools Muang District Tak Province; (2) to study the level of organizational commitment of teachers in basic education 
schools Muang District Tak Province; and 3) to explore the relationship between the quality of working life and 
organizational commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province. 

The sample consisted of 214 teachers in basic education schools Muang District Tak Province. The employed 
research instrument was a rating scale, with reliability coefficient of 0.938 Statistics and item Objective Congruence (IOC) 
between 0.60-1.00 employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
product-moment correlation coefficient. 

The research findings were as follows: (1) the overall quality of working life of teachers in basic education schools 
Muang District Tak Province was at the high level; (2) the overall organizational commitment of teachers in basic education 
schools Muang District Tak Province was at the high level; and (3) The relationship between the quality of working life and 
organizational commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province was positive, significant, and 
at the medium level. 

 
Keywords: Quality of working life, Organizational commitment, Basic Education school 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
 ทรัพยากรมนุษยแเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกองคแการ เนื่องจากเป็นองคแประกอบสําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคแการดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย ในการจัดการศึกษา ครูเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  ผูบริหารจึงจําเป็นจะตองเอ าใจใสและ
ชวยเหลือครูในโรงเรียนใหมีการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันตอองคแการ เพราะครู จะ
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลา เป็นกลยุทธแที่สําคัญที่สุดในการแกปใญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณแ 
มีความชํานาญในแตละสาขาที่โรงเรียนตองการ โรงเรียนจึงตองหาแนวทางใหครูมีความรูสึกเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ และ
ปฏิบัติตามบทบาทของตนดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปูาหมายขององคแการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีความผูกพันตอองคแการ (Organizational 
Commitment) (Muchinsky, 1996) 

“คน” เป็นปใจจัยที่สาํคัญที่สุดในการบรหิาร เพราะเป็นคนที่ใชปใจจัยในการบริหารอื่นๆไมวาจะเป็นเงิน วัสดุ สิ่งของและวิธกีารปฏบิัติงาน ดังนั้น
หากองคแการหรือหนวยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู ความสามารถเขาปฏบิตัิงานและสามารถดึงดูดผูมีความรู ความสามารถใหอยูปฏิบัติงานในองคแการหรือ
หนวยงานนั้นใหนานที่สุด การบริหารงานในองคแการนั้นจะตองเจริญกาวหนาสามารถบรรลุเปูาหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ  

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเป็นผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับปใจจัยในตัวครูหลายอยางและปใจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ความผูกพันตอองคแการของครู กลาวคือ ความผูกพันตอโรงเรียน คว ามผูกพันตออาชีพ 
ความผูกพันตอการสอนและความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว แตในปใจจุบันพบวา การปฏิบัติงานของครู  ยังไมสามารถทําใหบรรลุเปูาหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวไดทั้งหมด  ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก
ครูยังไมเกิดความรูสึกที่แนนแฟูนตอองคแการหรือกลาวไดวาครูยังขาดความผูกพันตอองคแการอยางจริงจัง  ดังนั้นการแกปใญหาที่แทจริงจึงอยูที่วาทําอยางไรครู
จะอุทิศตนทั้งดานรางกาย  จิตใจอยางเต็มที่เสมือนวาตนเองเป็นเจาขององคแการมีสวนไดสวนเสียกับองคแการอยางแทจริงหรือมีความผูกพันตอองคแการนั่นเอง  
ความผูกพันตอองคแการมีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของครู  เพราะ หากครูมีความผูกพันตอองคแการสูงก็ยอมจะมีพฤติกรรมที่สงผลใหองคแการประสบ
ความสําเร็จในเปูาหมายที่กําหนดไว (กรกฎ พลพานิช, 2540) 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดตากในอดีตที่ผานมา ครูในสถานศึกษามีความผูกพันตอองคแการเป็นอยางมาก และมีสิ่งที่สําคัญก็คือ คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ซ่ึงหมายถึง ลักษณะสภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจของบุคคลในขณะทํางาน และมีสัมพันธภาพที่สอดคลองกันระหวางงานกับ
ชีวิต สงผลใหบุคคลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีการดําเนินชีวิตอยางเป็นสุข มองเห็นวางานมีความสําคัญ มี
ความกระตือรือรนยินดีที่จะทํางาน และเกิดความภูมิใจ รูสึกผูกพันตอองคแการ (อิสราภรณแ รัตนคช, 2551: 24) ตอมาสถานการณแปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมภายนอก ในดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติ
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หนาที่ตําแหนงตาง ๆ มากขึ้น ครูมีความสนิทสนมคุนเคยลดลง รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคแการลดลง ทําใหเกิดปใญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคแการ ซึ่งเป็นปใญหาเกี่ยวของกับครูในสถานศึกษาของจังหวัดตาก เนื่องมาจากขอมูลความเคลื่อนไหวของครูใน
สถานศึกษาของจังหวัดตาก ในชวง 3 ปีที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) พบวา ครูในสถานศึกษาของจังหวัดตาก ขอโอน(ยาย) ในปีงบประมาณ 
2555-2557 คือ 25 คน 28 คน และ 35 คน ตามลําดับ รวมจํานวน 88 คน เหตุผลสวนใหญคือขอกลับภูมิลําเนา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก, 2557)  
โดยจะเห็นไดวาจํานวนครูที่ขอโอนยายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปี ลักษณะการโอนยายดังกลาว หากยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องยอมสงผล ตอการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดตากในอนาคต 

จากกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพราะขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหองคแการสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน การวางแผนการดําเนินงาน การสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรมีความรักและผูกพันตอองคแการ ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จขององคแการตามวัตถุประสงคแ และเปูาหมายที่วางไว รวมทั้งจะเป็นประโยชนแใน
การพัฒนาเสริมสรางความผูกพันตอองคแการและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก อันเป็นแนวทาง
สําคัญประการหนึ่งตอการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีโดยตรงตอตัวนักเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเมือง จังหวัดตาก   
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเมือง จังหวัดตาก     
 3. เพื่อหาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก   
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติในการทํางาน 
บลูสโตน (1977, 44 อางถึงใน สมพงษแ เกษมสิน, 2526: 12) ไดกลาวถึง ความหมายของคุณคุณภาพชีวิต การทํางานไววาเป็นการสรางบรรยากาศที่ทําใหผูใช
แรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแกไขปใญหาขององคแการ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการ
ทํางานของพวกเขา นั่นคือ ไดหมายความรวมถึงการปรับปรุง การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยแ โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
กอ ใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคแการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหมๆใหสมาชิกในองคแการในทุกระดับไดนําเอาสติปใญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ
และความสามารถอื่นๆ มาใชในการทํางาน ในองคแการ ยอมทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคแการขึ้น 
 
 
 เมอรแตัน (1977, 55 อางถึงใน ธงชัย สันติวงษแ, 2526: 28) ไดใหนิยามของคุณภาพชีวิตการทํางานวาเป็นคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมทุกๆ 
เร่ืองที่เกี่ยวกับจริยธรรมของการทํางานและสภาพการทํางาน ความพอใจ และไมพอใจของคนงาน การจัดการเพื่อประสิทธิภาพของผลผลิต และการไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางวามีสวนตอความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม 
 มอนดี้ และ นอรแ (1996, 45 อางถึงใน นฤดล มีเพียร, 2541: 15) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน คือขอบเขตทั้งหมดของปใจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่ไดรับ การสนองตอบความตองการของเขาจากการทํางานนั่นเอง ออสเลยแ และ บอล (อางถึงใน เชี่ยวชาญ อ าศุ
วัฒนางกูล, 2530: 120) ไดวิเคราะหแคุณภาพชีวิตการทํางานใหเห็นวาหมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององคแการ โดยวิธี การที่ทําให ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษยแและความเจริญเติบโต (Human dignity and growth) ของพนักงาน ในองคแการมีมากขึ้น ทํางานดวยกันดวยความรวมมือกันอยางใกลชิด 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงงานและทําใหเปูาหมายของพนักงานสอดคลองกับเปูาหมายขององคแการ 
 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 มิทเชลลแ และลารแสัน (Mitchell and Larson, 1987: 44) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคแการ คือ เจตคติที่คนๆ หนึ่งมีตอองคแการที่จะมีสวน
รวมในองคแการตอไป คิดวาตนเองเป็นสวนหนึ่งขององคแการ จึงแสดงพฤติกรรมการเป็นเจาขององคแการ ดังนั้นความผูกพันจึงสามารถทํานายพฤติกรรมใน
อนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติตอองคแการ รวมทั้งสามารถทํานายการเปลี่ยนงานของลูกจางได  
 บูชนันทแ (Buchanan, 1974: 533) อธิบายความผูกพันตอองคแการ หมายถึง ความเป็นพวกเดียวกัน (partisan) เป็นความผูกพันที่มีตอเปูาหมาย
และคานิยมขององคแการ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อใหบรรลุถึงเปูาหมายและคานิยมขององคแการ ซ่ึงประกอบไปดวยสามสวน คือ 1) ความ
แนบแนนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคแการ (Identification) เป็นการแสดงออกซ่ึงเปูาหมายและคานิยมของผูปฏิบัติงานในองคแการ 2) ความเกี่ยวพันกับ
องคแการ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนอยางเต็มที่ 3) ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตยแ (Loyalty) รวมทั้งผูกพันตอองคแการ  
 พอรแตเตอรแและคณะ (Porter and Others, 1975: 603 – 609) กลาววา ความผูกพันตอองคแการเป็นลักษณะความสัมพันธแระหวางสมาชิกตอ
องคแการ ซ่ึงบงชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้ 1) สมาชิกมีทรรศนะที่กลมกลืน สอดคลองกับวัตถุประสงคแและคานิยมขององคแการ 2) สมาชิกมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองคแการอยางเต็มที่ 3) สมาชิกมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองคแการนั้นตอไป  
 สเตียรสแ (Steers, 1977: 576) ไดอธิบายวา ความผูกพันตอองคแการ หมายถึง การแสดงออกถึงความสัมพันธแอันแนบแนนของบุคคลที่มีเกี่ยวพัน
และยึดถึงองคแการ ซ่ึงประกอบดวยลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 1) มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ 2) มี
ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก เพื่อประโยชนแขององคแการ และ 3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงไวซ่ึงความเป็นสมาชิกขององคแการ  
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 มารแชและแมนนารี (Marsh and Mannari, 1979: 57) มีความเห็นวา ความผูกพันเป็นระดับความมากนอยของความเป็นเจาของหรือความ
จงรักภักดีที่บุคคลมีตอหนวยงานที่ตนทําอยูเป็นการยอมรับเปูาหมายหลักขององคแการ  
 ไอเซนเบอรแเกอรแ และคณะ (Eisenberger and Others, 1990: 51 – 59) ใหความหมายวา ความผูกพันองคแการเป็นเจตคติซ่ึงแสดงถึงรวมเป็น
หนึ่งเดียวกับองคแการ เป็นความสัมพันธแระหวางการที่บุคคลรับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององคแการกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็ม
ใจที่จะทุมเททํางานที่องคแการ  
 จากความหมายของความผูกพันตอองคแการที่ไดนําเสนอมาตามลําดับ สรุปไดวา ความผูกพันตอองคแการ หมายถึง ความสัมพันธแระหวางสมาชิก
ภายในองคแการ มีสวนรวมภายในองคแการ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองคแการ มีความจงรักภักดีตอองคแการ รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององคแการตลอดไป 

วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 464 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 214 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซ่ี 
และมอรแแกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05 และใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการศึกษา จําแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามเลือกตอบ ไดแก เพศ  อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating Scales) แบงเป็น 8 

ดาน ไดแก 1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3) ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน 4) 
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 6) ประชาธิปไตยในองคแการ 7) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต
สวนตัว และ 8) การคํานึงถึงความตองการของสังคม รวมจํานวน 44 ขอ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคแการ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating Scales) แบงเป็น 3 ดาน 
ไดแก 1) ความแนบแนนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคแการ 2) ความเกี่ยวพันกับองคแการ และ 3) ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตยแ รวมจํานวน 18 ขอ 

 
 
 
 
 

 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
  1   การทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมา ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  3  
 คน ตรวจสอบความตรง (Validity) ในดาน เนื้อหา ภาษา ขอความ ความหมาย และ โครงสราง รวมทั้งการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับสิ่งที่
ตองการศึกษา (Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 (รายนามผูทรงคุณวุฒิปรากฏในภาคผนวก ก.) 
  2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยแที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว นําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่
เป็นครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตากที่ไมไดนํามาใชเป็นกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนหน องบัวเหนือ และครู
โรงเรียนทรัพยแสมบูรณแพิทยาคม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟุา (Alpha-
reliability Coefficient) ทั้งฉบับ ซ่ึงมีคาเทากับ 0.938 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากครู 
 2. สงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล พรอมแนบแบบสอบถาม สงทางไปรษณียแ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยเพื่ อให
ผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนภายในเวลาที่กําหนด 

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ไดรับแบบสอบถามคืน 214 จํานวนฉบับ จากทั้งหมด 214 
ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมชุดคาสถิติสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรแ แบงการวิเคราะหแออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชไดแก จํานวน (Frequency) และ รอยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหแระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  คาสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะหแระดับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  คาสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
 ตอนที่ 4  การวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก คาสถิติที่ใช ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ แบบเพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
  
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.30) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40  ปี (ร้อยละ 36.90) มีระดับการศึกษาปริญญา
โท (ร้อยละ 60.70) และมีอายุราชการอยู่ระหว่าง 11 – 20  ปี (ร้อยละ 39.70) 
 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ในด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือนที่
ไดรับเพียงพอกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือ ปริมาณงานกับเงินเดือนที่ทานไดรับมีความเหมาะสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การไดรับความ
เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละปี  
  ในด้านสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดอาคาร
สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ) รองลงมาคือ อาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสถานศึกษาจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิ นของ
บุคลากร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณแสํานักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 ในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความ
ภูมิใจในตําแหนงหนาที่ที่ทําอยู รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานสงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบังคับบัญชา
ของทานชวยผลักดันใหทานไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้น  
 ในด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษา
ใหโอกาสและสงเสริมทานเพื่อพัฒนาหนาที่การงานใหมีประสิทธิภาพรองลงมาคือ ทานไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาสงเสริมทานใหเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  
 ในด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อมี
ปใญหา ทานจะไดรับความชวยเหลือ เอื้ออาทรจากเพื่อนรวมงานในสถานศึกษาเสมอ รองลงมาคือ ทานไดรับเลือกใหเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีบรรยากาศของความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน  
 
 
 ในด้านประชาธิปไตยในองค์การ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหความ
ยุติธรรมและความ เสมอภาคในการทํางานรองลงมาคือ สถานศึกษาของทานกําหนดกฎระเบียบที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ํา ที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาและครู ตางเคารพสิทธิ หนาที่ซ่ึงกันและกัน  
 ในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ทาน
รับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมทั้งเร่ืองปริมาณงานและเร่ืองของเวลา รองลงมาคือ ทานสามารถจัดสรรเวลาในการทํางาน เวลาสําหรับครอบครัว และเวลาใน
การพักผอน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
 ในด้านการคํานึงถึงความต้องการของสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีโอกาสเผยแพร
ผลงานของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบ รองลงมาคือ ทานสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวางผูปกครองกับการปฏิบัติงานของทาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ํา ที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม ชุมชน โดยรอบสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ระดับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ในภาพรวมและจําแนกรายดาน 
 ในด้านความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทาน
มักพูดกับเพื่อนๆ เสมอวาสถานศึกษาแหงนี้เป็นที่ทํางานที่ดี ทานไมคิดที่จะโอนหรือยายไปที่อื่นรองลงมาคือ เมื่อสถานศึกษาของทานมีปใญหา ทานจะรีบแกไข
ปใญหาเสมือนเป็นปใญหาของทาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานเป็นสวนหนึ่งในครอบครัว สถานศึกษาเป็นสวนหนึ่งของทาน ซ่ึงมีความผูกพันทางจิตใจ  
 ในด้านความเกี่ยวพันกับองค์การ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานยินดีทํางานลวงเวลาในแต
ละวันหรือวันหยุดอยาง   เต็มใจและเต็มความสามารถเพื่อประโยชนแตอสถานศึกษา รองลงมาคือ ทานปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มใจ และเสียสละ
ประโยชนแสวนตนเพื่อประโยชนแของสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาอยางเครงครัด และเต็ มใจ
ปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงดวยดี ถึงแมไมมีใครเฝูาดูอยูก็ตาม 
 ในด้านความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึกษาแหงนี้ดวยความรัก ความจริงใจ และจะอยูปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาตลอดอายุราชการ รองลงมาคือ ทานผูกพันกับสถานศึกษาแหงนี้ และยินดี
เมื่อรูวางานที่ทําสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานพรอมจะทํางานทุกอยาง เพื่อใหสถานศึกษาแหงนี้      มีการพัฒนาและ
สรางความมั่นคงใหเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตลอดไป 
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวดั
ตาก ”ผลการวิเคราะห์มีดงันี้ 
 ความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผกูพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีความสัมพันธแ
กันในทางบวกอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยรวมมีความสัมพันธแอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ  
(r) = .70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เป็นรายดาน พบวาแตละดานมีความสัมพันธแกันในทางบวกอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (r) 
อยูระหวาง .32 - .63  
  
อภิปรายผล 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  จากผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
รองลงมาคือ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดานที่ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การคํานึงถึงความตองการของสังคม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปใจจัยตาง ๆ 
เชน การไดรับเงินเดือนและคาตอบแทน สิทธิประโยชนแและสวัสดิการตางๆ อาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคง มีความกาวหนา งานที่ทํามีคุณคา กฎระเบียบเหมาะสม 
ผูบริหารตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของครู ปริมาณงานของครูมีความเหมาะสม ความสมดุลระหวางงาน ครอบครัว และสังคม เป็นตน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของวอลตัน (1973) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นลักษณะการทํางานที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณา
คุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม สังคมขององคแการที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ และแนวคิดของบลูสโตน (1977) ที่ไดระบุวา 
การสรางบรรยากาศที่ทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแกไขปใญหาขององคแการ 
ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือ ไดหมายความรวมถึงการปรับปรุง การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยแ โดยทําใหมีประชาธิปไตยใน
สถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคแการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหมๆใหสมาชิกในองคแการใ นทุกระดับไดนําเอา
สติปใญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่นๆ มาใชในการทํางาน ในองคแการ ยอมทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคแการขึ้น ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํา งานก็คือ 
ประโยชนแที่องคแการจะไดรับอยางมากมาย (Hackman และ Suttle) เพราะจะทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคแการ เกิดวัฒนธรรมองคแการ (Culture 
Organization) เกิดขวัญกําลังใจ(Morale) และเกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคแการ (Desslers) นอกจากนี้ยังสงเสริมในเรื่อง
ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององคแการ และชวยลดปใญหาการขาดงาน การลาออก และ
สงเสริมใหได ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ  
 
 
 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาส ศรีจํานง (2549) ซ่ึงไดศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธแทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ อายุ ประสบการณแในการทํางาน รายได ความสามารถเชิงวิชาชีพ การรับรูรูปแบบการบริหาร เจตคติตอวิชาชีพ ขวัญและกําลังใจใน
การทํางานและสภาพแวดลอมของชุมชน ตัวแปรที่มีความสัมพันธแทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การ
ไดรับการอบรม ภาระหนี้สิน และการอยูรวมกับครอบครัว 
 ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงจากการวิจัย พบวา ระดับความผูกพันตอองคแการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยดานที่มี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตยแ รองลงมา คือ  ความแนบแนนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคแการ และดานที่ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความเกี่ยวพันกับองคแการ  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความรัก ความผูกพันตอโรงเรียนและลูกศิษยแ มีจิตวิญาณของความเป็นครู รวมทั้งวิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือ
ของคนในสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมิทเชลลแ และลารแสัน (Mitchell and Larson, 1987) ที่ระบุวา ความผูกพันตอองคแการ คือ เจตคติที่คนๆ หนึ่งมี
ตอองคแการที่จะมีสวนรวมในองคแการตอไป มีความรูสึกวาตนเองเป็นสวนหนึ่งขององคแการ จึงแสดงพฤติกรรมการเป็นเจาขององคแการ ดังนั้นความผูกพันจึง
สามารถทํานายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติตอองคแการ รวมทั้งสามารถทํานายการเปลี่ยนงานของลูกจางได  แนวคิดของบูชนันทแ (Buchanan) 
อธิบายความผูกพันตอองคแการ หมายถึง ความเป็นพวกเดียวกัน (partisan) เป็นความผูกพันที่มีตอเปูาหมายและคานิยมขององคแการ และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของตนเองเพื่อใหบรรลุถึงเปูาหมายและคานิยมขององคแการ ซ่ึงประกอบไปดวยสามสวน คือ 1) ความแนบแนนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคแการ 
(Identification) เป็นการแสดงออกซ่ึงเปูาหมายและคานิยมของผูปฏิบัติงานในองคแการ 2) ความเกี่ยวพันกับองคแการ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของตนอยางเต็มที่ 3) ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตยแ (Loyalty) รวมทั้งผูกพันตอองคแการ แนวคิดของพอรแตเตอรแและคณะ (Porter and Others, 
1975) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคแการเป็นลักษณะความสัมพันธแระหวางสมาชิกตอองคแการ ซ่ึงบงชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้ 1) สมาชิกมีทรรศนะที่กลมกลืน 
สอดคลองกับวัตถุประสงคแและคานิยมขององคแการ 2) สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคแการอยางเต็มที่ 3) สมาชิกมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน
ในองคแการนั้นตอไป แนวคิดของสเตียรสแ (Steers, 1977) ไดอธิบายวา ความผูกพันตอองคแการ หมายถึง การแสดงออกถึงความสัมพันธแอันแนบแนนของบุคคล
ที่มีเกี่ยวพันและยึดถึงองคแการ ซ่ึงประกอบดวยลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 1) มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปูาหมายและคานิยมของ
องคแการ 2) มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก เพื่อประโยชนแขององคแการ และ 3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงไวซ่ึงความเป็นสมาชิก
ขององคแการ แนวคิดของมารแชและแมนนารี (Marsh and Mannari, 1979) มีความเห็นวา ความผูกพันเป็นระดับความมากนอยของความเป็นเจาของหรือ
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ความจงรักภักดีที่บุคคลมีตอหนวยงานที่ตนทําอยูเป็นการยอมรับเปูาหมายหลักขององคแการ รวมถึงแนวคิดของไอเซนเบอรแเกอรแ และคณะ (Eisenberger and 
Others, 1990) ที่กลาววา ความผูกพันองคแการเป็นเจตคติซ่ึงแสดงถึงรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองคแการ เป็นความสัมพันธแระหวางการที่บุคคลรับรูถึงการเกื้อกูล
สนับสนุนขององคแการกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุมเททํางานที่องคแการ  
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสอดคลองกับการศึกษาของเมทินี  จิตรออนนอม (2542) ที่ศึกษาความยึดมั่นผูกพันตอองคแการของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ซ่ึงพบวา ระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคแการของพยาบาลประจําการอยูในระดับสูง และปใจจัยสวนบุ คคลมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอองคแประกอบของความผูกพัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  จาก
ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธแระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคแการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก  มี
ความสัมพันธแกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมมีความสัมพันธแอยูในระดับปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ ( r) = .70 ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของบูชนันทแ (Buchanan, 1974) ที่กลาววาความผูกพันตอองคแการมีความสําคัญ คือ สามารถใชทํานายอัตราการเขา – ออกจากงานของ
สมาชิกองคแการไดดีกวา ความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความผูกพันตอองคแการเป็นทัศนคติของสมาชิกองคแการโดยสวนรวม ขณะที่ความพึงพอใจในงาน 
สะทอนถึงทัศนคติของบุคคลตองานหรือเฉพาะแงใดแงหนึ่งของงานที่เกี่ยวของกับหนาที่ของพนักงานเทานั้น และความผูกพันตอองคแการคอนขางมีความมั่นคง
มากกวาความพึงพอใจในงาน แมวาเหตุการณแประจําวันในสถานที่ทํางานอาจจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน แตเหตุการณแนั้นอาจไ ม
กระทบตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคแการโดยรวมก็ได จึงอาจกลาวไดวา ความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพนอยกวาความผูกพั นตอองคแการ  ความ
ผูกพันตอองคแการ เป็นแรงผลักดันใหพนักงานในองคแการมีการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดความรูสึกวามีสวนรวมเป็นเจาขององคแการและเป็นตัวเชื่อม
ประสานระหวางความตองการของบุคคลใหสอดคลองกับเปูาหมายขององคแการ ซึ่งบุคคลที่มีความรูสึกผูกพันดังกลาว มักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะ
เห็นวางาน คือหนทางที่ตนสามารถทําประโยชนแใหแกองคแการและบรรลุเปูาหมายไดสําเร็จ บุคคลที่มีความผูกพันตอองคแการสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายาม
อยางมากในการทํางานใหองคแการ ซึ่งในหลายกรณี ความพยายามดังกลาวจะมีผลทําใหการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเหนือคนอื่น ความผูกพันตอองคแการชวย
ขจัดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในองคแการมีความรักและความผูกพันตอองคแการของตนมากนั่นเองและยังเป็นตัวบงชี้ที่ดีถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคแการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1  ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาควรธํารงรักษาปใจจัยที่สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเฉพาะดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยผูบริหารควรใหความชวยเหลือในการขึ้นเงินเดือนครูใหไดรับ
เพียงพอกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน กําหนดปริมาณงานกับเงินเดือนที่ครูไดรับใหมีความเหมาะสม และคํานึงถึงสิทธิประโยชนแตาง ๆที่ครูควรไดรับ 
 2  ดานความผูกพันตอองคแการ ผูบริหารสถานศึกษาควรเสริมสรางใหครูมีความผูกพันตอองคแการ โดยเฉพาะดานความจงรักภักดีและความซ่ือสัตยแ 
โดยทําใหครูรูสึกวาตนมีผูกพันกับสถานศึกษา ยินดีเมื่อรูวางานที่ครูทํา สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาและตนเอง เอื้ออํานวยใหครูไดปฏิบัติหนาที่ใน 
 
 
สถานศึกษาดวยความรัก ความจริงใจ มีความสุขกับงาน และจะอยูปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาตลอดอายุราชการ  แสดงใหครูเห็นวาการทํางานกับสถานศึกษา
เป็นการตัดสินใจที่ถูกตองและไดทํางานอยางมีคุณคาตอประเทศชาติ 
 3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมมือรวมใจกัน เป็นการประสานความคิดกําหนดแนวทางในการทํางานใหเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสรางความรูสึกวา ครูเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาที่มีสวนรวมในความสําเร็จขององคแการในดานตางๆ รวมถึงการมอบหมายงานที่มีความสําคัญ
และนาสนใจเพื่อทําใหครูรูสึกถึงคุณคาหรือศักยภาพของตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาใหความเป็นกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติ งาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะ
ชวยใหครูเกิดความผูกพันตอองคแการและรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคแการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในเชิงคุณ ภาพ หรือใช
วิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแเพิ่มเติมและในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคแการของครู เชน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ทัศนคติตอวิชาชีพครู ซึ่งอาจนําไปปรับใชใหเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ศศิรดา แพงไทย อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผูใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่ สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

PERSONNEL ADMINISTRATION OF SCHOOL’S DIRECTOR IN SAMNGAO DISTRICT  
UNDER THE OFFICE OF TAK EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 
        ภูมรินทร์  ธิวาที1 ดร.ชีวิน  อ่อนละออ2 

Phoomarin  Thiwatee  Dr.Cheevin Oonla-or 
 

 
บทคัดย่อ 
 การคนควาอิสระในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จําแนกตามตัวแปร ไดแก ตําแหนง และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน (3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยใชวิธี
การศึกษาเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 127 คน สถิติท่ีใชไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะหแ 

                                                           
1 นักศึกษา สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 
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ผลการศึกษา พบวา (1) การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงลําดับดานท่ีมี
คาเฉลี่ยจากสูงที่สุด ไปหาตํ่าสุด ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัย  และดานการออกจากราชการ  (2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา บุคลากรท่ีมี
ตําแหนงและระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมและเป็นรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  (3) สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก สถานศึกษา ควรจัดทํา
แผนอัตรากําลังขาราชการครู ใหเป็นปใจจุบัน สถานศึกษา ควรจัดใหมีการศึกษา วิเคราะหแความตองการในการวางแผนอัตรากําลัง เพื่อใหไดครูท่ี
ตรงกับความรู ความสามารถ และเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรกระจายอํานาจ ใหผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการสอบแขงขัน หรือการสอบคัดเลือก   

 
Abstract 
 The objectives of this research were: (1) To study the personnel administration of school’s director in samngao 
district under the office of Tak education service area 1. (2) To study compare with the personnel administration of 
school’s director in samngao district under the office of Tak education service area 1 with variable are position and 
education. (3) To study suggestion of the personnel administration of school’s director in samngao district under the office 
of Tak education service area 1. The field survey research design was used in the study. The sampling group consisted of 
117 subjects. The tool used in the study was questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage,. And present 
by descriptive statistic.  
 The research results were as follows:(1) The personnel administration of primary school’s director in samngao 
district under the office of Tak education service area 1 found high level, Three aspect found that high level, Namely, 
Manpower planning process and set a position, Recruitment and Selection Process, Reinforce with efficiency. But two 
aspect found that medium. Namely, Discipline and protect discipline, Resign from job. (2) Hypothesis testing found that 
personnel with different position and education. Theirs opinions were indifferent. (3) The personnel give suggesting are ; 
School should be make manpower planning in present. School should be study and analysis with manpower planning’s 
need for a good teacher. The education service area should be deconcentralization to school’s director arrange 
recruitment’s test. 
 
 
 
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 35 ไดกําหนดให

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผลใหภารกิจอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ปรับเปลี่ยนไปเชนกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ ดานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง โดยใหอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ที่เป็นอํานาจโดยแทตามกฎหมายกําหนด โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ในภารกิจของสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร งานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2546 : 50) และเปูาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเป็น “คนดี คนเกง และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัยพัฒนา
คน ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการทั้งในดานสุขภาพ รางกายและจิตใจ สติปใญญา ความรูและทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่พึง
ประสงคแ และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ผูเรียนเป็นแบบอยางที่ดี ไดฝึกการคิดไดเรียนรูจากประสบการณแตรงที่
หลากหลายตรงตามความตองการและมีความสุขในการเรียนรู ครูคณาจารยแรูจักผูเรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอน และสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิ
ปใญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเป็นระบบและสรางสรรคแ 
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เป็นปใจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไก  เพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและ
ทางเลือกที่จะเขาถึงปใจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามา
ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยที่การบริหารงาน
บุคคลตามแนวการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของโรงเรียน อยูในภารกิจของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณแที่จะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจาก  ผูมีสวนไดเสียทุก
ฝุาย ซ่ึงจะเป็นปใจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการวัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2553 : 10) 
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           การบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธแตางๆ ในการวางแผนบุคลากร จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การพัฒนา 
การธํารงรักษา และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถตามศักยภาพ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร ซึ่งการบริหารงานบุคคล เป็นทั้งศาสตรแและศิลปะที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน เป็นตน (บรรยงคแ  โตจินดา, 
2553 : 17) อีกทั้ง สุวัฒนแ  วรวัฒนแ (2552 : 12 - 13) ไดกลาววา การบริหารงานบุคคลไมวาจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชน ประกอบดวย ปใจจัยสําคัญ 4 
ประการคือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ  (Materials) และการจัดการ (Management) ซ่ึงปใจจัย 4 ประการดังกลาว คนนับวาเป็นปใจจัยที่สําคัญ
ที่สุด เพราะเป็นผูนําปใจจัยอื่นอีก 3  ประการไปบริหารงานใหเกิดผลออกมา ดังนั้นการบริหารงานบุคลากร เป็นการบริหารหรือการจัดการที่เกี่ยวกับตัวบุคคล
หรือผูปฏิบัติงานในองคแการหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคแ  เพื่อจะเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานใหมีจํานวนเพียงพอ  เพื่ อใหการใชคนใหเกิด
ประโยชนแเต็มที่  และรักษากําลังแรงงาน  ตลอดจนการบํารุงรักษาสงเสริมสมรรถภาพและบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายขององคแการ  การบริหาร งาน
บุคลากรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายการวางแผนโครงการ  ระเบียบและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับบุคคล  เพื่อประโยชนแและบํารุงรัก ษาไวซ่ึงทรัพยากร
มนุษยแที่มีประสิทธิภาพ  และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแ  การบริหารงานนั้นผูบริหารไมสามารถที่จะดําเนินงาน
ทั้งหมดใหสําเร็จโดยลําพังได  จําเป็นตองอาศัยความรวมมือจากผูรวมงานหรือบุคลากรเป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริหาร ดังนั้นการบริหารงานบุคคล จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอองคแกรทุกองคแกร โดยเฉพาะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล และองคแการบริหารสวนตําบล เพราะถาองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นใด จัดระเบียบการบริหารงานบุคคล จนเกิดมีประสิทธิภาพแลว การปฏิบัติงานก็จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่วางไวทุกประการ (ธงชัย  สันติ
วงษแ,  2552 : 1)      
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
รับผิดชอบใน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก  อําเภอบานตาก  อําเภอสามเงา  และอําเภอวังเจา มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้นจํานวน 110 
โรงเรียน หลายโรงเรียนในสังกัด พบปใญหาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ที่คลายๆ กัน ไดแก  1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง พบปใญหา เชน ปใญหาขาดแคลนครูผูสอน เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะสาขาวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสงผลตอการ
เรียนการสอนเป็นอยางมาก และปใญหาที่ผูบริหาร ยังไมคอยใหความสําคัญในการวางแผนอัตรากําลังคน  2) ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง พบปใญหา 
เชน การบรรจุแตงตั้งครูผูสอนอัตราใหมลาชา  และปใญหาวิธีการสรรหาบุคคลเขาทํางาน โดยเฉพาะตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ยังขาดหลักความโปรงใส  3) ดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบปใญหา เชน ปใญหาสถานศึกษา ขาดการสํารวจความตองการของบุคลากร ในดานการพัฒนา การฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน และปใญหาขาดแคลนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ไดแก ระบบอินเตอรแความเร็วสูง เพื่อ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหแก
บุคลากร 4)  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบปใญหา เชน ปใญหาที่ผูบริหาร ปลอยปะละเลย กรณีที่ครูผูสอน มาโรงเรียนสาย  และปใญหาครูผูสอน ขาดการเขา
รับการฝึกอบรมทางวินัย เนื่องจากมีภาระหนาที่งานสอน เป็นจํานวนมาก  5) ดานการออกจากราชการ พบปใญหา เชน ปใญหาที่ผูบริหาร มักปกปูองพวกพอง 
ไมใหออกจากราชการ กรณีที่ครูบางคน เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นตน   
 จากสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาในฐานะขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ซ่ึงขอสนเทศไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชนแตอผูบริหารโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการวางแผน พัฒนา และ 
 
 
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชนแตอองคแกร และ ตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเป็นคนดี มีความรู และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุขตอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
จําแนกตามตัวแปร ไดแก ตําแหนง และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 

3.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

มีนักวิชาการ ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไดแก ความหมายของการบริหารงานบุคคล และวัตถุประสงคแของการบริหารงาน
บุคคล และกระบวนการบริหารงานบุคคล ขอเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

ชาญชัย  อาจินสมาจารยแ  (2545 : 25)  ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไววา  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับตัวบุคลากรทุกคนในองคแการ 
ประกอบดวย 8 ประการที่สําคัญคือ การวางแผนการวิเคราะหแงานการบริหารบุคคล การไดมาซ่ึงทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทนและผลประโยชนแ สุขภาพและความปลอดภัย  และการพัฒนาองคแกร 

ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ และคณะ (2545 : 179) กลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษยแ (The  Human Resource  Management : HRM) เป็น
กิจกรรมการออกแบบเพื่อจัดหาและรวมมือกับทรัพยากรมนุษยแขององคแการโดยแสดงการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการจัดหาบุค คลเขา
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ทํางาน (Staffing) การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล (Training  and  Development)   การจายคาตอบแทน (Compensation) สุขภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety) ความสัมพันธแอันดีระหวางพนักงานและการวิจัยทรัพยากรมนุษยแ 

วิจิตร  ศรีสะอาน (2546 : 10)  ใหความหมายหมายของการบริหารงานบุคลากร  หมายถึง การจัดและดําเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับ
ตัวบุคคล ที่ปฏิบัติงานในองคแการ  ตั้งแตการสรรหาผูมีความรูความสามารถที่มีจํานวนเพียงพอเขามาดําเนินงานใหเกิดประโยชนแเต็มที่  ตลอดทั้งการบํารุงรักษา  
สงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติงาน  ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุงหมายขององคแการ 
สมพงศแ  เกษมสิน (2550 : 6)  ไดกลาวไววา การบริหารงานบุคคล เป็นการจัดการเกี่ยวกับบุคคล  นับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน  การดูแล
บํารุงรักษาจนกระทั่งพนไปจากการปฏิบัติงาน   

ธงชัย  สันติวงษแ (2552 : 1) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน  (และของผูชํานาญการดานบุคคลกรโดยเฉพาะ) ที่
มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหมีปใจจัยดานบุคคล 

บรรยงคแ  โตจินดา (2553 : 17) กลาววา การบริหารงานบุคคล เป็นทั้งศาสตรแและศิลปะที่เกี่ยวของกับการปกครอง มาตั้งแตมนุษยแ 
สรุปไดวา  การบริหารงานบุคคล  หมายถึงศิลปะในการสรรหา  และการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคแการมอบหมายงาน การพัฒนาบุคคล  การจาย
คาตอบแทน การธํารงรักษา  การวางแผนและการเลื่อนตําแหนงโดยการดําเนินการตางๆ  ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิต  หรือการบริการขององคแการ
ในการใชทรัพยากรมนุษยแใหเกิดประโยชนแสูงสุด ทั้งบุคคล และองคแการและสังคมโดยรวม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูศึกษาได
ดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การวิเคราะหแขอมูล 
  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร (Population) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ของสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2557  จํานวน 191 คน แบงออกเป็น 2 กลุมคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน และครูผูสอน จํานวน  176 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง (Sample size) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ของสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 127 คน ซ่ึงการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรของทาโร  ยามาเน  (ภาควิจัยและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2548 : 18 ; อางอิงจาก Taro  Yamane. 1973 : 727) แบงออกเป็น 2 กลุม ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 116 คน 
 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเป็น 3 ตอนคือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบงออกเป็น 2 ขอ ไดแก 
ตําแหนง และระดับการศึกษา 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 35 ขอ แบงออกเป็น 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัย และ ดานการออกจากราชการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scale) ตามวิธีของลิเคอรแท  (Likert) มี 5 ระดับ คือ 
   5    หมายถึง    มีระดับการปฏบิัติ  มากที่สุด 
   4    หมายถึง    มีระดับการปฏบิัติ  มาก  
   3    หมายถึง    มีระดับการปฏบิัติ  ปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีระดับการปฏบิัติ  นอย 
   1    หมายถึง    มีระดับการปฏบิัติ  นอยที่สุด 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open - End) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็น 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ในครั้งนี้  ผูศึกษาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน 
ดังนี ้
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  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
  2.  ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ตามวิธีของ       ลิเคอรแท (Likert)  และการสรางแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open - Ended)  จากตําราของ  บุญชม    ศรีสะอาด  (2551 : 72) 
  3. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมาเพือ่ใชในการศึกษา โดยนํามาปรับปรุงและหาคุณภาพของเครื่องมือใหม โดยใช
แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธกิาร (2546 : 52 - 64) เกี่ยวกับ กระบวนการบรหิารงานบุคคลของโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร   เพือ่ใชใน
การศึกษา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 ตอน   
  4.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยแที่ปรกึษาการคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา ใหขอเสนอแนะ 
  5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยแทีป่รึกษา แลวนาํเสนอใหแกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของคําถามแตละขอโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนยิามศัพทแเฉพาะ (IOC : Index  of  
Consistency) เกณฑแท่ีกําหนดคือ 0.66 ขึ้นไป 
  6.  นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวนําเสนออาจารยแที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ พิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 
  7.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมเปูาหมาย จํานวน 30 คน ในที่นี้ผูศึกษาไดนําไปทดลองกับ 
ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกเป็น ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน และครูผูสอน  จํานวน 15 คน  
  8.  นําแบบสอบที่ทดลองใช มาหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยางงายระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item - total  correlation)  
  9.  นําแบบสอบถามแตละขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑแตามตองการ  มาทําการวิเคราะหแหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  10. จัดพิมพแแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลที่ศึกษาตอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนนิการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
  1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยนอรแทเทิรแน เพื่อขอความอนุเคราะหแ ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ตอผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
  2.  ผูศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา  เสนอตอ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พรอมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาดวยตนเอง 
  3.  ผูศีกษา ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหแขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรแ โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะหแขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหแขอมูลทั่วไป จําแนกตาม ตําแหนง และระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
 
 
  2.  การวิเคราะหแ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแคาเฉลี่ย แลวแปลความหมาย ดังนี้คือ (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2551 : 99 - 100)   
   คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย  3.50 – 4.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  มาก 
   คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  นอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  นอยที่สุด  
 
สรุปผลการวิจัย 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ตําแหนง ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญมีตําแหนง ครูผูสอนจํานวน 116 คน คิดเป็นรอยละ 91.3 และมีตําแหนง ผูบริหาร จํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 8.7 และระดับ
การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน  45 คน คิดเป็นรอยละ 35.4  รองลงมา มีระดับการศึกษาอนุปริญญา 
หรือเทียบเทา  จํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 33.1 และมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก จํานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ 31.5 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.97) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ( X  = 4.05) รองลงมาคือ ดานการเสริมสราง
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ ดานวินัยและการรักษาวินัย ( X  = 4.02)  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ( X  = 3.91) และดานการออกจาก

ราชการ ( X  = 3.86)  ตามลําดับ 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและกาํหนดตําแหนง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05) และเมื่อพิจารณาแยกเปน็ 
รายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ขอ 1 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการวิเคราะหแภารกิจ 

และประเมิน สภาพความตองการของอัตรากําลังคน  ( X  = 4.16) รองลงมาคือ ขอ 3 สถานศึกษา ไดสงเสริมใหมีการนําแผนอัตรากําลังไปสูการปฏิบัติ( X  

= 4.10) และขอ4 สถานศึกษา ไดนําแผนอัตรากําลัง มากําหนดตําแหนงขาราชการครูเพื่อนําเสนอเขตพื้นที่การศึกษา ( X  = 4.03) ตามลําดับ 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.91) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือขอ 1 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 

โดยใชหลักเกณฑแท่ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด ( X  = 4.02) รองลงมาคือขอ 2 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการรายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติ

สวนตัว ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( X  = 3.99) และขอ 5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินรายไดตามเกณฑแ

และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด ( X  = 3.96) ตามลําดับ 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานั กงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดานการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.02) และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ขอ 1 .  สถานศึกษา ไดมีการปฐมนิเทศแก

บุคลากรใหมที่ไดรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้งเป็นขาราชการ( X  = 4.27) รองลงมาคือ ขอ 8 สถานศึกษา ไดจัดใหมีการพิจารณาเพิ่มคาจางลูกจางประจํา

และ ลูกจางชั่วคราว ตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด( X  = 4.18) และขอ 2สถานศึกษา ไดแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑแการมอบหมายหนาที่( X  = 4.07) ตามลําดับ 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.02) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอ พบวามีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ขอ 1. สถานศึกษาไดพิจารณาตัดสินชี้ขาดในกรณีที่คณะกรรมการ สอบสวน 

พบวา ไมไดกระทําผิดวินัยหรือสั่งลงโทษตามควรแกกรณีและอยางเที่ยงธรรม( X  = 4.11) รองลงมาคือ ขอ4 สถานศึกษา ไดปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี

ทางดานการรักษาวินัยแกผูใตบังคับบัญชา ( X  = 4.10)และขอ 2สถานศึกษา ไดพิจารณาตัดสินชี้ขาดในกรณีที่คณะกรรมการ สอบสวน พบวา ไมไดกระทํา

ผิดวินัยหรือสั่งลงโทษตามควรแกกรณีและอยางเท่ียงธรรม ( X  = 4.07) ตามลําดับ 
 
 
 
 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดานการออกจากราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.36) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอ พบวามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ขอ 3.  สถานศึกษา ไดสั่งพักราชการ ในกรณีบุคลากรกระทําผิดวินัย

อยางรายแรง ( X  = 3.95) ขอ รองลงมาคือ ขอ2 สถานศึกษา ไดเสนอสั่งการ ใหผูไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติราชการ ออกจากราชการ โดยผาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( X  = 3.87)  และขอ 5 สถานศึกษา ไดสั่งใหออกบุคลากรจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการได ( X  = 3.83) 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  ผลการศึกษา พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดยึดถือการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยางเครงครัด เชน ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดจัดใหมีการวิเคราะหแ
ภารกิจ และประเมินสภาพความตองการของอัตรากําลังคน และไดจัดใหมีการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู ภายในสถานศึกษา  ดานการสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดมีรายงานผลการวิเคราะหแความตองการจําเป็น เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา ไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และไดจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว โดยใชเงินงบประมาณและดําเนินการ  ตามหลักเกณฑแที่กระทรวงการคลังกําหนด  ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดแจงภาระงานใหแกบุคลากร ตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑแการมอบหมายหนาที่ และไดพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรดวยความเที่ยงธรรม  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบวา 
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ผูบริหารสถานศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.
ศ. และไดปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีทางดานการรักษาวินัยแกผูใตบังคับบัญชาดานการออกจากราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดดําเนินการให
ขาราชการครูทดลองปฏิบัติหนาที่ ตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. และไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีบุคลากรถูกกลาวหา  หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในการปฏิบัติราชการ เป็นตน และเพื่อใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 หมวด 4 วาดวยการบรรจุแตงตั้ง  หมวด 5 วาดวยการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  หมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัย  
หมวด 7 วาดวยการดําเนินการทางวินัย และหมวด 8 วาดวยการออกจากราชการ เป็นตน  2) ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สวนใหญ ไดมีการพัฒนา
ตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามที่คุรุสภา ไดมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับผูบริหารสถานศึ กษา ซ่ึง
จะตองมีวุฒิการศึกษาทางการบริหาร 3) ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สวนใหญไดเขารับการฝึกอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ  เจตคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝึกอบรม มาใชในการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล จ น
ประสบความสําเร็จ เป็นตน จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน จึงนาจะเป็นสาเหตุให ไดรับการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  ไสยลาม (2547 : 63) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหาร  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1  ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  สถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหแการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูที่ขาดแคลน เพื่อ

เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่ ใหจัดสรรตําแหนงครูที่ขาดแคลน มาชวยในการสอนไดทันที 
1.2  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง เขตพื้นที่การศึกษา ควรกระจายอํานาจ ใหผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการสอบแขงขัน หรือการสอบ

คัดเลือก ลูกจางชั่วคราว เพื่อมาทําหนาที่ครูผูสอน แทนตําแหนงที่ขาดแคลน   
1.3  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  สถานศึกษา ควรมีการจัดหาวิทยากรระดับประเทศ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใหแกผูบริหาร และครูผูสอน 
1.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย  ผูบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี ในการรักษาวินัยแกผูใตบังคับบัญชา  ตลอดทั้งควรมีการ

อบรมส่ังสอนผูใตบังคับบัญชา ใหเครงครัดในระเบียบวินัย  
1.5  ดานการออกจากราชการ  สถานศึกษา ควรมีต้ังคณะกรรมการสอบสวนบุคลากร ดวยความยุติธรรม ในกรณีที่บุคลากรไดกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง โดยควรเชิญผูนําทองถิ่น เขามามีสวนรวมเป็นคณะกรรมการดวย 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตาม

ความคิดเห็นของชุมชน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสามเงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 1 กับเขตอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน เพื่อใหไดขอแตกตางชัดเจน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข การบริหารงานบุคคล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เกิดประโยชนแสุขตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน และประชาชนในทองถิ่นตอไป 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนลออ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณแ 
ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทานที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวจิัย ตลอดจนผุใหขอมูลทุกทานที่เสียสละเวลาในการให
ขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะ เป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลตอไป 
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ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

WORK  MORAL  OF MORALE  IN  KLONG SUAN MAK SCHOOL CLUSTER  TEACHERUNDER  THE  OFFICE  OF 
KAMPHAENNGPHET  PRIMARY  EDUCATIONAL  SERVICE AREA  OFFICE  2 

 
วิวรรธนี  ยอดโปร่ง1 

WIWANTANEE YODPRONG 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน รวมท้ังสิ้น 140 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเน้ือหา 

                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จังหวัดตากnunun_eiei@hotmail.co.th 
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 ผลการศึกษาพบวา สภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมากสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือดานความสัมพันธแในหนวยงาน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานความ 
พึงพอใจในลักษณะงาน อยูในระดับมาก ดานความรูสึกรับผิดชอบ อยูในระดับมากดานความรูสึกมั่นคงปลอดภัย อยูในระดับมากดานความรู สึก
ประสบความสําเร็จและดานความรูสึกเป็นสวนหน่ึง อยูในระดับมากตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะคือ ดานความรูสึกเป็นสวนหน่ึง ควรสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน ดานความรูสึกปลอดภัย ผูบริหาร
ควรใหความยุติธรรมและยึดระเบียบวินัย ความเชื่อมั่นในการทํางานของครู ดานความรูสึกรับผิดชอบ ควรมีการประเมินเพื่อสรางความกําลังใจ
อยางเป็นธรรม ดานความรูสึกประสบความสําเร็จ ควรใหครูผูสอนมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ดานความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน ควรใหความนับถื อ
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสัมพันธแในหนวยงาน ควรไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน 
 

คําสําคัญ: ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน,สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษากําแพงเพชรเขต 2 
 
ABSTRACT 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the morale of the 
teachers of Klongsuanmak School under KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office 2. The participants and 
the data source of the research were 140qualified people, school administrators, and teachers. The research instruments 
were questionnaires and interviews. For questionnaires, the collected data were analyzed by frequency, percentages, 
arithmetic means, and standard deviation.  For interviews, the collected data were analyzed by content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the morale of the teachers of 
Klongsuanmak School under KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, the inter-office relationships, the job satisfaction, the responsibility, the sense of security, the sense 
of success, and the sense of being a part of the organization respectively.  

In terms of recommendations of the morale of the teachers of Klongsuanmak School under KamphaengPhet 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found that,in terms of the sense of being a part of the organization, the 
school should encourage the teachers to work and help each other. In addition; for the sense of security, the school 
administrators should uphold justice, maintain disciplines, and feel confident in the works of teachers. In the side of the 
responsibility, the school administrators should evaluate the responsibilities to create the moral of the teachers justly. In 
terms of the sense of success, the school administrators should give the teachers the opportunities toobserve activities. In 
the side of the job satisfaction, respect should be shown to teachers’ working. In terms of the inter-office relationships, the 
teachers can get cooperation from their colleagues. 

 

Keywords : The Morale of the Teachers, School  under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทนํา 
 ทรัพยากรมนุษยแนับวาเป็นปใจจยัที่มีความสําคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2555-
2559)   ไดใหใจความสําคัญในการพัฒนาโดยยึดหลักการปฏบิัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง”  และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน  ทุกระดับ  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองคแรวมที่มี  “คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา”  มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอยางบูรณาการ  ทั้งมิติตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอม  และการเมือง  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพ รอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปใจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ขณะเดียวกัน  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
ดังนั้นทรัพยากรมนุษยแจึงถือไดวาเป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุด  ดังนั้นผูบริหารทุกระดับชั้นตองตระหนักก็คือ  การโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับชาและผูรวมงานใหเกดิ
ขวัญกําลังใจและเสริมสรางพลังสามัคคีในการทํางาน  เพื่อนําองคแการไปสูเปูาหมายที่ตั้งไว  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงคแดวยความเรียบรอย  วิธี
ที่ผูบริหารจะผสมผสานจิตใจของผูรวมงานใหเกิดความรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ  การสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน 
 ครูนอกจากจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กําหนดแลว ยังมีภาระงานอื่น ๆ เชน งานการเงินงานบัญชี 
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานทะเบียน และงานกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย (บุษกร วงศแสุวรรณ. 2553 : 3) ซ่ึงอาจทํา ใหครูคิด
วางานที่ไดรับมอบหมายนั้นเป็นภาระที่หนักเกินไปไมคุมกับคาตอบแทนที่ไดรับจึงเป็นเหตุใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานภาระงานที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น 
สงผลใหครูตองปฏิบัติหนาที่ภายใตปใจจัยที่ไมเพียงพอแทบทุกดาน สภาพดังกลาวยอมนําไปสูการขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู การศึกษานอก
โรงเรียนในที่สุด ดังมีผูวิจัยไววา มีปใจจัยหลายประการที่เกี่ยวของกับขวัญและกําลังในการปฏิบัติงาน เชน สภาพการปฏิบัติงานรายไดและสวัสดิการความมั่นคง
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ในการทํางาน ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานโอกาสกาวหนาความสําเร็จในการปฏิบัติงานสถานภาพทางสังคมเป็นตน (ขวัญใจ 
ไลนอก. 2554 : 4)  
 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษาในฐานะนักศึกษามีความสนใจในการศึกษาเร่ืองขวัญกําลังใจของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  อําเภอคลองลาน  
จังหวัดกําแพงเพชร  อันนําไปสูการสงเสริมการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  เพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา  ตลอดจนผูเกี่ยวของ  รวมทั้งสอดคลองกับตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ใหยั่งยืนในอนาคตตอไป                                             
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 2.เพื่อศึกษาขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษามุงศึกษาเกี่ยวกับสภาพปใญหา และขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัยและได
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้   
 1.ความหมายและความสําคัญของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ปใจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดสรุปถึงแมวานักวิชาการตางๆ จะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป สวนใหญเล็งเห็นความสําคัญของขวัญ
และใหขอคิดเห็นวาผูบริหารมีภาระหนาที่คอยหมั่นตรวจสอบขวัญของครูในการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบั ติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคแตรงตามความตองการ และปลูกฝใงคานิยมของครูแตละคนประสานเขากับองคแการ ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพของงาน ตลอดจนคุณภาพ
การศึกษาตอไป ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดความสําเร็จขององคแการซ่ึงองคแประกอบที่สําคัญที่ทําใหบุคลากรมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับสูงไดนั้นดังนั้นผูบริหารจึงมีความจําเป็นที่จะตองรับรูและเขาใจถึงขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อที่จะบํารุงรักษาขวัญและกําลังใจของพนักงานใหอยูในระดับสูงซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันใหองคแการพัฒนาตอไป 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ประชากรและแหลงขอมูลคือผูทรงคุณวุฒผิูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก จํานวน 140 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 การศึกษาขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2แหลงขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ ตามประเด็นที่กําหนดไวจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก
แบบสัมภาษณแวิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
  
ผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก( =4.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานความสัมพันธแใน

หนวยงานอยูในระดับมาก ( = 4.35) รองลงมา ดานความพึงพอใจในลักษณะงานอยูในระดับมาก ( =4.32)  ดานความรูสึกรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (
=4.27)  ดานความรูสึกมั่นคงปลอดภัย อยูในระดับมาก  ( =4.20)  ดานความรูสึกประสบความสําเร็จและดานความรูสึกเป็นสวนหนึ่ง อยูในระดับมาก ( = 

4.16) ตามลําดับ 
 ดานการสํารวจแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก คือ 

ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางานตางๆ ไดอยางเต็มที่อยูในระดับมาก ( = 4.33) รองลงมา เพื่อนรวมงานถือวาทานเป็นสวนหนึ่งที่สําคัญของ

โรงเรียนอยูในระดับมาก (4.31)  และผูบังคับบัญชาแจงขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนใหทานทราบเสมออยูในระดับมาก( = 4.23)  ตามลําดับ  

และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ทานเป็นสวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับนักเรียนอยูในระดับมาก ( = 3.96) 
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 ดานความรูสึกปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.20)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีทานมี

ความสัมพันธแอันดีกับเพื่อรวมงานในโรงเรียนของทานอยูในระดับมาก  ( = 4.34) รองลงมา ทานรูสึกวาตัวทานเป็นผูที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่

ปฏิบัติ อยูในระดับมาก  ( = 4.32)  และอาคารสถานที่ของโรงเรียนอยูในสภาพที่เรียบรอยและมั่นคงปลอดภัยอยูในระดับมาก  ( = 4.29)  ตามลําดับ  และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย เงินเดือนของทานเพียงพอที่จะสรางความมั่นคงใหแกทานและครอบครัวได อยูในระดับมาก ( = 3.93) 

 ดานความรูสึกรับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ทาน

มีความชัดเจนของบทบาทหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก( = 4.48)  รองลงมา มีทานมีความรูความสามารถที่จะแกไขปใญหาในงานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยูในระดับมาก( = 4.38) และทานมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับมาก( = 4.32) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ 

ทานใหความรวมมือในการทํางานของโรงเรียนเป็นอยางดีอยูในระดับมาก  ( = 4.01) 

 ดานความรูสึกประสบความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.16 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  

คือ ทานแสดงออกถึงการชื่นชมยินดีในความสําเร็จของเพื่อนรวมงานทุกครั้งอยูในระดับมาก  ( = 4.37) รองลงมา ทานมีความสามารถในการทํางาน 

ผูบังคับบัญชาจึงมอบหมายงานพิเศษที่สําคัญๆ ใหทําอยูในระดับมาก( = 4.25)  และทานแสดงออกถึงการชื่นชมยินดีในความสําเร็จของเพื่อนรวมงานทุกครั้ง

อยูในระดับมาก( = 4.24) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ทานไดรับคําชมเชยและยกยองเมื่อทานทํางานสําเร็จอยูในระดับมาก( = 3.91) 

 ดานความพึงพอใจในลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.32 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  

คือ ทานมีความรูสึกวาตําแหนงที่ไดรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับฝุายอื่นๆในระดับเดียวกันอยูในระดับมาก  ( = 4.52)  รองลงมา  งานที่ทานทําเหมาะสมกับ

บุคลิกภาพ อยูในระดับมาก( = 4.37)  และทานมีความพอใจที่ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในการปฏิบัติงานของทานอยูในระดับมาก( = 4.36) ตามลําดับ 

และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ทานมีความรูสึกวาผูรวมงานพอใจในการปฏิบัติงานของทานอยูในระดับมาก( = 4.20) 

 ดานความรูสัมพันธแในหนวยงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.25 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  

คือ ทานเชื่อฟใงคําสั่งของผูบังคับบัญชาของทานเพราะทานเคารพนับถือและศรัทธาในความสามารถของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก  ( = 4.42) รองลงมา 

ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยูในระดับมาก ( = 4.38)  และทานไดรับความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานจาก

เพื่อนรวมงานเป็นอยางดีบรรยากาศการทํางานในโรงเรียนมีความเป็นกันเองและการปฏิบัติงานในโรงเรียนไมมีการกาวกายในหนาที่กันอยูในระดับมาก( = 

4.35) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( = 4.29) 

 ขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ในแตละดานดังนี้ 
 ดานความรูสึกเป็นสวนหนึ่ง คือ สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
 ดานความรูสึกปลอดภัย คือ ผูบริหารควรใหความยุติธรรมและยึดระเบียบวินัย ความเชื่อมั่นในการทํางานของครู 
 ดานความรูสึกรับผิดชอบ คือ ควรมีการประเมินเพื่อสรางความกําลังใจอยางเป็นธรรม 
 ดานความรูสึกประสบความสําเร็จ คือ ควรใหครูผูสอนมีโอกาสไปศึกษาดูงาน  
 ดานความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน คือ ใหความนับถือในการปฏิบัติงาน   
 ดานความรูความสัมพันธแในหนวยงาน คือ ไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยรวมอยู
ในระดับมาก เป็นเพราะวา การปฏิบัติงานในกลุมโรงเรียนคลองสวนหมากในปใจจุบันไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการอบรมและประเมินผลทั้งภายใน
และภายนอกจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งผูบังคับบัญชาจัดการมอบหมายงานใหปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ ครู มีการ
พิจารณาความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานดี มีการจูงใจใหครูตื่นตัวทํางานมากขึ้น อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ สวนเพื่อนรวมงานตาง
ใหการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานตางๆ ดวยความจริงใจ ทุกคนตางปฏิบัติงานใหเกียรติแกกันและกัน ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับหลักการผลงานของ
เฮอรแชเบอรแก เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) และความสัมพันธแอันดีงามตอเพื่อนรวมงาน ( Interpersonal Relations) เป็นปใจจัยที่
กอใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร ยศยิ่ง (2554 : ง) ที่ไดศึ กษาวิจัยเรื่องขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
หากพิจารณาเป็นรายดานมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ดานความรูสึกเป็นสวนหนึ่ง พบวา ควรสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน ควรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการทํางานตางๆ  
และควรจัดกิจกรรมวันสําคัญหรือโอกาสสําคัญ โดยใหครูทุกคนรวมกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร  ยศยิ่ง (2554 : ง) ที่
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ไดศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวาขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ดานความรูสึกปลอดภัย ผูบริหารควรใหความยุติธรรมและยึดระเบียบวินัย ความเชื่อมั่นในการทํางานของครู ควรปกปูองคุมครองสรางความเป็น
ธรรมใหมีความมั่นใจในการทํางาน และควรชวยกันบํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหดีอยูเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของ Mayo (อางถึงใน  สมยศ นาวีการ, 
2545 : 174) โดยเขาไดเปลี่ยนแปลงความเขมของแสงสวางในสถานที่ทํางาน ผลตอบแทน ระยะเวลาพัก และปใจจัยสภาพแวดลอมอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้ตอประสิทธิภาพการผลิต สิ่งที่ทําใหประหลาดใจ คือ ประสิทธิภาพการผลิตของคนงานสูงขึ้นทั้งๆ ที่ สภาพแวดลอม
ของการทํางานเลวลง 
 ดานความรูสึกรับผิดชอบ ควรมีการประเมิน เพื่อสรางความกําลังใจอยางเป็นธรรม ตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และควรมอบ
งานใหตรงตามความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลพร ยศยิ่ง (2554 : 26 -27) กลาววา การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผล
สําเร็จภายในเวลาที่กําหนด มีความตั้งใจใหลุลวงไปไดดวยดี ทํางานดวยความเสียสละและเต็มใจ 
 ดานความรูสึกประสบความสําเร็จ ควรใหครูผูสอนมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ควรมีการจัดอบรมงานนอกเหนือจากการสอน และควรประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและตามความเป็นจริงพอใจและยกยองชมเชยเมื่องานนั้นสําเร็จเพื่อใหกําลังใจในการทํางานอื่นตอไป ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ 
McClelland (อางถึงใน สมยศ นาวีการ, 2545: 172-173) เกี่ยวกับการจูงใจทางความสําเร็จ ตามทฤษฎีนี้ปใจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงาน คือ ความเขมขนของความตองการความสําเร็จของบุคคล บุคคลเหลานี้ถูกจูงใจดวยงานที่ทําใหพวกเขารูสึกวามีความสามารถ พวกเขาจะทํางาน
หนักสําหรับงานที่มีเปูาหมายยาก แตบรรลุถึงความสําเร็จได 
 ดานความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน ใหความนับถือในการปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงาน               อยางเต็มความส ามารถ และควรมีสภาพการ
ทํางานเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน สอดคลองนลินธรณแ จิรอมรชัยนนทแ (2557 : 28) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญเกิดขึ้นดวยความรูสึกพอใจ
ในงานที่ทํา ถายิ่งงานนั้นเปิดโอกาสใหคนไดใชความชํานาญและความคิดริเริ่มของตนเอง ผลงานที่คนทําดวยใจรักนั้น ยอมดีกวาผลงานที่ทําโดยคนไมรักงาน 
ดังนั้นจึงตองพิจารณาความรูความสามารถของบุคคลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหรือทํางานใดและควรมอบหมายที่เขาพึงพอใจดวย เพื่อจะไดผลผลิต อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดานความสัมพันธแในหนวยงาน ไดรับความรวมมือจากเพื่อน ทุกคนควรสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธแตาม
ความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย  กัลยาราช (2551 : ง) ไดศึกษาขวัญกําลังใจของครูกลุมโรงเรียนบานกลางสะโตก อําเภอสันปุาตอง  จังหวัด
เชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมแลวครูกลุมโรงเรียนบานกลางสะโตก อําเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหม  สวนใหญมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  ครูสวนใหญมีขวัญกําลังใจในเรื่องความสําเร็จในการทํางาน สถานภาพและการยอมรับนับถือ  ตัวงานหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธแระหวางบุคคลสภาพแวดลอมของการทํางาน ความรับผิดชอบ ความมั่นคงของงาน และชีวิตสวนตัว โดยเกินครึ่งมี
ขวัญกําลังใจในเรื่อง การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน ความเจริญเติบโต และความกาวหนาในหนาที่การงานที่ปฏิบัติขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการสรางทีมงานของบุคลากรในครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
 2.ควรศึกษา เรื่อง แนวทางการแกปใญหาในการทํางานในครูกลุมโรงเรียนคลองสวนหมาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.สกุณา อินอยูอาจารยแที่ปรึกษา ดร.นลธวัช  ยุทธวงศแ อาจารยแที่ปรึกษารวม ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ประธานกรรมการ
สอบ ดร.วชิน ออนอาย กรรมการ และดร.สุเนตร ทองคําพงษแ กรรมการที่ไดกรุณาตรวจแกไขใหคําแนะนํา จนวิจัยเลมนี้ เสร็จสมบูรณแ  ผูวิจัยขอขอบคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.สกุณา อินอยู เป็นอยางสูงที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจและแกไขใหจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนทุกทานที่มีสวนชวยให
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ตอไป 
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 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงาน               
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมท้ังสิ้น 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณแ  ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบวา  สภาพการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรม                
อยูในระดับปานกลาง   รองลงมา ดานงานบริหารอยูในระดับปานกลาง  ดานงานเทคนิคอยูในระดับปานกลางและดานงานบริการอยูในระดับปานกลาง 
 ขอเสนอแนะ  คือ  ผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ   ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑแในการ
ดําเนินงานเทคนิคใหเหมาะสมเพียงพอตอความตองการ ควรจัดสรรทรัพยากรสารนิเทศใหเพียงพอตอผูรับบริการอยางเหมาะสม  และควรจัด
กิจกรรมของหองสมุดโรงเรียนท่ีสงเสริมการใฝุเรียนใฝุรู 
 
คําสําคัญ :  การบริหารงานหองสมุด / โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง   
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the library 
administration of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants 
and the data source of the research were 196 qualified people, school administrators, teachers, and the committees of 
Office of the Basic Education Commission, and Prathomsuksa 4-6 students’ parents. The research instruments were 
questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the library administration of 
Chomchonbaanumphang School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the moderate level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at  
the moderate level; that is, the preparation of activities, the administration, the technical works, and the service sector 
respectively. 

In terms of recommendations of the library administration of Chomchonbaanumphang School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, it was found that the school administrators or participating organizations should 
sufficiently allocate the budgets. In addition, the school should provide the durable articles or materials and equipment for 
the technical works adequately. Moreover, the school should appropriately provide library resources for the subscribers or 
users. The school should also prepare various different activities for learning and development. 
 
Keywords : The administration of the school library community Umphang /    
                 Chumchonbanaumphang School 
 
 
 
บทนํา 
 โลกยุคปใจจุบันกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสถานการณแของโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 ระบบการศึกษาจําเป็นตองมีการพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะความเป็นจริงของสังคม คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ขององคแการUNESCO (1996 อางถึงใน พิณ
สุดา, 2555) ไดรายงานวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เป็นกุญแจสําคัญที่ใชสําหรับเปิดเขาสูศตวรรษที่ 21 ตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยให
ความสําคัญกับสี่เสาหลักที่เป็นรากฐานของการศึกษาในศตวรรษนี้ ไดแก การเรียนเพื่อรู ( learning to know) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติ (learning to do) 
การเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม (learning to live together) การเรียนเพื่อชีวิต (learning to be)   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณแ และการประยุกตแความรูมาใชเพื่อปูองกัน
และแกไขปใญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานและเกิดการใฝุรูอยางตอเนื่อง  มาตรา 
25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแ หอศิลปะ สวนสัตวแ  สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตรแ อุทยาน วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ศูนยแการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 
ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเป็นตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 ในการจัดการศึกษาไดมีการจัดตั้งหองสมุดทุกระดับขึ้น เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรที่วางไว หองสมุดจึงเป็น
แหลงรวบรวมสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน ทั้งสื่อสิ่งพิมพแ และสื่อโสตทัศนวัสดุ ฉะนั้นหองสมุดโรงเรียนจึงเป็นแหลงแรก ที่ใชเป็นที่ปลูกฝใงนิสัยรักการอาน
ใหเกิดขึ้น จึงกลาวไดวาหองสมุดโรงเรียนเป็นสวนหนึ่งของระบบการสอนที่สงเสริมความตองการในการศึกษาหาความรู เพราะการเรียนกา รสอนเฉพาะใน
หองเรียนไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน  (อรทัย จําปาทอง. 2555 : 1-2) 
 ดังนั้นหองสมุดโรงเรียนจึงจําเป็นตองมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหลงศึกษาคนควาอยางแทจริงตามมาตรฐานขั้น
ต่ําของหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกลาวถงึการตระหนักถงึความสําคัญ ของการพัฒนาหองสมุดและสงเสริม
การอาน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดโรงเรียนอันเป็นแหลงเรียนรูสําคัญ  ในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสามารถพัฒนาใหเป็นแหลงเรียนรู ในการดําเนินงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคอนขางยาก เพราะแมวาจะ
ยอมรับในความสําคัญดังกลาวแตหองสมุดโรงเรียนก็ยังคงมีปใญหาหลายประการ เชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษาไมมี วุฒิทางดาน
บรรณารักษศาสตรแ ครูบรรณารักษแมีชั่วโมงสอนมาก ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานหองสมุดได รวมทั้งการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรูดานหองสมุดมีไม
ตอเนื่อง และครูบรรณารักษแตองรับผิดชอบปฏิบัติงานหองสมุดคูกับงานสอน ทําใหไมมีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานหองสมุด การจัดสรรงบประมาณไมครอบคลุม
ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท  และนักเรียนใหความสําคัญกับหองสมุดนอย (อุษณียแ สุวรรณจินดา.2552 : 88-92) ปใญหาและอุปสรรคดังกลาวเป็นผลทําใหงาน
หองสมุดโรงเรียนโดยทั่วไปยังไมสามารถพัฒนาใหสามารถสนองตอบภารกิจในดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและการใฝุรูของ
ผูเรียนไดอยางแทจริง 

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑแต่ํามาก  ผูเรียนขาดการ
ใฝุรูใฝุเรียน ครูขาดความรู ความเขาใจการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน ขาดทักษะการจัดกิจกรรม ที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เนื่องจากสภาพปใญหาของหองสมุดโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง คือ หองสมุดคับแคบไมเพียงพอกับความตองการ
ของผูมาใชบริการ  หนังสือและสื่อสารสนเทศเทคโนโลยี ที่สนองความตองการของผูมาใชบริการมีจํานวนนอยและไมหลากหลาย  ทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู
ทางดานความถนัดทางบรรณารักษศาสตรแที่จะรับผิดชอบงานหองสมุดโดยตรง  และที่สําคัญครูและนักเรียนในโรงเรียนยังใชหองสมุดเพื่อการเรียนการสอนได
ไมเต็มที่ นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีขอจํากัดในดานงบประมาณที่ใชการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนอีกดวย 
 จากสภาพและปใญหาดังกลาวผูศึกษาซ่ึงเป็นผูรับผิดชอบงานหองสมุดมีความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ
ดังกลาว  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการพิจารณาวางแผนพัฒนาดําเนินงานหองสมุดใหบรรลุเปูาหมาย ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 อําไพวรรณ ทัพเป็นไทย (2549 : 1) หองสมุดโรงเรียนคือ แหลงรวมทรัพยากรสารนิเทศเอาไวในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพแ วัสดุไมตีพิมพแ 
วัสดุอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหผูใชสืบคนและเขาถึงสารสนเทศไดมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยมีการคัดเลือก จัดหาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใช มีการจัดการที่เป็นระบบโดยบรรณารักษแวิชาชีพ   
 
 
 PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดคนโดยวอลแทเตอรแ  ซิวฮารแท(Walter Shewhart )ผูบุกเบิกการใชสถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรมและ
ตอมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รูจักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวารแด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยแดานการบริหารคุณภาพเผยแพรใหเป็นเครื่องมือสําหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานภายในโรงงานใหดียิ่งขึ้น และชวยคนหาปใญหาอุปสรรคในแตละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รูจัก
กันในอีกชื่อวา “วงจรเด็มมิ่ง” ตอมาพบวา แนวคิดในการใชวงจร PDCA นั้นสามารถนํามาใชไดกับทุกกิจกรรม จึงทําใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลายมากขึ้นทั่ว
โลก PDCA เป็นอักษรนําของศัพทแภาษาอังกฤษ 4 คําคือ 
 P : Plan        =     วางแผน 
             D : DO         =     ปฏิบัติตามแผน 
             C : Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะหแ 
             A : Action     =     ปรับปรุงดําเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน  
 
วิธีการดาํเนินงานวิจัย 
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การศึกษาเร่ือง การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาสภาพการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  ครผููสอน  คณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 วิเคราะหแขอมูล
โดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของ
โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบบกึ่งโครงสราง  (Semi – Structured  Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดย
การวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง (  =3.50) รองลงมา ดานงานบริหารอยูใน
ระดับปานกลาง (  =3.43)  ดานงานเทคนิคอยูในระดับปานกลาง ( =3.40) และดานงานบริการอยูในระดับปานกลาง ( =3.37) ตามลําดับ  สามารถสรุปผลได
ดังนี ้
  ดานงานบริหารโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง( =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน อยูในระดับมาก ( =4.44) รองลงมา การจัดบรรยากาศทางกายภาพของหองสมุดที่เป็น
ระเบียบ  สะอาด  สะดวก  และสวยงามเพียงพอสําหรับการใชงาน อยูในระดับมาก ( =3.88) และการจัดเก็บสถิติผูเขาใชบริการหองสมุดที่เป็นปใจจุบัน อยูใน
ระดับมาก(  =3.82) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือการจัดครุภัณฑแของหองสมุดอยางเพียงพอ เชนโต฿ะ เกาอี้ ชั้นวางหนังสือและการรายงานผล
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนแกผูเกี่ยวของ อยูในระดับปานกลาง ( =3.12)  
  ดานงานเทคนิคโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง( =3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การ
สํารวจหนังสือ  สิ่งพิมพแ  และโสตทัศนแวัสดุในหองสมุดจากผูใชบริการ อยูในระดับมาก ( =3.97) รองลงมา การจัดหาเครื่องมือซอมหนังสือที่เพียงพอ อยูใน
ระดับมาก  ( =3.91) และการจัดหมวดหมูหนังสือเพื่อการบริการอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก ( =3.89) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การ
จัดซอมหนังสือใหมีความแข็งแรงคงทนดวยรูปแบบที่เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( =3.04)  
 ดานงานบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การบริการ
แนะนําการใชหองสมุดที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ อยูในระดับมาก ( =4.02) รองลงมา การกําหนดระยะเวลาในการยืมหนังสือที่เอื้อตอผูรับบริการ 
อยูในระดับมาก ( =3.94) และมีการสํารวจปริมาณทรัพยากรสารนิเทศ เชน หนังสือ  วารสาร  ฯลฯ  ที่ใหบริการอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( =3.88) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การบริการจองหนังสือที่สะดวก เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง  ( =3.10)   
 ดานการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ( =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมจากคณะครูในโรงเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก ( =4.09) รองลงมานักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมของหองสมุดที่จัดขึ้นตาม
ความสนใจ อยูในระดับมาก ( =3.84) และรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและความนาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด  ( =3.73) ตามลําดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือการจัดกิจกรรมอานขาวหนาเสาธงหรือเสียงตามสายอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง ( =3.05)  
 
        
//////// ขอเสนอแนะการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดแก  
 ดานงานบริหาร ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ 
(f=8) รองลงมา คือ สถานศึกษาควรปรับปรุงหองสมุดใหมีความเหมาะสม สวยงามและทันสมัย  (f=6) และสถานศึกษาควรสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมหรือการศึกษาดูงานของบรรณารักษแหองสมุด (f=4) ตามลําดับ  
 ดานงานเทคนิค ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑแในการดําเนินงานเทคนิคใหเหมาะสมเพียงพอตอความ
ตองการ (f=8) รองลงมา คือควรซอมแซมรักษาหนังสือ สิ่งพิมพแ ใหอยูในสภาพที่ดีและใชการได (f=5)  และควรวิเคราะหแหมวดหมูหนังสือใหสะดวกตอการใช (f=3)  
ตามลําดับ 
 ดานงานบริการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรจัดสรรทรัพยากรสารนิเทศใหเพียงพอตอผูรับบริการอยางเหมาะสม (f=10) 
รองลงมา คือควรจัดระบบการสืบคนขอมูลดวยระบบอินเทอรแเน็ต แนะนําการใชบริการหองสมุดใหกับผูใชบริการหองสมุด  (f= 7)  และควรจัดตั้งตูรับความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
หองสมุด (f=4) ตามลําดับ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 236 
 

 ดานการจัดกิจกรรม ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรจัดกิจกรรมของหองสมุดโรงเรียนที่สงเสริมการใฝุเรียนใฝุรู  (f=7) 
รองลงมา คือ ควรจัดสรรงบประมาณดานการจัดกิจกรรมใหเพียงพออยางเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม (f=6) และควรจัดกิจกรรมของหองสมุดโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง (f=4)  ตามลําดับ  
 
สรุปและอภปิรายผล 

การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน อีกทั้งมีการสํารวจหนังสือ  สิ่งพิมพแ  และ
โสตทัศนแวัสดุในหองสมุดจากผูใชบริการ  โดยมีการบริการแนะนําการใชหองสมุดที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ ประกอบกับไดรับความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมจากคณะครูในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับผลการวิจัยของอรทัย จําปาทอง  (2555 : 68 - 72) ใหความเห็นวา  ดานงานบริหารมี
งบประมาณที่ไดรับมานอยและตองจัดสรรใหกับหนวยงานอื่นดวย  การดําเนินการจึงเป็นไปอยางไมตอเนื่อง  มีงบประมาณไมเพียงพอสําหรับการจัดซ้ือหนังสือ 
/ สื่อ / วัสดุส่ิงพิมพแที่ทันสมัยใหมีความเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ ดานงานเทคนิคเป็นงานที่ตองใชความรูดานบรรณารักษศาสตรแโดยตรง  และบรรณารักษแ
หรือครูที่ปฏิบัติงานในหองสมุดจะปฏิบัติหนาที่ดานเทคนิคอยูเป็นประจํา  และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา  พรอมทั้งมีการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรูใหม ๆ ให
ทันตอการบริการอยูเสมอ  ดานงานบริการมีการจัดหองสมุดใหกับนักเรียนและครูไดศึกษาคนควาจากวัสดุสารสนเทศและการสืบคนความรูด วยเทคโนโลยี
สมัยใหม  และดานการจัดกิจกรรมมีขอจํากัดหลายดานในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดทั้งปี  เชน  ดานงบประมาณ  คือ  การขาดงบประมาณในการสนั บสนุน
กิจกรรมหองสมุด  และดานความรวมมือ  คือ  ครูผูสอนไมใหการสนับสนุนกิจกรรมหองสมุดเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของจินตนา บุญเรือง (2552 : 79-
83) กลาววาดานงานบริหาร ผูบริหารใหงบประมาณจํานวนนอยในการซ้ือหนังสือเขาหองสมุด ดานงานเทคนิค หองสมุดไมมีครูที่จบสาขาบรรณารักษแโดยตรง 
ไมคอยมีความรูในการจัดหนังสือตามหมวดหมู สวนมากเป็นครูผูสอนที่มีเวลาวางแลวมาชวยงานหองสมุด ดานบริการและกิจกรรม การเขาแถวของนักเรียนใน
ตอนเชาเกี่ยวของกับสภาพอากาศและครูไมคอยมีเวลาวางฝึกสอนใหนักเรียนประดิษฐแหรือทําเป็นชิ้นโครงงานตาง ๆ เพื่อแสดงผลงานนักเรี ยน และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของเนาวลักษณแ มุงดําเนินกิจ  (2552 : 75 – 85)  กลาววาในการบริหารงานหองสมุดโรงเรียนใหสามารถดําเนินลุลวงไปดวยดีตาม
วัตถุประสงคแนั้นตองอาศัยองคแประกอบสําคัญเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ครุภัณฑแ วัสดุสารสนเทศ บุคลากร การเงินและอื่น ๆ องคแประกอบดังกลาวจําเป็นตองใช
งบประมาณในการดําเนินงาน งานดานเทคนิค มีการคัดเลือกและจัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุสิ่งพิมพแ การจัดทําดรรชนีวารสาร และการจัดทํากฤตภาค  ดานงาน
บริการ การเปิดใหบริการหองสมุดในการอานอยางเสรี การบริการชวยเหลือในการอานและการสืบคน และทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ฯลฯ ที่
บริการตรงกับความตองการของผูรับบริการ ดานการจัดกิจกรรม หองสมุดควรไดรับงบประมาณในการจัดกิจกรม ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของ
นักเรียน และการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะดานงานบริหาร  คือ ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  เป็น เพราะวาการปฏิบัติงาน
หองสมุดเกี่ยวกับการจัดดําเนินงานดูแลควบคุมใหงานหองสมุดเป็นไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตามเปูาหมายที่วางไวตองใชงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของกุล จันทรแหนองสรวง   (2548 : 105)  กลาววาหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑแสําหรับ
หองสมุดในสถานศึกษาใหเพียงพอ  และ ควรบรรจุบุคคลที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตรแอยางนอยสถานศึกษาละ 1 คน และควรจัดชั่วโมงสอนของครู
บรรณารักษแใหนอยกวาครูคนอื่น ๆ เพื่อที่จะไดมีเวลามาปฏิบัติงานหองสมุดในสถานศึกษามากขึ้ น และควรจัดใหมีการศึกษาดูงาน  อบรมบุคลากรหองสมุด
สถานศึกษาอยางนอยปีละ 1 ครั้ง  
 ดานงานเทคนิค คือควรจัดหาวัสดุครุภัณฑแในการดําเนินงานเทคนิคใหเหมาะสมเพียงพอตอความตองการเป็นเพราะวางานเทคนิคเป็นการจัด
หนังสือและวัสดุอุปกรณแไวบริการในหองสมุด จัดทําบันทึกเป็นหลักฐานและเตรียมเพื่อบริการ รวมทั้งการดูแลใหอยูในสภาพที่ดีและเหมาะสม มีการสอดคลอง
กับงานวิจัยของจินตนา บุญเรือง  (2552 : 82)  ควรจัดหาหนังสือใหม วารสาร จุลสาร ตลอดจนสิ่งพิมพแโสตทัศนวัสดุ ทั้งนี้เพราะใหนักเรียน ครูไดรับขาวสารที่
ทันสมัยและชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูจักศึกษาคนควาไดดวยตนเอง การจัดหาหนังสือใหมครูบรรณารักษแตองดูความตองการของนักเรียน และ
ความตองการของครูผูสอนอยากไดหนังสือประเภทไหนเขามาในหองสมุดมากที่สุด และวารสารหองสมุดทุกโรงเรียนควรมีบางพอสมควร ดังนั้นผู บริหารควร
รวมมือกับครูบรรณารักษแในการคัดเลือก จัดหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุที่ทันสมัย ปีละ 1-2 ครั้ง 
  ดานงานบริการ คือควรจัดสรรทรัพยากรสารนิเทศใหเพียงพอตอผูรับบริการอยางเหมาะสม เพราะวาการจัดบริการแกผูใชบริการหองสมุดโรงเรียน
จะตองมีทรัพยากรสารนิเทศใหเพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา  ชมภูพื้น  (2550 : 137)  หองสมุดควรจัดระบบการสืบคนดวยระบบ
คอมพิวเตอรแ จัดบริการหองสมุดเคลื่อนที่ มีการบริการชุมชน มีบริการบรรณานุกรม มีบริการเสียงตามสาย จัดทรัพยากรสารสนเทศใหเพียงพอ ตอความ
ตองการของผูใช ดานการจัดกิจกรรม คือควรจัดกิจกรรมของหองสมุดโรงเรียนที่สงเสริมการใฝุเรียนใฝุรู  เพราะวาการจัดกิจกรรมหองสมุดตองจัดกิจกรรมให 
 
หลากหลายและตอเนื่องทุกสัปดาหแ  สอดคลองกับงานวิจัยของทรัพยแ พิลางาม (2548 : 90)  การจัดกิจกรรมของหองสมุดควรจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน
และการเขียนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรมประกวดคําขวัญ กิจกรรมตนไมพูดได การเลานิทาน จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันสุนทร
ภู สัปดาหแวิทยาศาสตรแ วันเด็ก วันแม ฯลฯ ใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรแ อินเตอรแเน็ต ฯลฯ จัดให
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ไดติดตามขาวความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทันเหตุการณแ จากสื่อโทรทัศนแ และหนังสือพิมพแ 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

           ควรศึกษา เรื่องแนวทางการจัดครุภัณฑแของหองสมุดอยางเพียงพอของหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 ควรศึกษา เรื่องปใญหาและแนวทางแกไขปใญหาการจัดซอมหนังสือใหมีความแข็งแรงคงทนดวยรูปแบบที่เหมาะสมของหองสมุดโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
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 ควรศึกษา เร่ืองปใจจัยที่สงผลตอการบริการจองหนังสือที่สะดวก เหมาะสมของหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
 ควรศึกษา เร่ืองแนวทางการจัดกิจกรรมอานขาวหนาเสาธงหรือเสียงตามสายอยางตอเนื่องของหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2   
กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.สุบัน  พรเวียง  ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ กรรมการที่ปรึกษา  แ ละ 
ดร.วชิน ออนอาน ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณนางรุจิรา  เรือนเหมย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมกลองเกาและนายวินัย  แดงพัด  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานอุมผาง  อําเภออุมผาง  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  ครูปฏิบัติหนาท่ีพัสดุ ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 203 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแ
ใชการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเตรียมและจัดหาพัสดุอยู ใน
ระดับมาก รองลงมา ดานการควบคุมพัสดุอยูในระดับมาก  ดานการตรวจสอบบํารุงรักษา และจําหนายพัสดุอยูในระดับมาก  และดานการแจกจาย
พัสด ุ

  ขอเสนอแนะ คือโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีการสํารวจราคาของ
พัสดุตามรานคา และทําการเปรียบเทียบคุณภาพ ตรวจสอบงบประมาณในการจัดการพัสดุควร มีการแจงขอเบิกพัสดุโดยเขียนใบเบิกพัสดุกอนท่ีจะ
นําไปใช เซ็นรับพัสดุทุกครั้ง ควรมีเอกสารการเบิกจายท่ีชัดเจน  ควรมีการจัดทําทะเบียนคุม ในการเบิกจายพัสดุในแตละครั้ง และควรมี          
การตรวจสอบและซอมแซมพัสดุของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  
 
คําสําคัญ : การบริหารงานพัสด/ุโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง  
 
Abstract 
          The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the management of 
supplies sections of the schools in Umphang district under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants 
of the research were 203 school administrators, teachers who were responsible in supplies sections and teachers. The 
research instruments were questionnaires and interviews. For questionnaires,the collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation.  For interviews, the collected data were analyzed by 
content analysis. 

The findings of the research indicated that;  on the whole, the management of supplies sections of the 
schools in Umphang district under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When 
each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high 
level; that is, the preparation and provision of parcels or supplies, the control of supplies, maintenances, and the parcel 
distribution respectively. 

In terms of recommendations of the management of supplies sections of the schools in Umphang district under 
Tak Primary Educational Service Area Office 2, it was found that    the schools should survey the prices of supplies from 
stores to compare the quality of supplies. In addition, the schools should check the budgets, let the officers or employees 
write the requisition form and sign their name before gaining the materials. Moreover, the disbursement documents should 
be clear. The schools should also concentrate on check control register before the disbursement. In addition, the schools 
should regularly check, maintain, and repair supplies or articles. 

 
Keywords : Management of school supplies in Umphang  
 
 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545ไดกําหนดจุดมุงหมายที่เป็นอุดมการณแของการศึกษาที่
สําคัญวาการจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกายจิตใจ มีสติปใญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขซ่ึงการจัดการศึกษาในระบบนั้น โรงเรียนเป็นหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่ สุดในการนํานโยบาย
และหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธภิาพแกเยาวชนโดยตรง และผลการจัดการศึกษาจะเป็นเชนไรขึ้นอยูกับการปฏบิัติงานของโรงเรียนเป็น
สําคัญ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนใหแกเด็กและเยาวชนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก โดยไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงจําเป็นตองจัดหาวัสดุอุปกรณแ
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และครุภัณฑแที่ดีมีคุณภาพเตรียมไวอยางเพียงพอเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูสอนและนักเรียน ดังนั้นการ ดําเนินงานพัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพยอมสงผลใหการจัดการศึกษาสําเร็จไดตามวัตถุประสงคแแตในขณะเดียวกันถาดําเนินงานพัสดุโดยขาดประสิทธิภาพยอมทําใหการทํางานเกิดความ
ลาชา สิ้นเปลืองงบประมาณ และดอยประสิทธิภาพ เกิดผลเสียตอการเรียนการสอนอยางมาก อาทิเชนการจัดหาครุภัณฑแหรือวัสดุอุปกรณแไมทันตอความ
ตองการ       (หัฏฐหทัย  ชุติรัตนา2554 : 2) การจัดพัสดุไมตรงตามความตองการซ่ึงเกิดจากการขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุ จึงไดของไมมีคุณภาพ และมี
ราคาไมเหมาะสมหากครุภัณฑแขาดการบํารุงรักษาที่ดี เมื่อนําไปใชก็อาจเกิดการชํารุดและเสียหาย จะสงผลใหครูผูสอนไมสามารถดําเนินการสอนไดทําให
นักเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2เพื่อจะไดนําไปเป็นแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานพัสดุใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเรื่องการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษากลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักง านเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนที่  1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 
สวนที่  2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานพัสดุในสถานศึกษา 
สวนที่  3 ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 
สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สวนที่  5  กรอบแนวคิดการศึกษา 
สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการบรหิารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 2 ไดดําเนินการดังนี้  
          การศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 14 คนครูปฏิบัติหนาที่พัสดุ จํานวน  21 คน และครูปฏิบัติการสอน จํานวน168 คนรวมทั้งสิ้น 203 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           การศึกษาขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แหลงขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 14 คน ของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก 
แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
           การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
(  =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การเตรียมและจัดหาพัสดุอยูในระดับมาก (μ=4.28) รองลงมา การควบคุม
พัสดุอยูในระดับมาก (μ =4.21) การตรวจสอบบํารุงรักษา และจําหนายพัสดุอยูในระดับมาก (μ =4.14)ตามลําดับ และการแจกจายพัสดุอยูในระดับมาก(μ 
=3.84) หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
 
 การเตรียมและจัดหาพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก (μ =4.28 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ
โรงเรียนมีการตรวจรับพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับการจัดหาพัสดุอยูในระดับมาก (μ = 4.38 ) 
รองลงมาโรงเรียนมีการดําเนินการจัดหาพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก (μ =4.36)  และโรงเรียนมีการวางแผนในการ
ดําเนินการเตรียมและจัดหาพัสดุ โรงเรียนมีการสํารวจความตองการของผูใชกอนจัดหาพัสดุ อยูในระดับมาก(μ = 4.29)ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทายคือ โรงเรียนมีการสํารวจราคาพัสดุกอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ โรงเรียนมีการรายงาน/ชี้แจงผลการจัดหาพัสดุทุกคร้ังอยูในระดับมาก (μ = 4.17)  
 การแจกจายพัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก(  =3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือโรงเรียนมี
การเบิกจายพัสดุโดยไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุกครั้งอยูในระดับมาก (  = 4.35) รองลงมามีการกําหนดหลักเกณฑแและขั้นตอนสําหรับการเบิกจาย
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พัสดุที่ชัดเจนอยูในระดับมาก(  =4.34)  และโรงเรียนมีการเบิกจายพัสดุที่คํานึงถึงความจําเป็นและประโยชนแใชสอยเป็นหลักอยูในระดับมาก  (  =4.32)
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนมีพัสดุคงเหลือที่พอเพียงตอการเบิกจาย อยูในระดับมาก (  =4.02)  
 การควบคุมพัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก(  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนมี
การแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําปีอยูในระดับมาก(  = 4.38)รองลงมา คือโรงเรียนมีเอกสารที่ใชในการควบคุมพัสดุอยางถูกตอง
อยูในระดับมาก(  = 4.30)และโรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปีและทุกปีงบประมาณอยูในระดับมาก (  = 4.28) ตามลําดับและขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทายคือโรงเรียนมีการปรับปรุงซอมแซมหรือแกไขพัสดุที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานอยูในระดับมาก (  = 4.04) 
 การตรวจสอบ บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก(  = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือโรงเรียนมีเอกสารที่เกี่ยวของกับการจําหนายพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบอยูในระดับมาก (  =4.27) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสํารวจพัสดุ
กอนที่จะมีการจําหนายโรงเรียนมีการจําหนายพัสดุตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัดอยูในระดับมาก(  =4.23)และโรงเรียนมีการจําหนายพัสดุ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดอยูในระดับมาก (  = 4.22)ตามลําดับและขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือโรงเรียนมีการตรวจสอบ 
และประเมินพัสดุที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยน และโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบการใชงานของพัสดุที่ผานการแกไข ปรับปรุงหรือซ อมแซมอยูในระดับมาก    
(  = 4.05) 
 ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังนี้ การเตรียมและจัดหาพัสดุ ควรมีการสํารวจราคาของพัสดุตามรานคา ทําการเปรียบเทียบคุณภาพ 
ตรวจสอบงบประมาณในการจัดการพัสดุ การแจกจายพัสด ุคือ ควรมีการแจงขอเบิกพัสดุโดยเขยีนใบเบิกพัสดกุอนที่จะนําไปใช เซ็นรับพัสดุทุกคร้ัง มีเอกสาร
การเบิกจายที่ชัดเจนการควบคุมพัสดุ คือ  ควรมีการจัดทําทะเบียนคุม ในการเบิกจายพัสดุในแตละครั้ง การตรวจสอบ บํารุงรักษา และจาํหนายพัสดุ คือ ควรมี
การตรวจสอบและซอมแซมพัสดุของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับการจัดหาพัสดุ และมีการตรวจรับพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่ เกี่ยวของอีกทั้ง
ยังมีการแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อทําหนาในการตรวจสอบพัสดุประจําปีมีการสํารวจพัสดุกอนที่จะจําหนาย มีการจําหนายพัสดุตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด ประกอบกับครูและบุคลากรมีการเบิกจายพัสดุโดยไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุกครั้ งสอดคลองกับงานวิจัยของพัทยา คํามุงคุณ 
(2555:70-71) เร่ือง การประเมินผลการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวามหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการบริหารงานพัสดุ โดยรวม8 คณะหนวยงาน
ตางๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุอยูในระดับมาก โดยดานการเตรียมและจัดหาพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุอยางถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับมีการดําเนินการจัดหาพัสดุอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ มีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณกอนการจัดหาพัสดุพัสดุที่ไดจาก
การจัดหามีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการใชงาน อยูในระดับมาก ดานการแจกจายพัสดุมีการเบิกจายพัสดุจะคํานึงถึงความจําเป็นและประโยชนแใชสอยเป็น
หลักมีการกําหนดหลักเกณฑแและขั้นตอนสําหรับการเบิกจายพัสดุที่ชัดเจน ในการเบิกจายพัสดุตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุกครั้ ง มีการเตรียม
เอกสารที่ใชสําหรับเบิกจายพัสดุอยางถูกตองเพียงพอ มีการรายงานผลการเบิกจายพัสดุอยางถูกตองดานควบคุมพัสดุมีการตรวจสอบพัสดุประจําปี และทุก
ปีงบประมาณมีเอกสารที่ใชในการควบคุมพัสดุอยางถูกตอง  มีการลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑแกอนนําไปใชงานทุกครั้ง มีบัญชีหรือทะเบียนพัสดุสําหรับ
การควบคุมการใชพัสดุและดานการตรวจสอบบํารุงรักษา และจําหนายพัสดุการจําหนายพัสดุ จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบขอบังคับ
อยางเครงครัด และมีการสํารวจพัสดุกอนที่จะมีการจําหนาย หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

การเตรียมและจัดหาพัสดุโดยรวมอยู ในระดับมากเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสําหรับการจัดหาพัสดุ และมีการตรวจรับพัสดุ
อยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณแ อุสาหะจิตตแ  (2553 : 94) เรื่อง สภาพและปใญหาการบริหารงานพัสดุใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบวา ดานการจัดหาพัสดุโดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดหาพัสดุของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 4 ไดมีการดําเนินงานตามขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ โดยการหาขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ใชพัสดุพรอมกําหนดระยะเวลาการจัดหาพัสดุและแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ 

การแจกจายพัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนมีการเบิกจายพัสดุโดยไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุกครั้ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัทยา คํามุงคุณ (2555: 67)พบวา ภาพรวมการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัย เชียงใหม ดานการแจกจายพัสดุ อยูในระดับมาก โดยการ
เบิกจายพัสดุจะคํานึงถึงความจําเป็นและประโยชนแใชสอยเป็นหลักมีการกําหนดหลักเกณฑแและขั้นตอนสําหรับการเบิกจายพัสดุที่ชัดเจนในการเบิ กจายพัสดุ
ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุกครั้งมีการเตรียมเอกสารที่ใชสําหรับเบิกจายพัสดุอยางถูกตองเพียงพอ มีการรายงานผลการเบิกจายพัสดุอยางถูกตอง 

 
 
การควบคุมพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําปี สอดคลอ งกับ

งานวิจัยของ ศุภชัย  ศิริธรรมรักษแ   (2551 : 70-71) เรื่อง สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรณีศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ พบวา สภาพการควบคุมพัสดุโดยภาพรวม มีการแตงตั้งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุม คือ 1) การยืมพัสดุ พบวามีการยืม
พัสดุใชในมาวิทยาลัย 2) การเก็บรักษาพัสดุ มีการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ มีการกําหนดและวางระบบการเก็บรักษาพัสดุไวอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 3) การเบิกจายพัสดุ มีการลงทะเบียนครุภัณฑแและบัญชีวัสดุ 4) การตรวจสอบพัสดุประจําปี โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

การตรวจสอบ บํารุงรักษา และจําหนายโดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการสํารวจพัสดุกอนที่จะมีการจําหนาย และมีการจําหนาย
พัสดุตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทยา คํามุงคุณ (2555 :67) พบวา ภาพรวมการบริหารงานพัสดุของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานการตรวจสอบ บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ อยูในระดับมาก โดยมีการจําหนายพัสดุไดดําเนินการตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัดมีการสํารวจพัสดุกอนที่จะมีการจําหนาย มีการรายงานหรือแจงผลการจําหนายพัสดุตอผูบังคับบัญชา  

ขอเสนอแนะ คือโรงเรียนในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีการสํารวจราคาของพัสดุตามรานคา 
และทําการเปรียบเทียบคุณภาพ ตรวจสอบงบประมาณในการจัดการพัสดุควร มีการแจงขอเบิกพัสดุโดยเขียนใบเบิกพัสดุกอนที่จะนําไปใช เซ็นรับพัสดุทุกครั้ง ควรมี
เอกสารการเบิกจายที่ชัดเจน ควรมีการจัดทําทะเบียนคุม ในการเบิกจายพัสดุในแตละครั้ง  และควรมีการตรวจสอบและซอมแซมพัสดุของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร. สุเนตร  ทองคําพงษแ ประธานกรรมการ    ที่ปรึกษา ดร.วชิน ออนอาย กรรมการที่ปรึกษา และ 
ดร.สุบัน พรเวียง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็น
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษา หนาที่พัสดุ  ครูปฏิบัติการสอน ในกลุมอําเภออุมผาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย  1. เพื่อศึกษาปใจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก และ  2. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก การวิจัยท่ีใชในการศึกษาปใจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ คือ การวิจัยโดย
การสังเกตแบบมีสวนรวมและใชแบบสอบถาม โดยเก็บจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชรถยนตแ จํานวน 217  คน โดยเก็บขอมูลบริการแก฿สแอลพีจี 
จํานวน 3 แหง ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  

ผลการวิจัยพบวา 1)  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใช
รถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดอยู
ในระดับมาก และดานผลิตภัณฑแ ดานราคา อยูในระดับปานกลาง 2)  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนปใจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ พบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
คําสําคัญ : ปใจจัยดานการตลาด, พฤติกรรม   
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the marketing factors influencing the consumer behavior 
on using liquefied Petroleum Gasusers in Muangtak District, Tak, and to compare (2) the marketing factors influencing the 
consumer behavior on using liquefied Petroleum Gasusers in Muangtak District, Tak. The instruments used in the research 
were the participant observation and questionnaires by collecting the data from 217 car users, and 3 LPG stations in 
Muangtak District, Tak.  

The findings of the research indicated that;  on the whole, the consumers’ opinions on the marketing factors 
influencing the consumer behavior on using liquefied Petroleum Gasusers in Muangtak District, Tak seemed to be at the 
high level. When each side was considered, it was found that the sides of the channel of distribution and marketing 
campaigns were at the high level. Moreover, the inferior mean scores at the moderate level seemed to be the side of the 
products and prices. In terms of the comparing result of arithmetic means on the marketing factors influencing the 
consumer behavior on using liquefied Petroleum Gasusers, it was found that; on the whole, the consumers who seemed 
to have different careers had different opinions at the statistically significant level of .05. In addition, the consumers who 
seemed to have different ages had different opinions at the statistically significant level of .01. 

 
KEYWORDS : Marketing factors, Behavior 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 

เป็นที่ทราบกันดีอยูแลววาประเทศไทยเป็นประเทศที่ตองพึ่งพาพลังงานนําเขาอยางมากในแตละปีโดยเฉพาะพลังงานจากน้ํามัน ประเทศไทยใช
น้ํามันเป็นพลังงานในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เป็นจํานวนมาก เชน การขนสง การผลิตในอุตสาหกรรม การทองเที่ยว เป็นตน และจะใชมากขึ้น
หากในปีนั้น ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น การขึ้น-ลงของราคาน้ํามันของโลกจึงเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอราคาน้ํามันในประเทศและ
สงผลตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในที่สุด ดังนั้นหากผูประกอบธุรกิจทราบทิศทางราคาน้ํามันในอนาคตก็จะสามารถเ ตรียมรับมือในการ
ดําเนินงานหรือสามารถเตรียมแผนการดําเนินการทางธุรกิจในอนาคตไดอยางเหมาะสม ดานหนวยงานภาครัฐก็จะสามารถวางนโยบาย /มาตรการเพื่อเตรียม
รับมือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนาไดอยางทันทวงที ยิ่งในปใจจุบันนี้มีตัวแปรที่ทําใหราคาน้ํามันเกิดความออนไหวไดงายและมากกวาเดิม 
โดยทั่ว ๆ ไปการแกไขผลกระทบที่นิยมทํากัน คือ  1) การประหยัดพลังงาน  2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 3) การใชพลังงานทดแทน (แนวโนมราคา



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 243 
 

น้ํามันโลกอนาคต, 2558) ซ่ึงเช้ือเพลิงทดแทนที่ใชกับรถยนตแหลัก ๆ แลว ไดแก E10 E20 E85 LPG NGV CNG Biodiesel ซ่ึงแตละประเภทก็มีลักษณะการใช
ที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของเครื่องยนตแของรถยนตแ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 1) เครื่องยนตแเบนซินซ่ึงตองใชน้ํามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง 2) เครื่องยนตแดีเซล 
ตองใชน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง   

จังหวัดตากเป็นจังหวัดติดชายแดนซึ่งมีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ การคา อยางรวดเร็ว และจากสภาวะการเศรษฐกิจในปใจจุบันราคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงมีราคาสูงขึ้น จึงทําใหผูบริโภคสวนใหญหันมาใชแก฿ส LPG ไดแก  LPG หรือแก฿สปิโตรเลียมเหลวทดแทน เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามัน เช้ือเพลิง และแก฿ส 
LPG ยังมีผูใชวงแคบเทานั้น และแก฿ส LPG ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคในการเลือกใชสถานประกอบการเติมแก฿สแอลพีจีหรือแก฿สปิโตรเลียมเหลว
ทดแทน ทําใหประชาชนยังไมมั่นใจในคุณภาพ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของ
ผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใหไดขอมูลไปใชประโยชนแในการกําหนดกลยุทธแทางการตลาด สนับสนุนใหเกิดการใชแก฿สปิโตเลียมเหลวเพิ่มมากขึ้น 
และเพื่อใหแก฿สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประสบความสําเร็จในการเป็นพลังงานทดแทนตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงคแของการวิจัยเพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2. ศึกษาปใจจัย
ดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 3. เปรียบเทียบปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ผูที่เลือกใชบริการแก฿สแอลพีจี จํานวน 3 แหง คือ บริษัทลําพูนแก฿สปิกนิก จํากัด (สาขา 3) บริษัทลําพูนแก฿สปิคนิค จํากัด (สาขา 4) และ
หางหุนสวนจํากัด จี แอนดแ จี ตาก จํานวน 500 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผูที่เลือกใชบริการแก฿สแอลพีจี เลือกเป็นกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) และกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 สวน ดังนี้  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG  จํานวน 11 ขอ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  3) แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ มี 4 ดาน 
ไดแก ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา  ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยนี้ใชการวิเคราะหแคุณลักษณะสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG โดยใชความถี่และคารอย
ละ วิเคราะหแปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เปรียบเทียบปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPGของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ของประชากรตัวอยาง จําแนกตาม
เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการเลือกใช โดยใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรตัวอยาง 2  กลุมใช t-test 
(Independent Sample) ประชากรตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะหแความแปรปรวน (Analysis of Variance : One-Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ จากผลการ
วิเคราะหแความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหแปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังนี้ 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 52.53 มีอายุระหวาง 20-30 ปี คิดเป็นรอยละ 35.94 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเป็น
รอยละ 32.73 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 41.01  

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ 
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ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกใชรถยี่หอโตโยตามากที่สุด คิดเป็นรอยละ 35.94 สาเหตุที่เลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) เพราะ
ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน คิดเป็นรอยละ 41.47 มีลักษณะการใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) 100% คิดเป็นรอยละ 51.15 โดยมีอัตราเรงของเครื่องยนตแเป็น
ปกติ คิดเป็นรอยละ 75.58 มีการระเหยของเบนซิน แก฿ส LPG (LPG) เทากัน คิดเป็นรอยละ 47.93 อิทธิพลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) เพื่อการ
สงเสริมภาครัฐในการกําหนดราคาต่ํากวาราคาเบนซิน คิดเป็นรอยละ 52.53 และมีการเปลี่ยนแปลงใชพลังงานทดแทนอื่นๆ คิดเป็นรอยละ 49.31  

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG   ของผู้ใช้รถยนต์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55  
ด้านราคา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.49  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48  
  ด้านช่องทางการจําหน่าย พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44           
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG (LPG) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG ของผู้ใช้รถยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเช้ือเพลิงแก฿ส LPG ของผูบริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรแ พบวา ผูบริโภคที่มี
อายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานมีดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 รายการ คือ ความปลอดภัยในการใชงาน และ
ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 1 รายการ คือ ทําใหสมรรถนะของเครื่องดีขึ้น 
  ด้านราคา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ราคามีผลตอการตัดสินใจและผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 
รายการ คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หองน้ํา รานมินิมารแท เป็นตน  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 รายการ คือ นโยบายประหยัด
พลังงานของรัฐสงผลใหใชแก฿ส LPG และผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
สนับสนุนและสงเสริมการใชแก฿ส LPG 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหแขอมูลปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPGของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีประเด็นที่
นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลจากการศึกษาศึกษาปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ ซ่ึงแบงออกเป็น 4 ดาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ดังนี้  

 1.1  ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑแของปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา การเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG มีคุณภาพเทียบเทากับน้ํามันเบนซิน ความปลอดภัยในการใชงาน ทําใหสมรรถนะของเครื่องดีขึ้น  
 
 
 1.2  ความคิดเห็นดานราคาของปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวา ราคามีผลตอการตัดสินใจ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
 1.3  ความคิดเห็นดานชองทางการจําหนายของปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ พบวา มีความสะดวกในการเติมแก฿สไดทุกปใ๊มมีสถานที่กวางขวางในการเติม มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หองน้ํา รานมินิมารแท เป็นตน 
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 1.4  ความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาดของปใจจัยที่ที่ผลตอการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ พบวา มีการแจกหรือแถมสินคา        
 2.  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPGของผูใชรถยนตแ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตรแ พบวา มีความคิดเห็นในภาพรวมของผูบริโภคจําแนกตามระดับอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูที่มีอาชีพตางกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  ปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ครั้งนี้ทําให
ทราบถึงปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1.  ผูบริหารปใ้มเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ควรใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสินคาในการแจกหรือแถมสินคา เพื่อใหมีความหลากหลายในแรงจูงใจใหผูบริโภค
มีการตัดสินใจเลือกใชมากขึ้น 
 2.  ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเช้ือเพลิงแก฿ส LPG อยางสม่ําเสมอ 
 3.  ควรกําหนดราคาใหเป็นไปตามประกาศของรัฐบาล 
 4.  ควรจัดการโฆษณาประชาสัมพันธแเกี่ยวกับขาวสารและการใหบริการของปใ้มเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูและเพื่อให
นําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเขามาเลือกใชบริการตอไป 
 5.  พนักงานใหบริการควรจัดการอบรมในการทํางาน เชน การจายเช้ือเพลิงแก฿ส LPG และการทอนเงิน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาเร่ือง ปใจจัยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเชื้อเพลิงแก฿ส LPG ของผูใชรถยนตแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก  สําเร็จลุลวงได
ดวยความกรุณา ความอนุเคราะหแและความชวยเหลือจาก ดร.สิรินี  วองวิไลรัตนแ และดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ  ซ่ึงเป็นอาจารยแที่ปรึกษาของขาพเจาในการทํา
วิจัยเร่ืองนี้ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงทําใหผลงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดประสิทธิ์ประสาท วิชาความรูใหการอบรมส่ังสอนดวยดีตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา
มา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ชวยในการเก็บขอมูล ใหกําลังใจและชวยเหลือในการทําวิจัย และขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่คอยใหกําลังใจตลอดมา จน
การวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนท่ีจะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ท่ีประสบความสําเร็จดานการตลาด                  
และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคแประกอบดวย
วัตถุประสงคแขอท่ี 1 เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนท่ีจะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ผูวิจัย
ศึกษาถึงความตองการเขาเรียนตอของนักเรียนกลุมเปูาหมาย จํานวน 351 คน วัตถุประสงคแขอท่ี 2 เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ท่ีประสบความสําเร็จดานการตลาด ทําการเก็บรวบรวมกับกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 15 คน และวัตถุประสงคแขอท่ี 3       
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตากทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังสิ้น 17 คน 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก               
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 4.10 ซึ่งเมื่อจําแนกเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความตองการในระดับมากทั้งสิ้น ซึ่ง กลยุทธแ
การตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนท่ี 4)กลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน 5) กลยุทธแพันธมิตร และ 6) กลยุทธแหนวยงานการตลาด  ซ่ึงแนวทาง
การพัฒนากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก มีท้ังหมด 6 ดาน ไดแก 1)  ดานวิชาการ 2) ดานคาเลาเรียน                        
3) ดานทําเลท่ีตั้ง 4) ดานประชาสัมพันธแ 5) ดานบุคลากร และ 6) ดานกระบวนการเรียนการสอน  
 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, กลยุทธแการตลาด 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the students’ needs to further study in the private secondary 
schools in Tak, to survey (2) the marketing strategies of the private secondary schools in Tak that were successful in marketing, 
and to investigate (3) the approaches to the development of the marketing of the private secondary schools in Tak. The 
samples of the research were divided into 3 groups based on 3 purposes of the research; that is, 351 students for investigating 
the students’ needs to further study in the private secondary schools in Tak, 15 people for surveying the marketing strategies 
of the private secondary schools in Tak that were successful in marketing, and 17 people for investigating  the approaches to 
the development of the marketing of the private secondary schools in Tak.  

The f indings of the research indicated that ; on the whole, the students’ needs to further study in the private 
secondary schools in Tak seemed to be at the high level with an average of 4.10. When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level. The marketing strategies 
contained the market penetration strategy, the market expansion strategy, the pricing strategy, the strategy of the 
institution's images, the strategy of the business alliance, and the marketing strategy. In addition, the approaches to the 
development of the marketing of the private secondary schools in Tak comprised 6 sides; that is, the academic matter, the 
tuition fee, the location, the public relations, the personnel, and the teaching and learning process. 
 

KEYWORDS: Approaches to development, Marketing strategy. 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนที่จะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ทีป่ระสบความสําเร็จดานการตลาด 

                                                           
1 นักศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต 
2 อาจารยแที่ปรึกษา 
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 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวดัตาก 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกประชากรที่เกี่ยวของกับการแนวทางการพัฒนากลยทุธแการตลาด ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตาก 

ไดแก  
- นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตาก  
- ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยแในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตาก 
- ผูเชี่ยวดานการตลาดของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตาก  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการแบงกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ  
- กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตากไดแก มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 351 คน ใน

จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจแซีและมอรแแกน 
-   กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยแในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตาก  

จํานวน 15 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
- กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยแในโรงเรียนเอกชน จังหวัดตาก และผูเชี่ยวดานการตลาดของโรงเรียนเอกชน 

จํานวนทั้งหมด 17 คนซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย 3 ชุด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก คือ 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ประกอบดวย 
  ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก ของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดตากในดานวิชาการ ดานคาเลาเรียน ดานทําเลที่ตั้ง  ดานประชาสัมพันธแ ดานบุคลากร  ดาน
กระบวนการเรียนการสอน โดยเครื่องมือที่ใชเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรแท (Likert) มีขอคําถามที่กําหนดคา
คะแนนของแตละระดับเป็น 5 ระดับ  
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวิเคราะหแขอมูล จากนั้นดําเนินการวิเคราะหแขอมู ล 
ดวยคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแโดยใชการแจกแจงความถี่  และหาคารอยละ  
2. ขอมูลแบบสอบถามความตองการดานการตลาดของนักเรียนและผูปกครองโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และแปล

ความหมายคาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑแ  (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา 111)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยไดทําการสรุปผลการวิเคราะหแเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ประกอบดวยขอมูล
พื้นฐานทั่วไป และความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก 
 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป สรุปได ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 351 คน จําแนกเป็นเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป็นรอยละ 51.56 และเพศหญิง จํานวน 170 คน คิดเป็นรอยละ 
48.43 มีอายุระหวาง 14-15 ปี มากที่สุด จํานวน 275 คน  คิดเป็นรอยละ 78.34 รองลงมาคือ อายุระหวาง 20 ปีขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 15.95 
และ อายุระหวาง 16-17 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 3.13 โดยผูปกครองมีอาชีพเป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเป็น
รอยละ 30.35 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 21.42 และอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 19.64 มีภูมิลําเนา
อยูอยูอําเภอเดียวกับที่ตั้งโรงเรียน จํานวน 236 คน คิดเป็นรอยละ 67.23 รองลงมาคือมีภูมิลําเนาอยูอยูตางอําเภอกับที่ตั้งโรงเรียน จํานวน 115 คน คิดเป็น
รอยละ 32.76 
 
 
 
 ความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก สรุปได ดังนี้  
ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานวิชาการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.70, S.D. =.55) 
 ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานคาเลาเรียน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.76, S.D. 
=.54) 
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 ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานทําเลที่ตั้ง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.99 , S.D. = 
.54) 
 ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานประชาสัมพันธแ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.34, S.D. 
= .57)  
 ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานบุคลากร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.34, S.D. = 
.52)  
 ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย=3.92, S.D. = .53)  
 ผลการวิเคราะหแกลยุทธแการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด ผูวิจัยทําการสัมภาษณแกับ
กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยแในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก จํานวน 15 คน ซ่ึงมีผลการสัมภาษณแดังนี้ 
 1. กลยุทธแการเจาะตลาดปใจจุบันนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตากสถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปใจจุบันจะตองปรับตัวอยางมาก 
เพื่อการแขงขันกับสถาบันของรัฐ หรือแมแตเอกชนดวยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เชน มีการ
ขยายโอกาสรับนักเรียนมากขึ้น โอกาสจากนโยบายการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหมและเพิ่มจํานวนนักเรียนมากขึ้ น 
สถาบันการศึกษาทุกแหงจะตองปรับกระบวนทัศนแการบริหารจัดการอยางมากเพื่อความอยูรอดและอยูได ดังนั้นหากประยุกตแระบบบริหารจัดกา ร ISO มาใช
สิ่งแวดลอมภายนอก ที่เป็นปใจจัยบวกตอสถาบันการศึกษาเอกชนนี้กลายเป็นปใจจัยบวกของสถาบันของรัฐดวย  เพราะเมื่อสถาบันการศึกษาบางแหงมีความ
ตองการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นดวยเหตุผลของทางสถาบันการศึกษาแตละแหงเอง  เป็นเหตุใหมีการขยายโอกาสใหนักศึกษาเขาเรียนมากขึ้น ดังเห็นจากการ
รับนักศึกษาภาคสมทบเพิ่มมากขึ้น กอปรมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ขยายตัวมากขึ้น ปริมาณความตองการของแรงงานที่มีความรูก็มากตามดวย 
อีกทั้งรัฐบาลชวยเหลือเงินอุดหนุนรายหัวใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน นักศึกษามาเรียนตามจํานวน ทําใหแตละสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับพยายามที่จะใหมี
นักเรียนมาเรียนดวยมากที่สุด จึงเกิดการรับนักเรียน นักศึกษามากขึ้นของแตละสถาบันการศึกษานั่นเอง ฉะนั้น จึงเป็นเหตุใหมีการทําการตลาดขึ้น เพื่อแยง
นักเรียนมาเรียนกลยุทธแที่โรงเรียนเอกชนใชการ Focus Group แตละสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่ โฆษณาสถาบันการศึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึงผูเรียน
ที่เขาเรียนดวย สถาบันการศึกษาบางแหงจะมีศูนยแที่ตางจังหวัดเพื่อสรางความสะดวกในเรื่องนี้เป็น HUB สําหรับประสานงานตามภูมิภาคมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธแโรงเรียน ทําใหไดรับความสนใจจากผูปกครองที่กําลังจะตัดสินใจสงบุตรหลานเรียน มีผลทําใหตามสถาบันการศึกษาของรัฐมีจําน วนนักเรียน
ลดลง และทั้งนี้ทางโรงเรียนควรมีการทําสื่อเอกสารแนะนําสถาบันปูายโฆษณา บอรแดแนะแนวสถาบัน วิทยุ และวารสารทางการศึกษา 
 2. กลยุทธแการขยายการตลาด เป็นการขยายตลาดใหเพิ่มมาขึ้นในเชิงของพื้นที่ หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน ควรมีการขยายตัวเชิง
ภูมิศาสตรแ พัฒนาตลาดใหมปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน และพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหม 
 3. กลยุทธแราคา 1) การกําหนดคาหนวยกิต เพิ่มคาเลาเรียนใหหลากหลายในแตละหลักสูตร ในแตละสายชั้นเพื่อใหทางเลือก กําหนดคาเลาเรียน
แบบเหมาจายในแตละภาคเรียน เก็บคาเสริมทักษะ เพิ่มรายการคาธรรมเนียม 2) คืนกําไรใหผูเรียน ใหสวนลดในรูปแบบการใหทุนการศึกษา เชน การให
รางวัล การใหทุนการศึกษาเรียนดีและมีความประพฤติดีแกนักเรียนเปูาหมาย และเพิ่มระบบผอนชําระใหกับผูปกครอง 
 4. กลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน ทางโรงเรียนควรมีการจางครูอาจารยแที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารยแประจํา มีการส งนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมใหมากขึ้น สงขาวประชาสัมพันธแผานสื่อมวลชนทั้งทองถิ่นและสวนกลางอยางตอเนื่อง จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธแสถาบัน พรอมทั้ งนํานักเรียน
กลุมเปูาหมายมาเยี่ยมชมโรงเรียนกอนที่จะเขามาศึกษา และสรางสัมพันธแศิษยแเกาและศิษยแปใจจุบัน จัดกิจกรรมเชิดชูศิษยแเกาที่ประสบความสําเร็จในดานสังคม
และหนาที่ 
 5. กลยุทธแพันธมิตร ทางโรงเรียนควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ที่จะชวยเพิ่มปริมาณผูสมัครเรียนในระดับหนึ่ง และทําใหเกิดผลประโยชนแ
รวมกัน ลดการแขงขันในเชิงของการบัญชีบริหาร คาใชจายบางประเภทของสถาบันได 
 6. กลยุทธแหนวยงานการตลาด เพิ่มความตระหนักและพัฒนาโดยการใหความรูดานการตลาดใหกับบุคลากรในโรงเรียนใหเป็นนักขาย 
 ผลการวิเคราะหแแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ผูวิจัยทําการสัมภาษณแกับกลุมตัวอยางไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยแในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในจังหวัดตาก และผูเชี่ยวดานการตลาดของโรงเรียนเอกชน จํานวน 17 คน ซ่ึงมีผลการสัมภาษณแ
ดังนี้  
 1. ดานวิชาการ พบวา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนจะดําเนินการสํารวจความตองการของนักเรียนและความตองการของผูปกครอง
ในการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ โดยสรางความแตกตางของหลักสูตร สรางมูลคาเพิ่มดานหลักสูตร ไดแก พัฒนารายวิชาในหลักสูตรเกาใหมีความ
ทันสมัยตรงกับความตองการของผูเรียนและผูปกครอง เปิดหลักสูตรภาษาไทยควบคูนานาชาติ จัดกิจกรรมทักษะความสามารถและทักษะทางดานวิชาการให
สอดคลองกัน เพิ่มศักยภาพผูสอนรับอาจารยแใหมที่มีวฒุิการศึกษาตรงกับกลุมเปูาหมาย และพัฒนาเทคนิคการสอน ใชเทคโนโลยีชวยสอน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกหองเรียน 
 2. ดานคาเลาเรียน พบวา นักเรียนโรงเรียนบางแหงไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเรียน แตบางแหงก็เรียกเก็บเพียงเล็กนอยเนื่องจากวารัฐบาลได
จายเงินอุดหนุนเงินรายหัวสําหรับนักเรียนแกโรงเรียน โรงเรียนไดพยายามหาทางชวยเหลือแกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยแเพื่อเป็นคาใชจายในการเรียนแก
นักเรียนฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพยแ เชน โรงเรียนมีทุนใหแกนักเรียนบางสวนที่เรียนดีแตยากจนการหาทุนการศึกษาจากแหลงทุน 
 
ภายนอกเพิ่มเติม จัดหาโครงการใหนักเรียนทํางานระหวางเรียนโดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมมีการกํา หนด
อัตราคาธรรมเนียมไมเกินที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยโรงเรียนไมเครงครัดกําหนดเวลาการชําระคาธรรมเนียม และยังใหนักเรียนสามารถผอนชําระ
คาธรรมเนียมเป็นงวด ๆ อีกดวย แตโรงเรียนไมสามารถใหการชวยเหลือโดยใหสวนลดคาธรรมเนียมได 
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 3. ดานทําเลที่ตั้ง  พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน มีนักเรียนจํานวนมาก การจัดพื้นที่อาคารเรียนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรสราง
บรรยากาศในอาคารเรียนใหมีบรรยากาศการเรียนอยางเป็นสุข การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรพัฒนาบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเป็นแหลงแสวงหา
ความรู สถานที่ที่นักเรียนอยูควรมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ถามีหอพักควรจัดระเบียบหอพัก ใหนักเรียนที่อยูนอกเขตพื้นที่ไดเขาพักในราคาถูก 
ปลอดภัย มีคนดูแลหอพัก เพื่อใหไดมาตรฐาน และการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงเรียนนั้น โรงเรียนจะพิจารณาการขอตั้งโรงเรียนจากความตองก ารของนักเรียน
พิจารณาคูแขงขันวาในพื้นที่นั้นมีโรงเรียนที่เปิดสอนในประเภทเดียวกันหรือไม โรงเรียนสวนใหญจะเลือกตั้งอยูในแหลงชุมชน แหลงธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการ 
 4. ดานประชาสัมพันธแ พบวา การประชาสัมพันธแการรับนักเรียนนั้นควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธแโดยสื่อสิ่งพิมพแ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพแให
ดึงดูดลูกคา เพิ่มโฆษณาใหถึงกลุมเปูาหมายอยางทั่วถึงโดยเพิ่มจํานวนสื่อสิ่งพิมพแใหมากขึ้น ควรมีการพัฒนาสื่อบุคคลเพิ่มความสามารถกับครูแนะแนว เพิ่ม
ความสัมพันธแกับชุมชน และเพิ่มและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสแ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธแทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแใหถึงกลุมเปูาหมายอยางรวดเร็วทันสมัย 
 5. ดานบุคลากร พบวา โรงเรียนใหความสําคัญตอการคัดเลือกและพัฒนาบุคลกรอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนเห็นงานสําคัญที่สุดของโรงเรียน 
คือการสอนครูเป็นผูที่สื่อสารกับนักเรียน ครูเป็นผูที่ถายทอดทักษะความรูไปยังนักเรียน ครูจึงตองมีความรู ทั้งดานทักษะ  และมีความสามารถในการสอน
ถายทอดวิชาความรูใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจไดเป็นอยางดี เชน โรงเรียนยังไดนําวิทยากรภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มาสอนพิเศษเพิ่มเติมแก
นักเรียนอีกดวย 
 6. ดานกระบวนการเรียนการสอน พบวา โรงเรียนจะเขมงวดกับครูเพื่อใหครูสอนอยางเต็มที่และเต็มเวลา เนื่องจากโรงเรียนไดคัดเลือกครูที่มี
ทักษะความสามารถ ความชํานาญ ในแตละรายวิชา ครูจึงสามารถถายทอดวิชาความรูผานกระบวนการเรียนการสอนไดเป็นอยางดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหแเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล แบงออกเป็น 6 
ดานไดแก ดานวิชาการ ดานคาเลาเรียน ดานทําเลที่ตั้ง ดานประชาสัมพันธแ ดานบุคลากร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้   

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก  ด านวิชาการ อยูในระดับมาก คือ โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนที่มุงเนนดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ เอกชัย ทองพันธแ (2550)ไดศึกษาเร่ืองปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองตอ
การสงบุตรหลานที่เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร อําเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองใหความสําคัญของปใจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร ไดดังนี้ ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานการพัฒนาการของเด็ก ดานบทบาทของครู อนุบาล ดาน
ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานคาธรรมเนียมการเรียน ดานการจัดประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก ดานนโยบายการ
จัดการโรงเรียน และดานการบริหารงานวิชาการ และโรงเรียนจัดสื่ออุปกรณแและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนกา รสอน ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของ ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ (2544) ไดกลาวถึง งานสื่อการสอนในสถานศึกษาเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สื่อการสอนในปใจจุบันมีมากมาย หลายประเภท จึงเป็นหนาที่ของสถานศึกษาที่จะเลือกนําไปใชใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สื่ อการสอน 
หมายถึง สิ่งที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพแหรือไมใชส่ิงพิมพแก็ได เชน สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณแ รวมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณแ และวิธีการทาง
โสตทัศนศึกษา บทบาท หนาที่ ของครูเกี่ยวของกับงานสื่อการสอน 

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานคาเลาเรียน อยูในระดับมาก คือ โรงเรียนใหระยะเวลา
ผอนผันในการชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบริการ โรงเรียนจัดใหมีการผอนชําระคาธรรมเนียมเป็นงวด ๆ และโรงเรียนกําหนดคาธรรมเนียมและ คาบริการ 
โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของผูปกครอง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ วีรวัฒนแ พุมพะยอม (2541 , บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่องปใจจัยจูงใจเลือก
สถานศึกษาเพื่อศึกษาตออาชีวศึกษาเอกชนของโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบวา ปใจจัยที่ที่จูงใจเกี่ยวกับความตองการพื้นฐานเกี่ยวกับคา เลาเรียนเป็นปใจจัย
สําคัญตอการรับเขาศึกษามากที่สุด สอดคลองกับ เทพ เหมือนฟู (2542, บทคัดยอ) พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนอันดับหนึ่ง คือ คาเทอมและ
คาธรรมเนียม ทั้งนี้ การศึกษาปใจจัยทางดานคาเลาเรียน   ไดเกี่ยวพันไปถึงการใหความชวยเหลือทางดานการเงินกับนักเรียนนักศึกษา และความเหมาะสมใน
การใหทุนการศึกษา เงินใหกูยืม การจางงานในสถานศึกษา ซ่ึงทางสถานศึกษาไดทําการกํากับติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา  

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานทําเลที่ตั้ง อยูในระดับมาก คือ โรงเรียนตั้ งอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะทางเสียง กลิ่น และฝุุนละออง โรงเรียนตั้งอยูใกลสถานประกอบการหรือยานธุรกิจ และโรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชนที่
ปราศจากปใญหายาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ สายชล  หมวกเหล็ก (2542, บทคัดยอ) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุ ตรหลานเขาเรียน 
คือ ปใจจัยเกี่ยวกับที่ตั้ง ไดแก โรงเรียนตั้งอยูแหลงที่สะดวกในการเดินทางรับ -สง และตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ไมมีกลิ่น เสียง หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอยู
ขางเคียง  

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานประชาสัมพันธแ อยูในระดับมาก คือ โรงเรียนเขาร วม
กิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33) ไดใหแนวคิดในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานวางานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณแที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนไดสวนเสียทุกฝุายซ่ึงจะเป็นปใจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ 
 
การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนจัดพิมพแเอกสาร วารสารตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการศึกษาของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารและกจิกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ สิรวิชญแ  ปิ่นคํา (2552) ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธแการส่ือสารการตลาด
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ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเข ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีกลยุทธแการสื่อสารการตลาดโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ดานการ
ประชาสัมพันธแ และการเผยแพรขาว ดานการสงเสริมการขาย และดานการโฆษณา ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ขนาดโรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นดวย เกี่ยวกับการมีกลยุทธแการสื่อสารการตลาด ดานการขายโดยใชพนักงานขายที่แตกตางกัน โดยในโ รงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ที่มีขนาดใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแ การส่ือสารการตลาด ดานการขายโดยใชพนักงานขาย มากกวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มี
ขนาดเล็ก 

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานบุคลากร อยูในระดับมาก คือ ครูผูสอนมีความ
รับผิดชอบสูง ดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ลักษณา  สตะเวทิน (2542, หนา 89-93) ไดเสนอแนวคิด ดังนี้ สถาบันจะตอง
คํานึงถึงความรูสึกของประชาชน การกระทําใดๆ ก็ตามองคแการจะตองคํานึงถึงความพอใจหรือไมพอใจของประชาชนเสมอ ไมมุงแตผลประโยชนแขององคแการ
แตเพียงอยางเดียวเทานั้น องคแการจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  

ความพึงพอใจความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ดานกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก คือ 
ครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบบูรณาการโดยเนนนักเรียนเป็นศูนยแกลาง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ธีระ รุญเจริญ (2550 , หนา 317-320) กลาววา ในการจัด
การศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา จําเป็นตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเป็นอยางดีจึ งจะสามารถ
พัฒนา และนิเทศการสอน ตลอดทั้งอํานวยความสะดวกใหแกคณะครู ความหมายโดยทั่วไปของการสอน คือ การสอนเป็นพฤติกรรมที่ครูและนักเรี ยน
แสดงออกรวมกันเพื่อทําใหเกิดการเรียนรู และโรงเรียนจัดแผนการเรียนโดยคํานึงถึงความพรอมของอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณแ ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีของ ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ (2544) กลาวถึงหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ จัดหาวัสดุอุปกรณแ เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็นในการสอบ เชน เครื่องพิมพแ เครื่องโรเนียว ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
 ผลการวิเคราะหแกลยุทธแการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก ที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด มีดังนี้  

1. กลยุทธแการเจาะตลาดปใจจุบันนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตากสถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปใจจุบันจะตองปรับตัวอยางมาก 
เพื่อการแขงขันกับสถาบันของรัฐ หรือแมแตเอกชนดวยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เชน มีการ
ขยายโอกาสรับนักเรียนมากขึ้น โอกาสจากนโยบายการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหมและเพิ่มจํานวนนักเรียนมากขึ้น 
สถาบันการศึกษาทุกแหงจะตองปรับกระบวนทัศนแการบริหารจัดการอยางมากเพื่อความอยูรอดและอยูได ดังนั้นหากประยุกตแระบบบริหารจัดกา ร ISO มาใช  
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Lovelock  (2003, p. 14, อางถึงในอดุลยแ  จาตุรงคกุล, 2546, หนา 12) ไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีกลยุทธแทางการตลาดไววา ราคา
และคาใชจายอื่นของผูใชบริการ (Prive  and  other  Cost)  องคแประกอบนี้ชี้ใหเห็นถึงการบริหารคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากลูกคาไดรับคุณประโยชนแจาก
ผลิตภัณฑแในรูปบริการ ความรับผิดชอบไมจํากัดอยูที่งานการตั้งราคาเพื่อสรางราคาขายแกลูกคาเทานั้น  ซ่ึงก็รวมถึงการตั้งกําไรจาก การคาและขอตกลง
เกี่ยวกับสินเชื่อดวย ผูจัดการบริการยังตองตระหนักถึงการปฏิบัติเพื่อหาวิธีลดตนทุนและสิ่งที่ลูกคารับภาระไวในการซ้ือและสงผลใหเกิดการใชจิตใจ รวมไปถึง
ประสบการณแของลูกคาในอดีตที่อาจจะเป็นลบหรือไมพอใจตอรูปแบบบริการก็ได 

2. กลยุทธแการขยายการตลาด เป็นการขยายตลาดใหเพิ่มมาขึ้นในเชิงของพื้นที่ หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน ควรมีการขย ายตัวเชิง
ภูมิศาสตรแ พัฒนาตลาดใหมปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน และพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 
หนา 33) ไดใหแนวคิดในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถา นศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่ สุด ดวย
เจตนารมณแที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนไดสวนเสียทุกฝุาย
ซ่ึงจะเป็นปใจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผ ล
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการขยายตลาดของโรงเรียนโดยเนนการเรียนการ
สอนสายวิชาการ และสายพานิชยกรรม จนมีการเพิ่มหลักสูตรสายชางเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสงเสริมดานแรงงานในอนาคตไดเป็นอยางดี 

3. กลยุทธแราคา 1) การกําหนดคาหนวยกิต เพิ่มคาเลาเรียนใหหลากหลายในแตละหลักสูตร  ในแตละสายชั้นเพื่อใหทางเลือก กําหนดคาเลาเรียน
แบบเหมาจายในแตละภาคเรียน เก็บคาเสริมทักษะ เพิ่มรายการคาธรรมเนียม 2) คืนกําไรใหผูเรียน ใหสวนลดในรูปแบบการใหทุนการศึกษา  เชน การให
รางวัล การใหทุนการศึกษาเรียนดีและมีความประพฤติดีแกนักเรียนเปูาหมาย และเพิ่มระบบผอนชําระใหกับผูปกครอง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ สิริลักษณา 
ชุติกุล, 2530, หนา 146 โดยพิจารณาวาเมื่อบุคคลหนึ่งเขาศึกษาตอจะตองเสียคาใชจายเพื่อการศึกษา แตบุคคลนั้นจะไดรับความพอใจและความชื่นชมต อ
ความสําเร็จของตน จัดไดวาเขาไดรับอรรถประโยชนแโดยตรงจากการศึกษาตอรายจายเพื่อการศึกษาในกรณีนี้จึงเป็นรายจายเพื่อการบริโภค  แตการที่ไดนําเอา
วิชาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพในอนาคต  และสามารถนําราย -ไดมาใหแกครอบครัวทั้งยังนํามาซ่ึงความมีเกียรติยศ ชื่อเสียงเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว  
รายจายเพื่อการศึกษาในประเด็นนี้จึงเป็นการลงทุนที่ทําใหไดผลตอบแทนในอนาคต ทั้งในรูปของรายไดที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนทางดานจิตใจโดยทาง
โรงเรียนไดจัดทํากลยุทธแดานราคา หรือคาเทอมของโรงเรียน ทางโรงเรียนไดมีการจัดทําการผอนผันคาเลาเรียนสําหรับนักเรียนที่ไมพรอมจายคาเทอม จัดแบง
เป็น 3 งวด ในการจาย เพื่อเป็นแบงเบาภาระผูปกครองอีกทางหนึ่ง  

4. กลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน ทางโรงเรียนควรมีการจางครูอาจารยแที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารยแประจํา มีการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางสังคม
ใหมากขึ้น สงขาวประชาสัมพันธแผานสื่อมวลชนทั้งทองถิ่นและสวนกลางอยางตอเนื่อง จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธแสถาบัน พรอมทั้งนํานักเรียนกลุมเปูาหมาย
มาเยี่ยมชมโรงเรียนกอนที่จะเขามาศึกษา และสรางสัมพันธแศิษยแเกาและศิษยแปใจจุบัน จัดกิจกรรมเชิดชูศิษยแเกาที่ประสบความสําเร็จในดานสังคมและหนาที่  
 
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ชิดเชื้อ  ชมปรีดา (2538, หนา 13) กลาวไววา กระบวนการสรางความสัมพันธแ และความเขาใจที่ถูกตองระหวางสถานศึกษากับ
กลุมบุคลากรตาง ๆที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อกอใหเกิดความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ให
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บรรลุผลสําเร็จตามความตองการในภารกิจที่รับผิดชอบโดยทางโรงเรียนไดทําการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ  ทั้งมีการสรางสัมพันธแอันดีกับศิษยแเกาที่มีหนาที่การ
งานในระดับอําเภอและระดับจังหวัดโดยมีขอตกลงกันทั้งสองฝุายเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

5. กลยุทธแพันธมิตร ทางโรงเรียนควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ที่จะชวยเพิ่มปริมาณผูสมัครเรียนในระดับหนึ่ง และทําใหเกิดผลประโยชนแ
รวมกัน ลดการแขงขันในเชิงของการบัญชีบริหาร คาใชจายบางประเภทของสถาบันได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ วิรัช อภิรัตนกุล (2546 , หนา 5) ไดกลาวไว
วา การเสริมสรางความสัมพันธแและความเขาใจอันดีระหวางองคแการสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนั บสนุนจาก
ประชาชนทางโรงเรียนไดมีการจัดหาอาจารยแพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนที่โรงเรียน และทางโรงเรียนไดมีการจัดทํากิจกรรมกับชุมชนในระดับ
จังหวัด รวมไปถึงชนเผาตางๆ ในจังหวัดตาก และตางจังหวัด 

6. กลยุทธแหนวยงานการตลาด เพิ่มความตระหนักและพัฒนาโดยการใหความรูดานการตลาดใหกับบุคลากรในโรงเรียนใหเป็นนักขาย ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคนอื่นๆ (2546 , หนา 434) ไดกลาวอธิบายถึงกลยุทธแการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ คือ บุคคล หรือ พนักงาน ซ่ึงตอง
อาศัยการคดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันพนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปใญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท  
 
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในจังหวัดตาก มีดังนี้  

1. ดานวิชาการ พบวา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนจะดําเนินการสํารวจความตองการของนักเรียนและความตองการของผูปกครองใน
การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆโดยสรางความแตกตางของหลักสูตร สรางมูลคาเพิ่มดานหลักสูตร ไดแก พัฒนารายวิชาในหลักสูตร เกาใหมีความ
ทันสมัยตรงกับความตองการของผูเรียนและผูปกครอง เปิดหลักสูตรภาษาไทยควบคูนานาชาติ จัดกิจกรรมทักษะความสามารถและทักษะทางดานวิชาการให
สอดคลองกัน เพิ่มศักยภาพผูสอนรับอาจารยแใหมที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับกลุมเปูาหมาย และพัฒนาเทคนิคการสอนใชเทคโนโลยีชวยสอน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกหองเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ปรียาพร องศแอนุตรโรจนแ (2544) กลาววา งานวิชาในสถานศึกษา ประกอบศึกษาประกอบดวยงานหลาย
อยาง สิ่งสําคัญของงานดานวิชาการ คือ หลักสูตรซ่ึงเป็นตัวกํากับงานของวิชาการแมนวา หลักสูตรปใจจุบันจะใชหลักสูตรระดับชาติที่เป็ นแบบเดียวกันก็ตาม 
แตความสามารถในการนําหลักสูตรไปใชในแตละสถานศึกษา จะแตกตางกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาของแตละสถานศึกษาขึน้อยูกบัปใจจยัหลายอยางของ
สถานศึกษานั้นๆ เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณแ  แมกระทั่งผูเรียนก็มีสวนที่จะทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษาใหเป็นไปตาม
ความตองการของทองถิ่น 

2. ดานคาเลาเรียน พบวา นักเรียนโรงเรียนบางแหงไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเรียน แตบางแหงก็เรียกเก็บเพียงเล็กนอยเนื่องจากวารัฐบาลได
จายเงินอุดหนุนเงินรายหัวสําหรับนักเรียนแกโรงเรียน โรงเรียนไดพยายามหาทางชวยเหลือแกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยแเพื่อเป็นคาใชจายในการเรียนแก
นักเรียนฐานะทางครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพยแ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ (Hence,1974อางถึงใน Chapman, 1981) ชี้ใหเห็นวา อิทธิพลดาน
การเงินเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการเลือกสถานศึกษาเป็นอยางมาก ถาคาเลาเรียนที่กําหนดขึ้นเป็นอุปสรรคตอสถานศึกษา การจัดการเรื่องคาใชจายจะเป็น
ตัวลดปใญหาตางๆ ลง ปใจจัยดานนี้เกี่ยวพันไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวผูเรียนที่จะเป็นตัวตัดสินใจในเรื่องการใชจายที่ควรจะเป็นของครอบครัว โดย
คาเลาเรียนของแตละสถานศึกษาไมควรแตกตางกันมาก เพราะความแตกตางกันในดานค าเลาเรียนของสถานศึกษาจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน
แตกตางกัน คาเลาเรียนจึงเป็นเสมือนตัวสนับสนุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษาแหงนั้นเพิ่มมากขึ้น 

3. ดานทําเลที่ตั้ง พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน มีนักเรียนจํานวนมาก การจัดพื้นที่อาคารเรี ยนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรสราง
บรรยากาศในอาคารเรียนใหมีบรรยากาศการเรียนอยางเป็นสุข การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรพัฒนาบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเป็นแหลงแสวงหา
ความรู สถานที่ที่นักเรียนอยูควรมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ถามีหอพักควรจัดระเบียบหอพัก ใหนั กเรียนที่อยูนอกเขตพื้นที่ไดเขาพักในราคาถูก 
ปลอดภัย มีคนดูแลหอพัก เพื่อใหไดมาตรฐาน และการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงเรียนนั้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ (วิจิตร วรุตบางกูร , 2554) ไดใหหลักในการ
พิจารณาเลือกที่ตั้งสถานศึกษา ไวดังนี้ ที่ตั้งตองพิจารณาความสะดวกและควรมีบรรยากาศที่ดีในระยะยาว การเดินทางไปมาสะดวก มีน้ํา ไฟ   ทอระบายน้ํา
เสีย หรือมีบริการสาธารณะเขาถึง ไมอยูหางไกลจากชุมชนมากนัก ถาอยูใกลสถานที่ราชการ  หองสมุด พิพิธภัณฑแ หรือสวนสาธารณะยิ่งดี นอกจากนี้ ควรมี
ธรรมชาติโดยรอบสวยงาม หากมีสิ่งกอสรางอยูบางก็ไมควรทําใหบรรยากาศของโรงเรียนเสียไป ไมควรมีตึกอาคารลอมรอบจนขยับขยายไมไดและบังทิศทาง
แสงแดดและลม ไมควรอยูในบริเวณที่มีโครงการขยายเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือมีทางดวนตัดผาน 
 4. ดานประชาสัมพันธแ พบวา การประชาสัมพันธแการรับนักเรียนนั้นควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธแโดยสื่อสิ่งพิมพแ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพแใหดึงดูด
ในลูกคา เพิ่มโฆษณาใหถึงกลุมเปูาหมายอยางทั่วถึง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ วิมลพรรณแ ตั้งจิตเพิ่มความดี (2553) ไดกลาวถึงเครื่ องมือหรือสื่อที่ใชในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธแนั้นมีอยูมากมายหลายประเภท คือ สื่อบุคคล และสื่อคําพูด เป็นสื่อที่ใชสะดวก รวดเร็วและประหยัด มีรูปแบบตาง ๆ ไดแกการพูดใน
ที่ชุมชน การพูดสนทนาอยางไมเป็นทางการ การประชุมรูปแบบตาง ๆ การอภิปรายกลุม การกลาวสุนทรพจนแ การกลาวปราศรัย การใหโอวาท และการอบรม
สัมมนา สื่อมวลชน เป็นการประชาสัมพันธแโดยผานสื่อ ไดแก สื่อวิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว โทรทัศนแ หนังสือพิมพแ และนิตยสาร สื่อที่หนวยงานผลิต 
แบงเป็น 2 ประเภทคือ สื่อสิ่งพิมพแที่หนวยงาน สถาบันองคแการผลิตขึ้นไดแก วารสาร จุลสาร จดหมายขาว จดหมาย แผนพับ ใบปลิว ปูายประกาศ เป็นตน 
และประเภทสื่อกิจกรรมที่เป็นสวนสรางความสัมพันธแที่โรงเรียนจัดทําขึ้น 

5. ดานบุคลากร พบวา โรงเรียนใหความสําคัญตอการคัดเลือกและพัฒนาบุคลกรอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนเห็นงานสําคัญที่สุดของโรง เรียน 
คือการสอน ครูเป็นผูที่สื่อสารกับนักเรียน ครูเป็นผูที่ถายทอดทักษะความรูไปยังนักเรียน ครูจึงตองมีความรู ทั้งดานทักษะ และมีความสามารถในการสอน
ถายทอดวิชาความรูใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจไดเป็นอยางดี เชน โรงเรียนยังไดนําวิทยากรภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มาสอนพิเศษเพิ่มเติมแก
นักเรียนอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ สมาน รังสิโยกฤษณแ (2541) ใหความหมายของการพัฒนาบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมให 
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บุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น หรืออีกนัย
หนึ่งการพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสราง และเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และ
วิธีการในการทํางาน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน  

6. ดานกระบวนการเรียนการสอน พบวา โรงเรียนจะเขมงวดกับครูเพื่อใหครูสอนอยางเต็มที่และเต็มเวลา เนื่องจากโรงเรียนไดคัดเลือกครูที่มีทักษะ
ความสารถ ความชํานาญ ในแตละรายวิชา ครูจึงสามารถถายทอดวิชาความรูผานกระบวนการเรียนการสอนไดเป็นอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ      ธีระ 
รุญเจริญ (2550) กลาววา ในการจัดการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา จําเป็นตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนเป็นอยางดีจึงจะสามารถพัฒนา และนิเทศการสอน ตลอดทั้งอํานวยความสะดวกใหแกคณะครู ความหมายโดยทั่วไปของการสอน คือ การสอน
เป็นพฤติกรรมที่ครูและนักเรียนแสดงออกรวมกันเพื่อทําใหเกิดการเรียนรู  
    
ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชดังตอไปนี้ 
1. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตากสามารถนํากลยุทธแนี้ไปประยุกตแใช 
2. จากความตองการของนักเรียนที่ไดจากผลการวิจัย ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปจัดทาํแผนกลยุทธแของสถาบันตอไปได 

เพื่อที่จะไดสามารถเพิ่มจาํนวนของนักเรียนในปีการศึกษาตอไปได 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดีนั้น  ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหแอยางดียิ่งจาก ทาน   ดร. สิรินี  วองวิไลรัตนแ และ ทาน ดร. ฐิติมน  ฉัตร
จรัลรัตนแ ที่ใหความกรุณาแนะนํา ทฤษฏี หลักวิชาการทําวิทยานิพนธแ ตลอดจน ทานอาจารยแทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา เป็นกรรมก ารสอบ
วิทยานิพนธแ  ตรวจทาน แกไขวิทยานิพนธแเพื่อใหสมบูรณแยิ่งขึ้น  
 ขอขอบคุณคณาจารยแทุกทานที่อบรม และมอบความรูตาง ๆ มากมายใหแกผูวิจัย ขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่เป็นกลุม
ตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยางดี ขอบคุณครอบครัวที่ใหกําลังใจเสมอ และขอบคุณเพื่อน ๆ รวมสถาบัน ที่ ใหความ
ชวยเหลือและคําแนะนําตาง ๆ  
 คุณประโยชนแและคุณคาอันใดที่พึงจะมีจากวิทยานิพนธแฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบคุณความดีนี้ใหแกบุพการี ตลอดจนครูอาจารยแทุกทานที่เคยอบรมสั่ง
สอนใหความรูและสรางพื้นฐานการศึกษาแกผูวิจัย ซ่ึงทุกทานถือเป็นผูสนับสนุนดานการศึกษา อบรม สั่งสอน ดูแล ใหความหวงใย ถือเป็นกําลังใจอันดีเยี่ยมที่
ทําใหผูวิจัยมีความมุงมั่นในการศึกษาคนควา 
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แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในเขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
The Approaches to the Effective Revenue Collection Administration  

of Local Administrative Organizations in Maesod, Tak 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่ น ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และเพื่อหาแนวทางการบริหารบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก โดยมีกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ 1)  พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานจัดเก็บรายได  สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายไดมาไมนอยกวา 5 จํานวน 12 คน 2) ผูบริหาร ปลัด และหัวหนา
สวนการคลัง/หัวหนากองคลัง จํานวน 12 คน และ 3)  กลุมประชาชนผูมีหนาท่ีชําระภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีปูาย จํานวน 
384 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหแเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีปใญหาใน
ดานความเพียงพอของเจาหนาท่ี  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ดานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีอากร และดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 2) แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขต
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดในดานนโยบายการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร  และดานการเสริมสรางความ
รวมมือและแรงจูงใจในการเสียภาษีอากร 3) ความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.696 

 
คําสําคัญ : การจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองทองถิ่น 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the effectiveness of the revenue collection administration 
of Local Administrative Organizations in Maesod, Tak, and to survey (2) the approaches to the effective revenue collection 
administration of Local Administrative Organizations in Maesod, Tak. The samples of the research were divided into 3 
groups; 12 municipal officials and employees or sub district employees participating in the revenue collection 
administration with at least 5 years experiences under Local Administrative Organizations in Maesod, Tak, 12 executives, 
chief administrators, and chiefs of the finance division, and 384 people who were required to pay local maintenance taxes, 
property taxes, and taxes. The research tools were forms of interview and questionnaires. The collected data were 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; (1) the problems of the revenue collection administration of Local 
Administrative Organizations in Maesod, Tak contained many sides; that is, the side of insufficient staffing, the side of work 
environment, the side of processes and stages of imposition, and the side of understanding regulations and related laws. 
(2) In terms of the approaches to the effective revenue collection administration of Local Administrative Organizations in 
Maesod, Tak, it can be said that the approaches to  the effective revenue collection administration consisted of the policy 
of imposition management, strengthening cooperation, and increasing motivations to pay taxes. In addition, (3) in terms of 
the opinions on the approaches to the effective revenue collection administration of Local Administrative Organizations in 
Maesod, Tak, it was found that  the opinions on the approaches to the effective revenue collection administration seemed 
to be at the high level that the arithmetic mean was 3.59, and standard deviation was 0.696. 
 
KEYWORDS: Revenue Collection Administration of Local Administrative Organizations. 
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บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่มีการบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจใหแกองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นไวอยางชัดเจนและเป็นรูปธรรมในหลายมาตรา โดยเริ่มจากสาระสําคัญที่บรรจุไวในมาตรา 78 ซ่ึงกําหนดใหรัฐตองกระจาย อํานาจให
ทองถิ่นพึ่งพาตนเอง และตัดสินใจในกิจารทองถิ่นไดเอง และในหมวดวาดวยการปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตมาตรา  282-290 ไดบัญญัติใหองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งหลายมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารการเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉ พาะ นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหมีกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (โกวิทยแ 
พวงงาม, 2550) 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็นองคแกรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่ที่ใกลชิ ดประชาชนมากที่สุด  มีความเขาใจสภาพ
ปใญหาและวิถีของชุมชนเป็นอยางดี  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึงโดยการใชทรัพยากรและองคแความรูของทองถิ่นให
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสังคมของทองถิ่นนั้น  ซ่ึงงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป็นงบประมาณหลักมี 3 สวนไดแก รายไดที่องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บและจัดหาเองทั้งที่เป็นภาษีทองถิ่นและรายไดอื่น ๆ เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปูาย  รายไดที่รัฐจัดแบง  
หรือจัดสรรใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  รายไดเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคแการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา  74 – 82  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมี
การปรับปรุงการจัดสรรสวนภาษีอากร  และการจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจใหบริการสาธารณะจาก
หนวยงานของรัฐ  โดยมีความมุงหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  และตรงตอความตองการมากที่สุด (กรมกา รปกครอง, 
2542) 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  มีทั้งหมด 12 แหง ประกอบดวยเทศบาล 4 แหง  ไดแก เทศบาลนครแมสอด 
เทศบาลตําบลแมกุ เทศบาลตําบลทาสายลวด และเทศบาลตําบลแมตาว มีองคแการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น 8 แหง ไดแก องคแการบริหารสวนตําบลแม ปะ 
องคแการบริหารสวนตําบลแมกุ องคแการบริหารสวนตําบลพระธาตุผาแดง องคแการบริหารสวนตําบลพะวอ องคแการบริหารสวนตําบลมหาวัน องคแการบริหาร
สวนตําบลแมกาษา องคแการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา และองคแการบริหารสวนตําบลทาสายลวด  และมีโครงการจัดตั้งเทศบาลตําบลใหมอีก 1 แ หง 
ไดแก เทศบาลตําบลพระธาตุผาแดง และโครงการจัดตั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แหง ไดแก นครแมสอด ซ่ึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหมดนี้สวนใหญมีรายไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไป  และภาษีที่จัดสรรจากสวนกลาง  ซ่ึงระยะเวลาจัดสรรเงินรายไดดังกลาวจะจัดสรรให เทศบาลตําบลในชวง
กลางปีงบประมาณ  และมีแนวโนมวาเงินอุดหนุนรัฐบาลจะลดวงเงินจัดสรรลงทุกปี  ทําใหการดําเนินโครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลเกิดความลาชา และ
การดําเนินโครงการจะมารวมที่สิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการดําเนินการวางแผน การจัดเก็บรายได ตลอดจนกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได และมีการตรวจติดตามประเมินผล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาทุกที่มักจะประสบปใญหาในการจัดเก็บภาษีดังกลาว  เชน  เก็บได
นอย เก็บไดไมตรงตามจํานวนที่คาดการณแ เป็นตน ซ่ึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ 2558 ปรากฏวามี
รายไดรวมทั้งสิ้น  1,285,641,490  บาท   ซ่ึงสวนหนึ่งเป็นรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร จํานวน 161,177,146  บาท  ดังแสดงรายละเอียดในแตละองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานทองถิ่นอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก, 2559)  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 2.  เพื่อหาแนวทางการบริหารงานจัดเกบ็รายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดเลือกประชากรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก   
ผูบริหาร  ปลัด  หัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง  และพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล  สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และกลุมประชาชนผู
มีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูายในอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยทําการแบงกลุมตัวอยาง  3  กลุม คือ 
  1) กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับศึกษาถึงปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
ผูวิจัยทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 12 คน ซ่ึงเป็นพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานจัดเก็บรายได  สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ที่ปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายไดมาไมนอยกวา 5 ปี 
  2)  กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับหาแนวทางการบริหารบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก  ผูวิจัยทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 12 คน ไดแก ผูบริหาร ปลัด และหัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง จากผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   1.1) ดํารงตําแหนงผูบริหารหรือปลัดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
   1.2) ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
  3) กลุมตัวอยางที่ใชแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ใน
เขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ทําการสุมแบบเจาะจง  ไดแก  กลุมประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย  เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochranโดย
กําหนระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) ซ่ึงสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
กลุมตัวอยางในกลุมนี้จึงทั้งหมด 384 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย 3 ชุด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณแชุดที่ 1 สําหรับพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบลซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณแที่มีโครงสราง (Structured Questionnaire) 
ประกอบดวยคําถาม 2 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 คําถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณแ ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง และประสบการณแทํางานในตําแหนง จํานวน 4 ขอ เป็น
คําถามแบบเลือกตอบและเติมขอความใหสมบูรณแ 
  สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 5 
ขอ เป็นคําถามแบบแสดงความคิดเห็นลงในชองวาง 
 2.  แบบสัมภาษณแชุดที่ 2 สําหรับผูบริหาร  ปลัด  และหัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณแที่มีโครงสราง (Structured 
Questionnaire) ประกอบดวยคําถาม 2 สวน ดังนี้   
  สวนที่ 1 คําถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณแ ไดแก เพศ อายุ  ตําแหนงและประสบการณแทํางานในตําแหนง จํานวน 4 ขอ เป็น
คําถามแบบเลือกตอบและเติมขอความใหสมบูรณแ 
  สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก จํานวน 3 ขอ เป็นคําถามแบบแสดงความคิดเห็นลงในชองวาง 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก สําหรับกลุมประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย  ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ประกอบไปดวย 2 
สวน คือ 
  สวนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   และประสบการณแทํางานในตําแหนง  โดยใชแบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)   
  สวนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราสวนประเมินคา  (Rating  scale)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535)  มี  5  ระดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณแชุดที่ 1 สําหรับพนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล และ
แบบสัมภาษณแชุดที่  2  สําหรับผูบริหาร  ปลัด  หัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง  ซ่ึงจะทําการวิเคราะหแขอมูลออกมาในรูปการจัดทํารายงานสรุปผลเชิง
พรรณนา นําไปสูคําตอบในการวิจัย เพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 
 2.  ขอมูลเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม สําหรับผูบริหาร  ปลัด  และหัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากอง
คลัง พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล  และกลุมประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย  ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก  ผูวิจัยทําการวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ ดังตอไปนี้ 
  2.1  การวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ โดยประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย 
  2.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
   2.2.1  การวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามของปใจจัยสวนบุคคล ใชวิธีการหาคาความถี่และคารอยละ (Percentage) เพื่อนําเสนอ
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในแตปใจจัยของตัวแปร (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)  
   2.2.2  การวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  โดยการใชการคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543) 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
  1.1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณแผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญ เป็นเพศหญิงจํานวน 8 คน  คิดเป็นรอย
ละ 66.7  มีอายุระหวาง 41-50 ปี  จํานวน  5  คน  คิดเป็นรอยละ 41.7  ปใจจุบันผูตอบแบบแบบสัมภาษณแดํารงตําแหน งเจาหนาที่จัดเก็บรายไดมากที่สุด 
จํานวน 4 คน  คิดเป็นรอยละ 33.3 และมีประสบการณแในประสบการณแทํางานในตําแหนง 11-15 ปี เป็นสวนใหญ จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 50.0 
  1.2  ปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตากผลการวิจัยพบวาโดยสวน
ใหญของปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีปใญหาในดานความเพียงพอของเจาห นาที่  
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ดานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีอากร  และดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้1)  ดานความเพียงพอของเจาหนาที่  พบวา  สวนใหญมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการกับประชาชน  เพราะบางพื้นที่มีอาณาเขตที่
กวางและเป็นภูเขา ดังนั้นการจัดเก็บรายไดจะใชเวลานานเพราะมีเจาหนาที่นอย และนอกจากนี้เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในสวนของการจัดเก็บรายไดบางคนยังให 
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ความรูและตอบคําถามใหกับประชาชนไมชัดเจน 2)  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  พบวา  สถานที่ในการจัดเก็บภาษีคอนขางลําบากเพราะพื้นที่สวนใหญอยู
บนเขา  วัสดุ อุปกรณแในการจัดเก็บภาษีนั้นมีเพียงพอไมเป็นปใญหาในการจัดเก็บรายได  องคแการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมสอดนั้นยังไมไดมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาชวยในการจัดเก็บรายได  ยังคงใชรูปแบบเดิมคือการบันทึกในสมุดหรือแฟูมของแตละพื้นที่ และสุดทายคูมือการปฏิบัติงาน
สวนใหญจะเก็บไวที่สํานักงานไมไดเอาติดไปเวลาออกพื้อนที่จัดเก็บรายได ดังนั้นเวลาเจอคําถามจากประชาชนบางคําถามตอบไดบางคําถามตอบไมชัดเจน3)  
ดานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีอากร  พบวา ควรมีการนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสินมาใชในงานจัดเก็บรายได และควรปรับขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยแสินอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงมีการสํารวจขอมูลเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ เพราะจะไดทราบถึงขอมูลที่เป็นปใจจุบัน4)  ดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา ควรเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย   
 2.  แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
  2.1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณแ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญ เป็นเพศชายจํานวน 7 คน  คิดเป็นรอยละ 
58.3  มีอายุระหวาง 41-50 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 58.3 ปใจจุบันผูตอบแบบแบบสัมภาษณแดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดองคแการบริหารสวนตําบล
มากที่สุด จํานวน 4 คน  คิดเป็นรอยละ 33.3 และมีประสบการณแในประสบการณแทํางานในตําแหนง 5 -10 ปีเป็นสวนใหญ จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ  
50.02.2 แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
  จากผลการวิจัยพบวาแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดในดานนโยบายการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร  และดานการเสริมสรางความรวมมือและแรงจูงใจในการ
เสียภาษีอากร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้1)  ดานนโยบายการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร พบวา  แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีดังนี้  (1)  ควรเพิ่มพูนความรูใหแกเจาหนาที่  โดยมีการสงเจาหนาที่ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายของงานจัดเก็บรายได (2)  ควรมีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน  (3)  ควรมีการกําหนดแนวทางในการเสนอใหผูใชบริกา รเสียภาษีมี
ทางเลือกในการชําระภาษีเพิ่มมากขึ้น  และ( 4)  ควรประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ถาจะใหดีควรที่จะขอความรวมมือกับผูนําชุมชนหรื อ
ผูใหญบานประชาสัมพันธแผานเสียงตามสายในทุก ๆ เชากอนจะประกาศขาวของหมูบานหรือชุมชน2)  ดานการเสริมสรางความรวมมือและแรงจูงใจในการเสีย
ภาษีอากร พบวา  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ยังไมมีโครงการในสวนของการสรางแรงจูงใจในการเสียภาษีอากร  สวนใหญ
จะเนนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดังนั้นควรแนวทาง คือ (1)  ควรมีการสรางกระบวนการเรียนรูและความเขาใจในเรื่องภาษีอากรกับการพัฒนาทองถิ่น  (2)  
ควรมีการจัดทําโครงการคืนกําไรใหผูเสียภาษีที่ไมมีการคางชําระภาษี และ (3)  ควรเพิ่มชองทางการรับชําระภาษี เชน ทางไปรษณียแ ธนาคาร เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูชําระภาษีมากยิ่งขึ้น3)  ปใญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  พบวา  ประชาชนในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตากยังขาดความรวมมือในการชําระ
ภาษี ดังนั้น องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ควรหาวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน 
 3.  ความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการบริหารบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
  3.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 209 คน คิดเป็นรอยละ 
54.4 มีอายุระหวาง 41-50 ปี จํานวน 129 บาท คิดเป็นรอยละ 33.6 มีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิดเป็นรอยละ 51.6 มีระดับการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี  จํานวน  173  คน  คิดเป็นรอยละ 45.1 ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 135 คน คิดเป็นรอยละ 35.2 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
อยูระหวาง  5,000-10,000 บาท จํานวน 173 คน  คิดเป็นรอยละ 45.1  3.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายได
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก อยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.696 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  1) ดานแรงจูงใจใหเสีย
ภาษีอากร คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.64 2) ดานขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.59 3)  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑแการชําระ
ภาษี คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.59  และ 4) ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.53 ตามลําดับ  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายดานไดดังนี้1)  ดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑแการชําระภาษ ีในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.711 เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแตละขอ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา 1) จัดใหมีการอบรมชี้แจงแกผูเสียภาษี ใหทราบวาเงินภาษีที่จั ดเก็บไดนั้น นํากลับมาพัฒนาทองถิ่นในดาน
ใดบาง 2)  ใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑแการชําระภาษี และ 3)  จัดทําปูายแสดงหลักเกณฑแการชําระภาษีไวใหเห็นอยางชัดเจน เขาใจงาย  มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.87, 3.58  และ 3.55 ตามลําดับ  สวน  การมีเอกสารแจงอัตราการจัดเก็บภาษีจําแนกแตละประเภท  และการ
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายไดของทองถิ่นใหทันสมัย ชัดเจน  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.48  และ 3.47 ตามลําดับ            
2)  ดานแรงจูงใจใหเสียภาษีอากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.64  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.666 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ 
พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา 1)  จัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษีนอกสํานักงาน 2) การจัดทําโครงการคืนกําไรใหผูเสียภาษีที่ไมมีการคางชําระภาษี 
และ 3)  เพิ่มชองทางการรับชําระภาษี เชน ทางไปรษณียแ ธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูชําระภาษีมากยิ่งขึ้นมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  คิดเป็ น
คาเฉลี่ย  3.94, 3.88  และ 3.61 ตามลําดับ  สวนมีการมอบบัตรประกาศเกียรติคุณใหแกผูชําระภาษีครบถวนตามกําหนดเวลา  และมีมาตรการลงโทษผูที่ไม
เสียภาษี เชน ครั้งที่ 1 เตือน ครั้งที่ 2 ทําตามกฎหมาย  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.42 และ 3.35 ตามลํา ดับ3) ดานการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.53  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาทุกขอมอยูในระดับมาก  สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 1) ออกหนวยประชาสัมพันธแแจงใหประชาชนทราบกอนมีการ
ชําระภาษี  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.57 2) การจัดแจงขาวประชาสัมพันธแดวยเสียงตามสาย  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.55 3) การติดปูายประกาศแจงชําระภาษีตามตลาด
หรือชุมชนที่มองเห็นชัดเจน  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.52  4) จัดทําแผนพับ โปสเตอรแเชิญชวนใหดําเนินการชําระภาษี  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.52  5) มีการจัดประชุม
เร่ืองการชําระภาษีใหกับกลุมตัวแทนชองชุมชนเพื่อกระจายขาวไปสูประชาชน คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.51 และ 6) มีการแจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยแสิน  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.50 ตามลําดับ 4)  ดานขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่  ในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.59      
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.704  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาทุกขอมอยูในระดับมาก  สามารถเรียงลําดับจากมาก
ไปนอยไดดังนี้  1) เจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษีมีความรู ความเขาใจในเรื่องกฎหมายภาษีอากรเป็นอยางดี  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.68  2) เจาหนาที่ที่ใหบริการควรที่จะ
พูดจาสุภาพ และแตงตัวเรียบรอย  คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.65  3) เจาหนาที่ที่ใหบริการควรที่จะใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.64 4) ควรนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมาชวยเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษี คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.57 5)  มีการฝึกอบรมเจาหนาที่จัดเก็บรายไดทุกระดับเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.55  6)  ควรมีการปรับอัตรากําลังเจาหนาที่จัดเก็บรายไดใหเพียงพอกับปริมาณงาน คิดเป็นค าเฉลี่ย 3.55  และ  7)  
เจาหนาที่ควรมีความกระตือรือรน มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.51  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญและนาสนใจและนําผลมาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  ปใญหาการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
  1.1  ดานความเพียงพอของเจาหนาที่   
  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหบริการกับประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนันพร กุตนันทแ และปริตา ธน
สุกาญจนแ (2553)  ทําการศึกษาเรื่องปใญหาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบล :ศึกษากรณีองคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ปใญหาการบริหารงาน ดานบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยในชวง 1.54  – 3.89)  และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ยุวภา  วงศแประชา (2553) ศึกษาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล
การศึกษาพบวา  ปใจจัยนําเขาดานบุคลากร จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดมีนอยกวาภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
  1.2  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน   
  ผลการวิจัยพบวา  สถานที่ในการจัดเก็บภาษีคอนขางลําบากเพราะพื้นที่สวนใหญอยูบนเขา  วัสดุ อุปกรณแในการจัดเก็บภาษีนั้นมี
เพียงพอไมเป็นปใญหาในการจัดเก็บรายได  องคแการปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมสอดนั้นยังไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เขามาชวยใน
การจัดเก็บรายได  ยังคงใชรูปแบบเดิมคือการบันทึกในสมุดหรือแฟูมของแตละพื้นที่   และสุดทายคูมือการปฏิบัติงานสวนใหญจะเก็บไวที่สํานักงานไมไดเอาติด
ไปเวลาออกพื้นที่จัดเก็บรายได ดังนั้นเวลาเจอคําถามจากประชาชนบางคําถามตอบไดบางคําถามตอบไมชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทอง
สงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บภาษีอากร และคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะวา ไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ เชน เทคโนโลยีในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน ซ่ึงตองใชงบประมาณมาก
พอสมควร และคูมือการปฏิบัติงานที่มีอาจยังไมเพียงพอ  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ยุวภา  วงศแประชา (2553) ศึกษาการจัดเก็บรายไดขององคแการ
บริหารสวนตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบวา  ปใจจัยนําเขา ดานสถานที่ วัสดุและอุปกรณแ มีการจัดทําปูายแสดงรายละเอียด 
วิธีปฏิบัติ และชวงเดือนที่ตองชําระภาษีไวที่องคแการบริหารสวนตําบลอยางชัดเจน 
  1.3  ดานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีอากร   
  ผลการวิจัยพบวา  1)  ควรเพิ่มพูนความรูใหแกเจาหนาที่  โดยมีการสงเจาหนาที่ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายของงาน
จัดเก็บรายได 2)  ควรมีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน  3)  ควรมีการกําหนดแนวทางในการเสนอใหผูใชบริการเสียภาษีมีทางเลือกในการชําระ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น  และ 4)  ควรประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ถาจะใหดีควรที่จะขอความรวมมือกับผูนําชุมชนหรือผูใหญบานประชาสัมพันธแผาน
เสียงตามสายในทุก ๆ เชากอนจะประกาศขาวของหมูบานหรือชุมชนซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  
ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  คว รมีการ
เพิ่มการประชาสัมพันธแ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน และการจัดทําหนังสือแจงเตือนผูคางชําระภาษี  
  1.4  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ   
  ผลการวิจัยยพบวา  ควรเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา ทอง
สงคราม และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่บางสวนขาดความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการจัดเก็บรายได จึงทําใหไมสามารถตอบข อซักถามจาก
ประชาชนได 
 2.  แนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 2.1  ดานนโยบายการบริหารงานการจัดเก็บภาษีอากร 
 ผลการวิจัยพบวา ควรเพิ่มพูนความรูใหแกเจาหนาที่ควรจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยแสิน และควรประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากร ถาจะใหดีควรที่จะขอความรวมมือกับผูนําชุมชนหรือผูใหญบานประชาสัมพันธแผานเสียงตามสายในทุก ๆ เชากอนจะประกาศขาวของหมูบานหรือชุมชน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  ทําการศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการ
บริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  ควรใหมีการเพิ่มพูนความรูใหแกเจาหนาที่ และการจัดทําแผนที่ ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยแสิน 
 2.2  ดานการเสริมสรางความรวมมือและแรงจูงใจในการเสียภาษีอากร  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ควรมีการสรางกระบวนการเรียนรูและความเขาใจในเรื่องภาษีอากรกับการพัฒนาทองถิ่น 2) ควรมีการจัดทําโครงการคืนกําไร
ใหผูเสียภาษีที่ไมมีการคางชําระภาษี และ 3)  ควรเพิ่มชองทางการรับชําระภาษี เชน ทางไปรษณียแ ธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหผู ชําระภาษีมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการ 
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บริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  ควรมีการประชุม บรรยายพบปะ เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนผูเสียภาษีอากร 
และควรเนนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
 3.  ความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการบริหารบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก   
  3.1 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑแการชําระภาษีอากร  
  ผลการวิจัย  พบวา  ในภาพรวมมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  อยูในระดับมาก  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.59 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนไดใหความสนใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  จึงทํา
ใหมีความตองการที่จะใหมีการอบรมชี้แจงแกผูเสียภาษี  ใหทราบวาเงินภาษีที่จัดเก็บไดนั้นนํากลับมาพัฒนาทองถิ่นในดานใดบาง  และใหความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับหลักเกณฑแการชําระภาษี  
  3.2  ดานแรงจูงใจใหเสียภาษีอากร 
  ผลการวิจัย  พบวา  ในภาพรวมมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  อยูในระดับมาก  คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.64  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  
ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ความตองการของมนุษยแ เป็นความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุด และการไดรับของข วัญ ของรางวัล โดย
เสนหแหา ที่ไมไดเสียเงินเพื่อสิ่งของนั้น ยิ่งทําใหเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น และการไดรับบริการที่สะดวก  
  3.3  ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
  ผลการวิจัย  พบวา  ในภาพรวมมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  อยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.53  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  
ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะวาเมื่อองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําปูายประชาสัมพันธแกําหนดการ และขั้ นตอนการชําระ
ภาษีที่ชัดเจนและทั่วถึง 
  3.4  ดานขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่ 
  ผลการวิจัย  พบวา  ในภาพรวมมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  อยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย  3.59  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รินดา  ทองสงคราม  และธีระ ฤทธิรอด (ม.ป.ป.)  
ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคแการบริหารสวนตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา เจาหนาที่ไดตระหนักถึงหนาที่ของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  เสนอผลการวิจัยใหคณะผูบริหารขององคแการปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
นําไปใชประโยชนแโดยตองคํานึงถึงปใจจัเกี่ยวกับการลงทุน/งบประมาณ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
 2.  คณะผูบริหารองคแการปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก จะตองเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานดานการจัดเก็บรายได               
โดยจะตองมีการจัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอ เพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ  
 3.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดควรมีการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานจัดเก็บรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยกอนไปใชจริง เพื่อจะกอใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเร่ืองนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.สิรินี วองวิไลรัตนแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการศึกษาคนควาอิสระนี้
เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบัญชีและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิ จารณาและไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัยขอขอบคุณผูบริหาร  ปลัด  และ
หัวหนาสวนการคลัง/หัวหนากองคลัง พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และกลุมประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนแ ละที่ดิน และ
ภาษีปูายทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาสารนิพนธแนี้ คงจะเป็นประโยชนแ ตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การลดเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางานของโต๊ะถอดชิน้งาน 
กรณีศึกษา แผนก Baking ของบริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จํากัด 

The reduction of noise caused from removable plate table in the case study:  
Baking Department, DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD. 

 
ณัฐชยา บุญเปูา1, น้ําเงิน จันทรมณี2*, บุญลือ ฉิมบ้านไร่2, พรรณวดี สิงห์แก้ว2,  

ศศิวิมล บุตรสีเขียว2, ประกาศิต ทอนช่วย2 และ สายฝน ผุดผ่อง2 
Nachchaya Boonpao 1 ,Namngern Chantaramanee2 ,Boonlue Chimbanrai2 ,Pannawadee Singkaew2, 

Sasivimol Bootskeaw2, Prakasit Tonchoy2 , and Saifon Podpong2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานและลดระดับเสียงในแผนก Baking ท่ีเสียงดังถึง 95.04 dB(A) ซ่ึงเป็น
ระดับเสียงดังเฉลี่ยท่ีเกินกวากฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม              
ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 ท่ี 90 dB(A) ลักษณะเสียงเป็นแบบเสียงกระแทกไมสม่ําเสมอ จากการสังเกต
พบวาแหลงกําเนิดเสียงดังกลาวเกิดจากการกระทบกันของ Plateซ่ึงเป็นวัสดุท่ีทําจากอะลูมิเนียมกับโต฿ะสําหรับถอด Plate ซ่ึงทํามาจากเหล็ก 
  วิธีการทดลองโดยนําวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตมาดัดแปลง เพื่อลดเสียงดังท่ีเกิดขึ้น โดยมีวัสดุ ดังน้ี แผนอะคลีริค                  
แผนซุปเปอรแลีน และแผนยาง ผลการทดลองปรากฏวาแผนอะคลีริค แผนซุปเปอรแลีน แผนยาง และแผนอะคลีริคซอนกับแผนยาง สามารถลดเสียง
ได 3.73, 3.93, 1.05 และ 8.98 dB(A) ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาแผนอะคลีริคซอนกับแผนยาง สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นไดดีท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: การลดเสียงดัง โต฿ะถอดชิ้นงาน เสียงดังจากการทํางาน  
 
Abstract  
 The aim of this research was “noise reduction in the baking department”. The average of sound pressure level in 
this department was 95.04 dB(A). The requirement must not exceed 90 dB(A) in reference to the regulation of the Ministry 
of Labor that is concerned about the environmental standards of working areas (heat, lighting and noise) circa B.E.2549. The 
main characteristic of noise was impact noise. From the walk through survey in this department, found that the noise 
source was the stamping of metal and aluminum materials in working stations. 
 The recycled materials from production process were utilized in this study. The results showed that  acrylic plate, 
superlene plate, rubber and acrylic plate with rubber cloud reduce noise level according to 3.73, 3.93, 1.05 and 8.98 dB(A), 
respectively. The result found that the acrylic plate with rubber can be useful for noise reduction.  
 
Keywords:  noise reducing, removable plate table, noise  
 
บทนํา 

ปใญหามลพิษทางเสียงนับวาเป็นปใญหาท่ีโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญประสบอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต ในการทํางานแตละวันของผูปฏิบัติงานน้ันจะตองสัมผัสเสียงดังเกือบตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง ซ่ึงผลเสียท่ีเกิดขึ้น
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานคือ อาจทําใหผูปฏิบัติงานสูญเสียสมรรถภาพการไดยินแบบชั่วขณะหรือสูญเสียการไดยินแบบถาวร  การสูญเสียการได
ยินเป็นลักษณะอาการท่ีความสามารถในการไดยินเสียงลดลงเมื่อเทียบกับความสามารถการไดยินเสียงของคนปกติ  นอกจากน้ียังมีผลตอทางดาน
สภาพจิตใจซ่ึงอาจสงผลทําใหประสิทธิภาพในการทํางานและผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพลดลงดวย 

ซ่ึงจากการเดินสํารวจโรงงาน (walkthrough survey) และศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมทางสุขศาสตรแอุตสาหกรรม พบวา
แผนก Baking ระดับความดังของเสียงท่ี  95.04 dB(A) ซ่ึงกฎกระทรวงแรงงาน ไดกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง (2549) วาระดับเสียงดังเฉลี่ยตองไมเกินกวา 90 dB (A) โดย
เสียงที่มีระดับมากกวา 90 dB (A) จะเป็นเสียงที่มีอันตรายตอการสูญเสียการไดยิน (Concha-Barrientos M. et al., 2004) ลักษณะเสียงเป็นแบบ 
 

                                                           
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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เสียงกระแทกไมสม่ําเสมอ โดยแหลงกําเนิดเสียงดังกลาวเกิดจากการกระทบกันของแผนวาง ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีทําจากอะลูมิเนียมกับโต฿ะสําหรับถ อด
แบบ ซ่ึงทํามาจากเหล็ก 
 เพื่อแกไขปใญหาจากแหลงกําเนิดเสียงดัง ทางผูวิจัยจึงไดจัดทําอุปกรณแชวยลดเสียงดั งท่ีเกิดขึ้น โดยนําวัสดุท่ีเหลือใชจากโรงงานมา
ประยุกตแใช เพื่อใหเกิดประโยชนแ อีกท้ังยังเป็นการประหยัดตนทุนและสามารถแกปใญหาได 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานในการสัมผัสเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางาน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผูปฏิบัติงานถาไดสัมผัสเสียงในการทํางานท่ีดังเกินไป จะเป็นสาเหตุทําใหเกิดการเสื่อมของการไดยิน หรือ “การสูญเสียการไดยิน” ซ่ึง
แบงเป็น การสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว (Temporary threshold shift : TTS) และ การสูญเสียการไดยินแบบถาวร (Permanent threshold 
shift : PTS) ซ่ึงการสัมผัสเสียงดังเกินไปเป็นระยะเวลานานๆ จะทําใหประสาทหูเสื่อมได เป็นเหตุใหมีปใญหาในการรับรูและสื่อสารได จนทําใหเกิด
การสูญเสียการไดยินแบบถาวรในท่ีสุด (May J.J., 2000)  

จากการศึกษาของ Nelson D.I., et al. (2005) พบวา ท่ัวโลกในกลุมคนทํางานท่ีสัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตั้งแต 85 dB(A) มีผูสูญเสียการได
ยินถึงรอยละ 16 และพบมากในกลุมคนท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และ คนท่ีทํางานกอสราง ซ่ึงตามกฎกระทรวงแรงงาน 
(2549) ในเรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการทํางานเกี่ยวกับความ
รอน แสงสวาง และ เสียง ไดกําหนดชวงของเสียงดังในการทํางาน เป็น 3 ชวงท่ีสําคัญ คือ เสียงท่ีมีระดับเสียงต่ํากวา 85 dB(A) เป็นเสียงท่ีมีความ
เสี่ยงนอย และสถานประกอบการควรควบคุมใหอยูในระดับน้ี ระดับเสียงในชวง 85 – 90 dB(A) เป็นเสียงท่ีมีความเสี่ยง ซ่ึงตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2553)  เกี่ยวกับ หลักเกณฑแและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษแการไดยินในสถานประกอบกิจการ 
ท่ีมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการทํางาน 8 ชั่วโมง ต้ังแต 85 dB(A) ขึ้นได ไดกําหนดให มีนโยบายอนุรักษแการไดยิน การเฝูา
ระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) การเฝูาระวังการไดยิน (Hearing Monitoring) และใหมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของ 
และเสียงที่มากกวา 90 dB(A) เป็นเสียงที่อันตรายและเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ผูประกอบกิจการตองดําเนินการจัดการแกไขท่ีแหลงกําเนิดโดย
ทันที 

การแกปใญหาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีลําดับในการแกปใญหา 3 ระดับ ไดแก การแกปใญหาท่ีแหลงกําเนิด 
(Source) ทางผาน (Path) และ ตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) ตามลําดับ ตามภาพท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 1 หลักการ Source – Path – Receiver 

ท่ีมา : Apple L. S. CHAN 
http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/source-p.htm 

 การจัดการท่ีแหลงกําเนิดเป็นการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Berendt, et al., 2000) เน่ืองจากเป็นการลดอันตรายตั้งแตแรก 
และเป็นการจัดการท่ีสาเหตุของปใญหา ทําใหไมสงผลกระทบตอตัวผูปฏิบัติงาน เชน การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การออกแบบ และ การติดตั้ง 
เครื่องจักร หรือ กระบวนการผลิต ใหมโดยใหมีอันตรายท่ีนอยกวา เป็นตน ดังน้ันการแกปใญหาเสียงดังในสถานประกอบการจึงควรคํานึงถึง การ
จัดการที่แหลงกําเนิดเป็นสิ่งแรก และเป็นท่ีมาของการจัดทําโครงการวิจัยในครั้งน้ี  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ตรวจวัดเสียงรบกวนท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องจักร  
2. รวมวางแผนกับฝุายวิศวกร เพื่อหาวัสดุท่ีมีในโรงงานท่ีสามารถลดเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางาน พบวาในโรงงานมีแผนซูเปอรแลีน 

แผนอะคลีริค และแผนยางสายพาน จึงนํามาทําการทดสอบในครั้งน้ี 
3. นําแผนพลาสติกทั้ง 5 ชนิด มาทําการทดลอง โดยการนําแผนพลาสติกแตละชนิดวางบนโต฿ะถอดชิ้นงาน โดยเริ่มจากแผนซูเปอรแลีน 

แผนอะคลีริค แผนยางสายพานลําเลียงและแผนอะคลีริครวมกับแผนยางสายพานลําเลียง ใชเวลาในการวัดครั้ง ละ 5 นาที จํานวน 2 ครั้งตอ 1 
ชนิดแผนทดสอบและทําการถอดชิ้นงาน ซ่ึงมีการตั้ง เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) รุน Data logger sound level meter เลขประจํา
เครื่อง 11094239 ไดรับมาตรฐาน IEC 61672-1 Class 2 ในบริเวณที่ทําการทดสอบ 

4. เก็บขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ 
5. สอบถามความพึงพอใจในการออกแบบ โดยใช แบบประเมินความพึงพอใจหลังใชแผนวัสดุลดเสียงทําการทดสอบ 
6. วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ โดยใชรอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาตํ่าสุด และสรุปผลการทดสอบ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาตรวจวัดเสียงบริเวณสถานีงานท่ีมีผูสัมผัสเสียง 3 คน และระยะเวลาในการสัมผัสเสียง 8 ชั่วโมงทํางาน ซ่ึงมาตรฐาน
กําหนดไวไมเกิน 90 dB(A) โดยในการทดลองมีการติดตั้งอุปกรณแลดเสียงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดเสียงเมื่อมีการติดต้ังอุปกรณแลดเสียงแบบตางๆ  เทียบกับไมใชแผนลดเสียง 

หมายเหตุ ระดับเสียง เฉลี่ย 
dB(A) 

TWA 8 ชม. 
dB(A) 

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

คํานวณได มาตรฐาน เกิน ไมเกิน 
1. ไมใชแผนลดเสียงดัง 91.4, 89.1 95.04 90   
2. ใชแผนอะคลีริค 84.3, 88.2 91.31 90   
3. ใชแผนซุปเปอรแลีน 87.3, 85.5 91.11 90   
4. ใชแผนยางสายพานลําเลียง 89.4, 89.0 93.99 90   
5. ใชแผนอะคลีริครวมกับแผนยางสายพานลําเลียง 80.2, 82.8 86.06 90   
  
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการตรวจวัดเสียงพบวา แผนอะคลีริค แผนซุปเปอรแลีน แผนยาง แผนซูเปอรแลีนรวมกับแผนยางสายพาน
ลําเลียง และแผนอะคลีริครวมกับแผนยาง สามารถลดเสียงได 3.73, 3.93, 1.05, 1.00 และ 8.98 dB(A) ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาแผนอะคลีริค
ซอนกับแผนยาง สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นไดดีท่ีสุด 
 

 
ภาพท่ี 2 อุปกรณแชวยลดเสียงทีทําดวยแผนอะคลีริคและแผนยางสายพานลําเลียง 
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 อุปกรณแชวยลดเสียงประกอบไปดวยแผนอะคลีริคและแผนยางสายพานลําเลียง จากการทดลอง พบวา อุปกรณแตัวน้ีสามารถชวยลด
เสียงดังที่เกิดจากการทํางานไดคอนขางดี ทําใหพนักงานลดความเสี่ยงตอการสูญเสียสมรรถภาพการไดยินและมีความปอดภัยในการทํางานเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงตัวอุปกรณแมีนํ้าหนักเพียง 1.67 กิโลกรัม (ภาพท่ี 2) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา “การลดเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางานของโต฿ะถอดชิ้นงาน แผนก Baking” พบวา แผนอะคลีริครวมกับแผนยาง 
สามารถลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นไดดีท่ีสุด โดยลดเสียงไดคิดเป็นรอยละ 9.42 และเมื่อใชอุปกรณแปูองกันภัยสวนบุคคลท่ีชวยลดเสียง ( Ear Plug) 
รวมกับอุปกรณแลดเสียงท่ีทําจากแผนอะคลีริครวมกับแผนยาง พบวาผูปฏิบัติงานจะสัมผัสเสียงดังอยูท่ี 64.76 dB(A) และจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการปรับปรุงลดเสียงดังท่ีเกิดจากการทํางานของโต฿ะถอดชิ้นงาน แผนก Baking ผูปฏิบัติงานรูสึกทํางานอยาง
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถลดความดังเสียงที่เกิดจากการกระแทกระหวางชิ้นงานกับโต฿ะเหล็ก ทําใหลดอัตราเสี่ยงของการสูญเสียสมรรถภาพการได
ยิน แตท้ังนี้ชิ้นงานจะไมสามารถเคลื่อนยายชิ้นงานไดสะดวกเหมือนโต฿ะเหล็ก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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สร้างความปลอดภัยโดยใช้ “ปูายไฟ LED” ลดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะงานก่อสร้าง 
Safety Traffic Lighting Signs to Reduce Accidents in Construction area 

 
นางสาวปาริชาติ ทิพย์นวล1 
Miss. Parichat Tipnuan 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงคแของการศึกษาครั้งน้ี เพื่อทดสอบการใชหลอดไฟสองสวางแบบ LED ในการแจงเตือนผูใชยานพาหนะท้ังในพื้นท่ีกอสราง
และโดยรอบ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลากลางคืนอันเน่ืองมาจากแสงสวางของสัญญาณไฟหรือปูายเตือนไมชัดเจน ผูศึกษาจึงไดออกแบบ
ปูายไฟสําหรับทางเบี่ยงใชหลอดไฟประเภท LED และทําการจดบันทึกสถิติการชะลอรถ ในชวงเวลา 20.00 – 22.00 น. ผลการศึกษาพบวา ระยะ
การชะลอรถหลังจากทําการปรับปรุงปูายไฟทางเบี่ยงสถิติการชะลอรถของรถยนตแเพิ่มขึ้น 41.08% รถจักรยานยนตแเพิ่มขึ้น 403.77% และ
รถบรรทุกเพิ่มขึ้น 33.33% อยางมีนัยสําคัญ 

 
คําสําคัญ: การจัดการจราจร, หลอดไฟชนิด LED, งานกอสราง, ยานพาหนะ 
 
Abstract  

The purpose of this project is to test an illumination of LED lamp type to notify for drivers who drive in 
construction site and neighborhood traffic. To reduce traffic accident at night time due to lighting illumination of 
construction is not clear. For this project a researcher designed lighting diversion sign as LED type and recorded a slow 
down distance when they saw the notification lighting during 20.00 – 22.00 hrs. A result was found that a slow down 
distance of car, motorcycle and truck is increased 41.08%, 403.77% and 33.33%, respectively. And the vision for drivers was 
clear than before start this project. 

 
Keywords: Traffic Management, LED Lighting, Construction, Vehicle 

 
บทนํา 
 งานกอสรางในพื้นท่ีทับซอนกับพื้นท่ีสาธารณะ เชน การสรางสะพานบนถนน การขุดอุโมงคแ ถือเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงสูงตอชีวิตและ
ทรัพยแสินของคนงานกอสรางและบุคคลท่ัวไปท่ีสัญญาณผานไปมา การจัดระบบการจราจรสําหรับงานกอสรางท่ีถือเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อลดการ
สูญเสียหรืออุบัติเหตุในระหวางการกอสราง รวมถึงภาพลักษณแท่ีดีตอโครงการ จากการสอบถามพนักงานของผูรับเหมากอสรางและผูขับขี่
ยานพาหนะท่ีสัญจรผานโครงการงานกอสราง พบวาปูายไฟทางเบี่ยงแบบเดิมท่ีใชหลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซ็นตแ ท่ีถูกนํามาติดตั้งเพื่อแจงเตือน
เขตกอสรางในเวลากลางคืนยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอและเกิดแสงจาทําใหทัศนวิสัยของผูขับขี่ยานพาหนะยังไมดีเทาท่ีควร อีกท้ังยั งมีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุรถยนตแขับชนปูายไฟ นิสิตจึงไดมีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของปูายไฟเตือนทางเบี่ยง ในการจัดทําโครงการ “สรางความ
ปลอดภัยโดยใช “ปูายไฟ LED” ลดอุบัติเหตุในพื้นท่ีงานกอสราง” เพื่อใหผูใชยานพาหนะมีทัศนวิสัยมองเห็นสัญญาณเตือนพื้นท่ีกอสรางอยาง
ชัดเจนและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทําการแกไขปรับปรุงปูายไฟลูกศรทางเบี่ยงใหสามารถใชไดจริง เหมาะสมกับหนางานและเพื่อเป็นการเตือนผูใชรถใชถนนให
ทราบวามีการกอสรางอยูดานหนาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหผูใชรถใชถนนไดรับความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางในบริเวณพื้นท่ีกอสราง โดยใหเกิดความแตกตางจากสภาพจราจร
ปกตินอยท่ีสุด 

3. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูท่ีปฏิบัติงานในบริเวณพื้นท่ีกอสราง รวมถึงอุปกรณแและเครื่องมือที่ใชในงานกอสรางนั้นๆ 
 

 
                                                           
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตรแ  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา  56000  
Occupational Health and Safety department, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000  
Corresponding author: ps2536ps@gmail.com 
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วิธีการศึกษา  
กลุ่มเปูาหมาย  
1. พนักงาน บริษัท เนาวรัตนแพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ท่ีทํางานกะกลางคืนในงานกอสรางโครงการกอสรางขยายถนนราชพฤกษแ 

ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 2  
2. ผูขับขี่ยานยานพาหนะ บนถนนเสนทางคลองมหาสวัสดิ์ – ซอยจรัญสนิทวงศแ13 (พื้นท่ีทับซอนโครงการกอสราง)  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. ศึกษาขอมูลการทํางานกอสรางในพ้ืนท่ีใกลเคียงถนนและโดยรอบ ทฤษฏี และกฎหมาย/ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  
2. เก็บขอมูลกอนการปรับปรุง โดยใชปูายไฟทางเบี่ยงชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็นตแ มีผูเขารวมทําการแบบประเมินท้ังหมด 45 คน แยก

เป็นขอมูลท่ีไดจากพนักงานท่ีทํางานกะกลางคืนจํานวน 20 คน และผูใชรถใชถนนจํานวน 25 คน เป็นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแตวันท่ี 9-13 พ.ย. 58) 
3. ออกแบบปูายไฟทางเบี่ยง โดยปรับใชหลอดไฟแบบ LED แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นตแ และติดตั้งปูายไฟทางเบี่ยง ระยะหางจาก

พื้นท่ีกอสราง 100 ม. เพื่อแจงเตือนผูขับขี่ยานพาหนะ  
4. บันทึกสถิติการชะลอรถ โดยแบงระยะทางการชะลอรถออกเป็น 2 ระยะ คือ ชะลอในระยะท่ีหางจากปูายไฟทางเบี่ยงเป็นระยะทาง

มากกวา 30 เมตร และระยะชะลอหางจากปูายไฟทางเบี่ยงนอยกวา 30 เมตร ของรถ 3 ประเภท (รถยนตแ รถจักรยานยนตแ และรถบรรทุก) และ
หลังจากทําการปรับปรุงเป็นปูายไฟทางเบี่ยง LED เป็นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแตวันท่ี 16-20 พ.ย. 58)  

5. ประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรม SPSS และสรุปโครงการ 
ตัวอย่างปูายไฟเตือนทางเบี่ยง 

 

 

 

  

 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

 ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 

ผลการศึกษา 
 ระยะการชะลอความเร็วรถ จุดปฏิบัติงานโครงการกอสรางขยายถนนราชพฤกษแ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 2) N.451 

 จ า ก
กราฟแสดง จํานวนการชะลอยานพาหนะกอนและหลังการปรับปรุง จะเห็นไดวาสถิติการชะลอรถของรถท้ัง 3 ประเภทระยะการชะลอรถท่ีเพิ่มขึ้น 
รถยนตแ 41.08% รถจักรยานยนตแ 403.77% และรถบรรทุกดี 33.33% 
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ภาพที ่1 ปูายไฟชนิดหลอดฟลอูอเรสเซนตแ ภาพที ่2 ปูายไฟชนิดหลอด LED 
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ประเภทรถ ระยะการชะลอรถ ก่อน(%) หลัง(%) ผลการประเมิน 

รถยนตแ 
มากกวา 30 ม. 44.25 53.42 ระยะชะลอเพิ่มขึ้น 
นอยกวา 30 ม. 55.75 46.58 ระยะชะลอลดลง 

รถจักรยานยนตแ 
มากกวา 30 ม. 27.46 50.37 ระยะชะลอเพิ่มขึ้น 
นอยกวา 30 ม. 72.54 49.63 ระยะชะลอลดลง 

รถบรรทุก 
มากกวา 30 ม. 56.60 58.82 ระยะชะลอเพิ่มขึ้น 
นอยกวา 30 ม. 43.40 41.18 ระยะชะลอลดลง 

 
จากตารางพบวา ยานพาหนะท้ัง 3 ประเภท มีระยะการชะลอความเร็วในระยะมากกวา 30 เมตร ท่ีเพิ่มมากขึ้น และระยะการชะลอ

ความเร็วนอยกวา 30 เมตร ลดลง อันเน่ืองมากจากผูขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นปูายไฟแจงเตือนไดชัดเจนมากขึ้น ในระยะ 100 ม. 

 
 

 
จากกราฟแสดง จํานวนรอยละของผูขับขี่ท่ีรวมทําแบบสอบถามหลังจากทําการปรับปรุงแกไขปูายไฟทางเบี่ยง มีความคิดเห็นปูายไฟทาง

เบี่ยง LED ทําใหเกิดความปลอดภัยมาก (รอยละ 70.25) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การจัดทําโครงการครั้งน้ี เมื่อนําขอมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS พบวาการชะลอความเร็วของรถท่ีระยะมากกวา 30 เมตร 
เพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุงโดยการติดปูายไฟแบบหลอด LED โดยรถยนตแ รถจักรยานยนตแ และรถบรรทุกเพิ่มขึ้น 41.08%, 403.77%, และ 33.33% 
ตามลําดับ และมีจํานวนยานพาหนะท่ีชะลอความเร็วในระยะนอยกวา 30 เมตร ลดลง นอกจากน้ีผูขับขี่ยานพาหนะมีความคิดเห็นเกี่ยกับปูายไฟ
ทางเบี่ยงแบบหลอด LED วามีความปลอดภัยมากขึ้น ท้ังนี้เน่ืองมาจากสามารถมองเห็นปูายไฟไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากขอคิดเห็นของผ็ขับขี่ยานพาหนะเกี่ยวกับหลอด LED ท่ีพบวาสามารถมองเห็นไดชัดเจนขึ้น ท้ังน้ี เพราะแสงสว่างของหลอดไฟ 
Fluorescent จะมีลักษณะการกระจายของแสงออกทุกทิศทาง 2 ลักษณะ คือ แสงกระจายแบบ Glare (แสงจา) คือ ลักษณะเป็นแสงฟุูงคลาย
หมอกควัน และแสงกระจายแบบ halo คือ ลักษณะเป็นเหมือนวงรอบดวงไฟ เป็นรัศมีรอบ ส่งผลกระทบต่อสายตาของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทําให
ความสามารถในการมองเห็นอาณาบริเวณโดยรอบลดลง ทําใหตาพลา แสบตา และสงผลใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ในขณะท่ีหลอดไฟ LED จะสอง
สวางเฉพาะจุดดานหนาเทาน้ัน จะไมมี การกระจายของแสง ซ่ึงจะไมสงผลตอความสามารถในการมองเห็น 

นอกจากนี้ ผูขับขี่ยานพาหนะไดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการจราจร เพื่อพัฒนาสําหรับโครงการตอไป 
ดังน้ี 

1. การติดตั้งปูายไฟทางเบี่ยง LED ท่ีเป็นวงจรไฟกระพริบ 
2. การติดตั้งและทดสอบหลอดไฟฉุกเฉินชนิด LED วาจะมีลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือไม 
3. การทดสอบการปรับระดับความสูงของปูายไฟ ใหอยูในระดับสายตา หรือเหนือสายตา 
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รวมมือและการสนับสนุนจากหลายๆฝุาย จากโครงการการกอสรางขยายถนนราชพฤกษแ ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 2 (ซอยจรัญสนิทวงศแ 13 - คลองมหา
สวัสดิ์) N.451 (นายชางฤทธิชัย ราชแปูน วิศวกรโครงการ และนายพิศณุ พูลเพียร เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ) รวมถึงบุคลากรทาน
อื่นๆ ท่ีไมไดกลาวนามทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําชวยเหลือในการจัดทํารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณแ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจ
เกี่ยวกับชีวิตการทํางานจริง ขาพเจาขอขอบคุณไว ณ ท่ีน้ี 
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ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 
ของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่1 – 10 

The Problems of the Cooperative Full Pack Accounting Software  
of Agricultural Cooperative Application in theCooperative Auditing Office Region 1 - 10 

 
จินดา  เสถียรุจิกานนท์1 

Jinda   Satiarujikhanont
 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง   ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นท่ีสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแท่ี 1-10 มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาและเปรียบเทียบปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแ
การเกษตรในเขตพื้นท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแท่ี 1-10 ท่ีมีสถานภาพท่ัวไปแตกตางกัน  กลุมตัวอยางในการวิจัยเป็นผูจัดการสหกรณแของ
สหกรณแการเกษตรท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรในเขตพื้นท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแท่ี 1-10 จํานวน 287 คน เครื่องมือท่ีใช    
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
การเปรียบเทียบความแตกตาง T – test , F - test และเปรียบเทียบรายคู  โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวิจัยพบวา  ระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตร ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางและผลการเปรียบเทียบระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นท่ีสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณแท่ี 1-10  ตามสมมติฐาน พบวา ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นท่ี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแท่ี 1-10 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
คําสําคัญ : โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจร 
 
Abstract 
 The study of the Problems of the Cooperative Full Pack  Accounting Software of  Agricultural Cooperative 
Application in the Cooperative Auditing Office Region 1 – 10 is aimed to study and compare the problems of the 
cooperative full pack  accounting software of  agricultural cooperative application in the Cooperative Auditing Office Region 
1 – 10  in different of generalization. The samples of this study are 287 managers of the Cooperative Auditing Office Region 
1 – 10 The instrument of conducting data was questionnaires. Descriptive statistics were frequencies, percentages, means, 
standard deviations. The inferential statistics were independent sample T-test, F-test, and comparative of Scheffe     

From the results of analysis level of problem in using program of the Cooperative Full Pack Accounting Software of 
agricultural cooperative of the managers, in general, was moderate. And the results of comparative level of problem in using 
program of the cooperative full pack accounting software of  agricultural cooperative  of the managers of the Cooperative 
Auditing Office Region 1 – 10 was not significant data at .05  
 
Keywords :  Cooperative Full Pack Accounting Software 
 
บทนํา 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณแ เป็นหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแ มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณแและกลุม
เกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีใหเป็นไปตามมาตรฐาน และไดดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรแมาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหแกสหกรณแ โดยมุงเนนการเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารสหกรณแ  (MIS) สงเสริมการใชโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณแครบวงจรใหกับสหกรณแที่มีความพรอม โดยประเมินจากความพรอม 5 ดาน คือ ดาน Hardware สหกรณแตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแและมี
คุณลักษณะที่เขากับตัว software ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแพัฒนาขึ้น สหกรณแตองมี software ซ่ึง software แบงออกมาเป็น 2 สวน คือระบบปฏิบัติการและ 
software ในระบบงาน สวนนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณแใหบริการโดยไมคิดมูลคา สวนที่สหกรณแจะตองมี คือ ระบบปฏิบัติการฐานขอมูล สหกรณแตองมีคน
เพียงพอ มีความพรอมเร่ืองขอมูล คือตองมีขอมูลที่เป็นปใจจุบัน รวมทั้งขั้นตอนการทํางานและระเบียบสหกรณแฯ ที่สอดคลองกับการทํางานของตัว software  
 
 

                                                           
1 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแชัยภูมิ E-mail Jindasacc@gmail.com 093-3264161 
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แตเนื่องจากการนําโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรมาใชในสหกรณแการเกษตรซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหมมาใชกับระบบงานเดิม ยังพบปใญหาการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรจากการไมยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความรูในการใชคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเท ศ  
ผูปฏิบัติงานจะตองทํางานเพิ่มขึ้นเป็นสองเทาเนื่องจากตองทํางานทั้งสองระบบพรอมกันและไมเช่ือมั่นในโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรวาจะทํางานได
เหมือนระบบเดิมที่ทําอยู  

ผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในกลุมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรแ  ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณแ จึงไดทําการศึกษาปใญหาการใช
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 – 10 พบวาสหกรณแการเกษตรตามทะเบียน จํานวน 
3,471 สหกรณแ สถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรจํานวน 1,136 สหกรณแ  คิดเป็นรอยละ 32.73 จากรายงานสถานะการใชโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณแ แสดงรายละเอียดสถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 – 10  (ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณแ, 2556) แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  

จากความพรอมของสหกรณแในการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจร เพื่อสรางประโยชนแสูงสุดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
งานภายในสหกรณแและชวยใหการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จอยางตรงตามความตองการ เพื่อใหสหกรณแมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได รวมทั้งความคุมคากับการลงทุน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคแกรในดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแใหเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นขอมูลในการจัดทําแผนงานการสงเสริมการนําเทคโนโลยี
ทางการบัญชีมาใชในการปฏิบัติงานของสหกรณแสอดคลองกับวิสัยทัศนแกรมตรวจบัญชีสหกรณแ “พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีของสหกรณแ
และสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง โปรงใส กาวไกลดวยไอที นําบัญชีสูเกษตรกร”      
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10  มี
วัตถุประสงคแ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแที่ 1-10  

2. เพื่อเปรียบเทียบปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแที่ 1-10 ที่มีสถานภาพทั่วไปแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จิรทรัพยแ  ปลอดกระโทก (2550, หนา 68) ไดกลาวถึงขอบเขตของโปรแกรมวาโปรแกรมระบบบัญชีสําหรับสหกรณแภาคเกษตร Version 2 (Web 
Edition) จัดเป็นเทคโนโลยีทางการบัญชีสหกรณแที่ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบของซอฟตแแวรแ จัดอยูในประเภทซอฟตแแวรแทางการบัญชี (Specialize Accounting 
Software) เพื่อใชในการบันทึก ประมวลผล และจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีของสหกรณแ ตั้งแตการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน การผานรายการไป
บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง และการจัดทํางบการเงินตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแกําหนด เป็นซอฟตแแวรแทางการบัญชีที่ถูกออกแบบและ
พัฒนาขึ้นสําหรับใหบริการแกสหกรณแภาคเกษตร เพื่อใชในการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแกําหนด  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. โปรแกรมมาตรฐานดานการจัดทํางบการเงินของสหกรณแ พัฒนาใหรองรับความตองการของผูใชในการจัดทํางบการเงินตามรูปแบบที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณแกําหนดและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยการออกแบบผังบัญชีที่รองรับกับธุรกรรมของสหก รณแ สามารถใชเป็นตนแบบแก
ผูพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแรายอื่น ๆ ได 

2. สามารถจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี สหกรณแภาคเกษตรตองจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีสําหรับ
สหกรณแภาคเกษตรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเพียงพอที่จะแสดงงบการเงินเปรียบเทียบไดตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแกําหนด 

3. มีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในงบการเงิน การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีโดยการออกแบบรูปแบบงบการเงินสําเร็จรูปคงที่โดย
คําสั่งในโปรแกรม มีขอดี คือ ผูใชมีความสะดวกในการใชงานและเรียกดูรายงาน แตมีขอเสียคือ เมื่อสหกรณแดําเนินธุรกรรมมากกวารายการที่ไดออกแบบไว
แลว จะไมสามารถแสดงขอมูลใหสะทอนขอเท็จจริงไดทั้งหมด ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีสําหรับสหกรณแการเกษตรที่พัฒนาขึ้นนี้ จะอํานวยความสะดวกให
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในงบการเงินได หากวามีธุรกรรมที่แตกตางไปจากรูปแบบงบการเงินมาตรฐาน  

4. รองรับการจัดทําบัญชีและงบการเงินทั้งแบบมีสาขาและไมมีสาขา สหกรณแที่มีสาขาจะตองจัดทํางบการเงินรวมตามวิธีการของหลักการบัญชี
สาขา ซ่ึงหากไมมีเครื่องมือชวยจะมีความยุงยากและใชเวลาอยางมาก ดังนั้น โปรแกรมระบบบัญชีสําหรับสหกรณแภาคเกษตรจะชวยใหผูใชสามารถจัดทํางบ
การเงินรวมไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

5. สามารถเชื่อมโยงกับระบบการวิเคราะหแงบการเงิน การวิเคราะหแงบการเงินเป็นการนําขอมูลจากระบบบัญชีมาใชประโยชนแเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยการนํามาคํานวณตามสูตรที่ตองการ ขอมูลที่ไดมีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นขอมูลดิบที่สําคัญสําหรับการ
วิเคราะหแเพื่อใหทราบภาวะทางการเงินของสหกรณแ ดังนั้น การที่สหกรณแใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแแลวจึงควรจะไดรับประโยชนแอยางคุม คาโดยไดรับ
ผลลัพธแจากการวิเคราะหแงบการเงินโดยทันที  

6. รองรับ Web Technology เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแจะตองคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดวย  Web Technology เป็นเทคโนโลยีในปใจจุบันที่มีประสิทธิภาพและสามารถทํางานผานเครือขาย Internet ได 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 - 10 เป็นการ
วิจัยในเชิงสํารวจ (survey  research) โดยใชแบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 - 10 ซ่ึงวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูจัดการสหกรณแของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 - 10 ที่
ใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแ จํานวน 1,136 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางการหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดวย
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie, R. V. & Morgan, E.  W. (1970, pp. 608-609) ไดขนาดตัวอยาง 287 คน และสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) โดยเร่ิมตนกลุมใหญที่สุดจนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุมตัวอยางที่ตองการตามความเหมาะสม เป็นการสุมตัวอยางที่ใชหลากหลายวิธีการในการสุม โดยใน
แตละหนวยงานทําการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) และสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการ
จับฉลากใหไดจํานวนตามที่กําหนดสําหรับจํานวนประชากร จับฉลากไดเบอรแใดแลวเก็บไวไมใสกลับคืนเพราะจะไมเก็บขอมูลซํ้า เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เป็น
ตัวแทนของประชากรที่ซับซอนและมีความสอดคลองกับความตองการภายใตเง่ือนไขที่จํากัด  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  แบงออกเป็น 3 สวน มีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแใน
การปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 สวนที่ 2  แบบสอบถามปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแที่ 1 - 10 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแ     จํานวน 5 ดาน 49 ขอ โดยมีมาตราสวนประมาณคาตามวิธี Likert  มี 5 ระดับ  (Rating Scale)  
  สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหา ขอเสนอแนะและแนวทางแกปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจร
ของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open ended) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  ระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และผลการเปรียบเทียบระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-
10  ตามสมมติฐาน พบวา ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 1. สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  ผูจัดการของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1–10 ที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจร จํานวน 287 คน 
สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 64.80 อายุ 41-50 ปี รอยละ 38.30 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ 67.60 และประสบการณแปฏิบัติงาน รอยละ 
40.40  
 2. ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 
  ผลการวิเคราะหแเพื่อวัดระดับปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณแที่ 1-10 ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณา
เป็นรายดาน พบวา ดานกระบวนการทํางานมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 ดาน
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานบุคลากร ดานซอฟตแแวรแ ดานฮารแดแวรแและดานขอมูล มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุด  
 3. การเปรียบเทียบปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 
1-10 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

3.1  ผลการเปรียบเทียบรายคูของปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10  จําแนกตามอายุ พบวาแตกตางกัน 1 คู  ไดแก ผูจัดการสหกรณแการเกษตรที่มีอายุ 31-40  ปี  มีปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณแครบวงจรแตกตางจากผูจัดการสหกรณแการเกษตรที่มีอายุมากกวา 51 ปี      

3.2 ผลการเปรียบเทียบรายคูของปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาแตกตางกัน 1 คู  ไดแก ผูจัดการสหกรณแการเกษตรที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มี
ปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรแตกตางจากผูจัดการสหกรณแการเกษตรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแตอการวิจัยครั้งตอไป  เพื่อนําไปแกไข ปรับปรุงในเรื่องปใญหาการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของผูจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10  ดังนี้ 
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  1.  ควรศึกษาปใญหาและความตองการการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแ เพื่อดําเนินการพัฒนา
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของสหกรณแ และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของสหกรณแไดอยางมีประสิทธิภาพ      มี
เสถียรภาพ และมีความนาเชื่อถือ 
  2. ควรศึกษาถึงปใญหาและความตองการการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแ  โดยจัดอบรมโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณแอยางตอเนื่อง จัดอบรมเพิ่มในสวนของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่มีการพัฒนาเพิ่มหรือแกไขปรับปรุงโปรแกรมเพื่อชวยใหสหกรณแภาค
เกษตรพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลทางการเงินของสหกรณแภาคเกษตรใหสามารถใชขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางทันตอเวลา นํา ไปสูความ
เขมแข็งและพึ่งพาตัวเองไดของสหกรณแ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแเร่ืองปใญหาการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแครบวงจรของสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1 – 10 
สําเร็จลุลวงไดดวยดี จากการไดรับความกรุณา ความชวยเหลือ  ความรวมมือ และแรงสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝุายดวยกัน 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ฤดี  นิยม
รัตนแ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  และทานอาจารยแทานอื่น ๆ ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยค วามเอาใจใส
อยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ (พิเศษ) ดร.วิชชุดา  หุนวิไล อาจารยแประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ฤดี  นิยมรัตนแ  อาจารยแประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร. ศิริลักษณแ เกตุฉาย อาจารยแประจําคณะ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณวรรณพร  ตั้งพรโชติชวง ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแ กรมตรวจบัญชีสหกรณแ
และคุณวัชรี วัชระ  สีมานันทแ  ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบขอมูลและบริการสารสนเทศ ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณแ  ที่
กรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ สหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1–10 ที่ใหความรวมมือเป็นอยางสูงในการศึกษาหาขอมูล และใน
การเก็บรวบรวมขอมูลงานศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งขอขอบคุณผูจัดการสหกรณแทุกทานที่สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลเพิ่มเติมเป็น
อยางดี 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณแรงสนับสนุน กําลังใจ และความชวยเหลือตาง ๆ ที่ไดรับ จากพี่ๆเพื่อนๆ นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีทุกทาน 
ผูวิจัยซาบซึ้งในไมตรีจิตอยางจริงใจและขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ไดวางรากฐานทางการศึกษาและครอบครัวที่ใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา ทําใหผูวิจัยมี
ความมุมานะในการทําวิจัยสําเร็จตามความปรารถนา 
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ตารางที่ 1  รายงานสถานะการใช้โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์  ณ  30 กันยายน 2556 

 

 
 
จากตารางที่ 1 สถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแในเขตพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแที่ 1-10 แสดงสถานะสีเขียว แสดงถึง 

สถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณแที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแครบวงจร  (Full Pack)  จํานวน   5  
ระบบ (ระบบสมาชิกและหุน  ระบบเงินใหกู  ระบบเงินรับฝาก  ระบบสินคา และระบบบัญชีแยกประเภท)  จํานวน 1,136 สหกรณแ  คิดเป็นรอยละ 32.73 
สถานะสีเหลือง แสดงถึง สถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณแที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแและโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยผูอื่น (CAD + Other) จํานวน  236 สหกรณแ และสหกรณแใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณแ
และบันทึกบัญชีดวยมือ (CAD + Handmade) จํานวน 291 สหกรณแ  รวมสถานะสีเหลือง 527 สหกรณแ  คิดเป็นรอยละ 15.18 สถานะสีแดง  แสดงถึง 
สถานะการใชโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณแที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแที่พัฒนาโดยผูอื่น (Other) จํานวน 133 สหกรณแ และสหกรณแไมใชโปรแกรม
ระบบบัญชีชวยในการบันทึกบัญชีแตสหกรณแบันทึกบัญชีดวยมือ  จํานวน 1,675 สหกรณแ รวมสถานะสีแดง 1,808 สหกรณแ คิดเป็นรอยละ 52.09 
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การศึกษาการนําแก๊สชีวภาพมาใช้ในรถโฟล์คลิฟท ์
A  STUDY OF BIOGAS USED FORKLIFT 

 

อนุชิต  มูลดับ1,พงษ์พจน์  กิ่งสุคนธ์2,วิษณุ  เทียนขาว3,ชัยรัตน์   หงษ์ทอง4 

Anuchit Muldub1, Pongphot Kingsukhon2, Witsanu Thiankhao3,Chairat  Hongthong4 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาการนําแก฿สชีวภาพมาใชในรถโฟลแคลิฟทแจะเป็นการนําเอาพลังงานทดแทน ท่ีเรารูจักกันวาพลังงานแก฿สชีวภาพมา

ประยุกตแในงานภาคอุตสาหกรรม โดยใชเป็นเชื้อเพลิงในในรถโฟลแคลิฟทแโตโยตารุน 4P เครื่องยนตแ 1500 ซีซีท่ีใชเชื้อเพลิงแก฿สโซลีน เพื่อศึกษาและ
หาประสิทธิภาพของแก฿สชีวภาพท่ีไดจากมูลสุกรมาใชในรถโฟลแคลิฟทแเมื่อนํามาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถโฟลแคลิฟทแ ผลการทดลองขั้นตน
ปรากฏวา แก฿สชีวภาพสามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนรถโฟลแคลิฟทแในขณะท่ีไมมีภาระได เมื่อทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพพบวาแก฿ส
ชีวภาพท่ีบรรจุอยูในถังก฿าซหุงตมขนาด 15 กิโลกรัมดวยแรงดันท่ีใชในการบรรจุท่ี 180 ปอนดแตอตารางน้ิว รถโฟลแคลิฟทแสามารถ วิ่งไดเป็น
ระยะทางเฉลี่ยท่ี  436 เมตร ซ่ึงแก฿สชีวภาพท่ีไดจากมูลสุกรสามารถนํามาใชเป็นพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนรถ โฟลแคลิฟทแและเพื่อเป็น     
แนวทางการนําแก฿สชีวภาพมาใชในงานภาคอุตสาหกรรม 
 
คําสําคัญ : ก฿าซชีวภาพ,เชื้อเพลิง,รถโฟลแคลิฟทแ 
 
Abstract 

Research on the use of biogas utilization in Forklift is bringing renewable energy. We know that energy, biogas 
applications in the industrial sector. Using as fuel in the vehicle Forklift Toyota 4P 1500 cc engine using gasoline fuel. To 
study and evaluate the efficiency of biogas from pig manure used in Forklift when used as fuel to drive a Forklift. The 
results initially appear. Biogas can be used to drive a Volkswagen elevator while no load. When tested for the efficiency of 
biogas which contained in the 15-kg LPG tank under pressure 180 pounds per square inch. Forklift can move for average 
distance of 436 meters The result show biogas from pig manure can be used as a renewable energy-powered forklift, and 
guideline biogas utilization in the sector industry. 
 
Keywords : Biogas, Fuel, folk lift 
 
บทนํา 

เน่ืองจากปใจจุบันทุกวันน้ีโลกกําลังเผชิญปใญหาวิกฤตเศรฐกิจ วิกฤติสิ่งแวดลอมและวิกฤติพลังงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงและแก฿สปิโตรเลียม
เหลวหรือแอลพีจี(LPG);ท่ีสามารถนํามาใชไดในทางดานแก฿สหุงตมในครัวเรือนและใชเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตแ ก็มีแนวโนมของราคาจะปรับตัว
สูงขึ้นเรื่อยๆทําใหตองหาพลังงานอื่นมาทดแทนในอนาคต เพื่อท่ีจะแกไขปใญหาวิกฤตเศรฐกิจ วิกฤติสิ่งแวดลอมและวิกฤติพลังงานในอนาคตตอไป’
จึงทําใหมีการคิดคนและนําพลังงานจากแหลงอื่นมาใชทดแทนโดยเนนการบําบัดของเสียจากฟารแมเลี้ยงสัตวแ ซ่ึงแก฿สชีวภาพ ไดเป็นอีกทางเลื อก
หน่ึงท่ีจะนํามาใชเป็นพลังงานทดแทนในการชวยแกไขปใญหาท้ังสามปใญหา’ปใจจุบันรัฐบาลของหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยตางก็ใหการ
สงเสริมการผลิตแก฿สชีวภาพและใหการสนับสนุนผูท่ีทําการผลิตแก฿สชีวภาพในรูปแบบตางๆซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีการเลี้ย ง
สุกรในปริมาณมาก ทําใหมีส่ิงเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมน้ีเป็นปริมาณมาก เราจึงควรหันมาหาพลังงานท่ีประเทศไทยสามารถผลิตเองไดตามวิถีแหง
การพอเพียง จึงมีการนําแก฿สชีวภาพจากมูลสุกรมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดและพลังงานแก฿สชีวภาพท่ีไดจากมูลสุกรก็เป็นพลังงานทางเ ลือก
หน่ึง แก฿สชีวภาพหรือไบโอแก฿สคือแก฿สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียแภายใตสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน โดยท่ัวไป
จะหมายถึง แก฿สมีเทนท่ีเกิดจากการหมักของสารอินทรียแ โดยกระบวนการน้ีสามารถเกิดขึ้นไดในหลุมขยะ กองมูลสัตวแและกนบอแหลงนํ้าน่ิง  
กลาวคือมีสารอินทรียแหมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดแก฿สชีวภาพองคแประกอบสวนใหญเป็นแก฿สมีเทน(CH4)dประมาณก50-70% และแก฿ส 
 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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คารแบอนไดออกไซดแ(CO2)ฟประมาณ 30-40%dสวนท่ีเหลือเป็นแก฿สชนิดอื่นๆ เชน ไฮโดรเจน(H2), ออกซิเจน(O2), ไฮโดรเจนซัลไฟดแ(H2S), 
ไนโตรเจน(N) และไอน้ํา ดังน้ันจึงจะนําเอาแก฿สชีวภาพมาเป็นเชื้อเพลิงใชในรถโฟลแคลิฟทแ 

รถยก หรือ “โฟรแคลิฟทแ” หรือ “ฟอรแคลิฟทแ” มาจากคําภาษาอังกฤษวา“FORKLIFT” ซ่ึงเป็นการผสมคําสองคํา คือ “FORK” ท่ีแปลวา 
“ชอนสอม”และ คําวา “LIFT” ท่ีแปลวา “การขึ้นลงในแนวตั้ง รถยกแบงออกตามประเภทของตนกําลังขับเคลื่อนได 2 ประเภทคือ
(ENGINEFORKLIFT )รถยกที่ใชเครื่องยนตแเป็นตนกําลัง โดยใชนํา้้มันเป็นเชื้อเพลิง และ(BATTERY FORKLIFT) รถยกไฟฟูาใชมอเตอรแเป็นตนกําลัง
ขับเคลื่อนโดยไดรับกระแสไฟฟูามาจากแบตเตอรี่ 

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการนําแก฿สชีวภาพมาเป็นเชื้อเพลิงทดลองใชกับรถโฟลแคลิฟทแ และเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เชื้อเพลิงแก฿สชีวภาพท่ีสามารถใชขับเคล่ือนรถโฟลแคลิฟทแและเป็นพลังงานทางเลือกอีกอยางหน่ึงจากการใชแก฿สปิโตรเลียมเหลว(LPG)เป็นเชื้อเพลิง
ในการขับเคลื่อนของรถโฟลแคลิฟทแ 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการนําแก฿สชีวภาพจากมูลสุกรมาใชกับรถโฟลแคลิฟทแ  
2. เพื่อหาประสิทธิภาพรถโฟลแคลิฟทแท่ีขับเคลื่อนดวยแก฿สชีวภาพจากมูลสุกร 

 
ขอบเขต 

1. ใชรถโฟลแคลิฟทแ โตโยตารุน 4P เครื่องยนตแ 1500 ซีซี 
2. ทํางานทดลองแบบไมใสภาระโหลดในการยก 
3. แรงดันแก฿สชีวภาพท่ีบรรจุก฿าซ ท่ี 180 ปอนดแตอตารางนิ้ว 
4. พืน้ท่ีทําการทดลอง อาคารปฏิบัติการอุตสาหการ คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
วิธีการดําเนินการ 

1. จัดหารถโฟลแคลิฟทแ โตโยตารุน 4P เครื่องยนตแ 1500 ซีซี ท่ีใชเชื้อเพลิงแก฿สโซลีน  เน่ืองดวยงานวิจัยน้ีรถโฟลแคลิฟทแท่ีใชในการ
ทดลองเป็นรถท่ีเคยผานการใชงานมากอนจึงตองมีการตรวจสอบความเรียบรอยและสภาพเครื่องกอนท่ีจะถูกนําไปทดลอง 
 

 
ภาพท่ี 1  อุปกรณแและชิ้นสวนตาง ๆ ของรถโฟลแคลิฟทแ 

2. จัดเตรียมเชื้อเพลิงท่ีจะใชในการทดลอง คือเชื้อเพลิงแก฿สชีวภาพ ซ่ึงก฿าซชีวภาพน้ีจะไดมาจากกระบวนการหมักของมูลสุกร ทําการ
บรรจุแก฿สชีวภาพท่ีแรงดัน 180 ปอนดแตอตารางนิ้ว ลงสูถังก฿าซหุงตมขนาด 15 กิโลกรัม ดวยชุดบรรจุแก฿สชีวภาพแบบเครื่องยนตแ
เบนซิน ขนาด 5.5 แรงมา 
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                   ภาพท่ี 2  แบบชุดบรรจุแก฿สชีวภาพโดยใชเครื่องยนตแเบนซินขนาด 5.5 แรงมา 

3. ทําการปรับแตงเครื่องยนตแเพ่ือใหเครื่องยนตแสามารถใชกับเชื้อเพลิงแก฿สชีวภาพได โดยตองมีการปรับแตงของอากาศท่ีเขาไปใชรวม
ในการเดินเครื่องของเครื่องยนตแ โดยแก฿สชีวภาพท่ีไดจากมูลสุกรในแตละถังเมื่อนํามาใชงานตองมีการปรับแตงอากาศท่ีจะนําสง
เขาไปรวมกับเชื้อเพลิงแก฿สชีวภาพ 
 

 

ภาพท่ี 3  การปรับแตงเครื่องยนตแ 
 

5. ทําการทดลองวิ่งของรถโฟลแคลิฟทแเพื่อหาประสิทธิภาพของการใชงานตอไป  ในการทดลองจะทดลองขับรถโฟลแคลิฟทแท่ีความเร็ว 
10 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทํางานทดลองแบบไมใสภาระโหลดในการยก จนรถโฟลแคลิฟทแดับลงเพื่อจะไดทราบถึงระยะทางท่ีรถโฟลแ
คลิฟทแสามารถขับเคลื่อนได โดยทําการทดลองท้ังหมดจํานวน 10 ครั้ง 

  

ภาพท่ี 4  การทดลองการใชแก฿สชีวภาพและดําเนินการติดต้ังท่ีวางถังแก฿ส 
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ผลการทดลอง 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาการนําแก฿สชีวภาพมาใชในรถโฟลแคลิฟทแน้ันผลท่ีปรากฏออกมาไดทราบวาเราสามารถนําเอาพลังงานทดแทนท่ี

เรารูจักกันดีวาแก฿สชีวภาพน้ัน สามารถนํามาใชได ดังตารางที่ 1 จะทําการขับเคลื่อนท่ีความเร็วในการทดลอง 10 กิโลเมตรตอชั่วโมงและทําการ
ทดลองจํานวน 10 ครั้ง เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของแก฿สชีวภาพขนาดถังแก฿สหุงตมขนาด 15 กิโลกรัม แรงดันท่ีใชในการบรรจุน้ัน 180 ปอนดแ
ตอตารางน้ิว 

 

ตารางท่ี 1  แสดงการทดลองขับเคลื่อนของรถโฟลแคลิฟทแ ท่ีความเร็ว 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ครั้งท่ี ระยะทาง (เมตร) 
1 459 
2 420 
3 482 
4 497 
5 312 
6 463 
7 457 
8 419 
9 401 
10 452 

เฉลี่ย 436 
 

สรุปผลการทดลอง 
การนําแก฿สชีวภาพมาใชในรถโฟลแคลิฟทแโตโยตารุน 4P เครื่องยนตแ 1500 ซีซี ทํางานทดลองแบบไมใสภาระโหลดในการยก จากการ

ทดลอง จํานวน 10 ครั้ง เพื่อทดลองหาคาเฉลี่ยการใชงานท่ีระยะทางของการเคล่ือนท่ีของรถโฟลแคลิฟทแไดท่ี 436 เมตรตอแก฿สชีวภาพท่ีไดจากมูล
สุกรโดยบรรจุใสถังแก฿สหุงตมขนาด 15 กิโลกรัม แรงดันท่ีใชในการบรรจุแก฿สชีวภาพ 180 ปอนดแตอตารางนิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5  แสดงการระยะทางที่รถโฟลแคลิฟทแขับเคลื่อนได 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องการนําแก฿สชีวภาพมาใชในรถโฟลแคลิฟทแโตโยตารุน 4P เครื่องยนตแ 1500 ซีซี สําเร็จลุลวงไปไดตามวัตถุประสงคแตอง
ขอขอบพระคุณ เฉลยทรัพยแ ฟารแม อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ ท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีในงานวิจัยครั้งน้ี 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

The Use of the Information Technology in the Academic 
Administration of Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
  ทิพย์หทัย   ทดเพชร1 

TIPHATHAI THODPHET 
  
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ค รูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 19 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ 
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแทําการวิเคราะหแโดยการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก ดานการประสานความรวมมือ ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น อยูในระดับมาก ดานการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการวางแผนงานดานวิชาการ อยูในระดับมาก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ดานการ-แนะแนว อยูในระดับมาก และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในดานการใชและการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการ
บริหารงานวิชาการ ควรกระตุนใหครูพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนตลอดเวลา ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู ควรสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแในงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรมเรื่อง
การใชและการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิจัยและการสืบคนองคแความรู ควรสงเสริมใหครูใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําเอกสาร การผลิตสื่อ เพื่อเผยแพรผลงานหรื อกิจกรรมดาน
การแนะแนว ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อจะ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทําสื่อและนวัตกรรม 
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ABSTRACT 

The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the use of the information 
technology in the academic administration of Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The 
participants and the data source of the research were 19 qualified people, school administrators, teachers, and the committees of 
Office of the Basic Education Commission. The research instruments were questionnaires and interviews. For questionnaires, the 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation.  For interviews, the collected 
data were analyzed by content analysis. 

The f indings of the research indicated that;  on the whole, the conditions of the use of the information technology in 
the academic administration of Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the 
high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, the development and the promotion of having learning resources, the development and the use of technology 
for education, the measurement and evaluation and credit transfer, the cooperation in the academic development with other 
schools and organizations, the teaching and learning management in school, planning academic matters, the development of the 
learning processes, the development of the internal quality assurance system and educational standards, the guidance, and the 
research for the development of the educational quality in school respectively. 
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In terms of recommendations of the use of the information technology in the academic administration of 
Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the school should do the personnel 
development projects on the use of the information technology in the academic administration. In addition, the school should 
encourage the teachers to develop themselves for the use of the information technology in teaching and learning. Moreover, the 
training of the use of the information technology for learning processes should be required. The school should focus on the use of 
computer technology for the measurement and evaluation and credit transfer. The training of the use of the information technology 
for doing the research and information retrieval system should be also required. Moreover, the teachers should be encouraged to 
use the information technology for the data storage of the learning resources both inside and outside the school. The school should 
promote the use of the information technology for the documentation, including designing teaching and learning materials. In terms 
of the guidance, it can be said that the school should support the teachers to use the information technology for the internal quality 
assurance system. In addition, the teachers should be encouraged to exchange data to develop the academic administration by the 
use of the information technology network. Moreover, the workshop of the use of the information technology for designing teaching 
and learning materials and innovation should be required. 

 
Keywords :  Information Technology, Using, Academic Affairs Administration  
 
บทนํา 
 ในโลกยุคปใจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยางมากและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี การส่ือสารและสิ่งแวดลอม คนในปใจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร มีโอกาสรับรูขาวสาร มีระบบการสงขาวสารที่รวดเร็ว
ขึ้น เหตุการณแตางๆที่เกิดขึ้นในโลก สามารถสื่อสารทั่วถึงกันไดอยางทันที สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดสังคมเปิดที่ทุกชาติสามารถเรียนรูซ่ึงกันและกันไดอยา งรวดเร็ว 
และไดเขามามีอิทธิพลตอสภาพชีวิตและความเป็นอยูของบุคคลในสังคมทั้งทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีการรับรูสิ่งใหมๆ ไดมีการเรียนรู
ขอมูลขาวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆไดเร็วมาก ซ่ึงสงผลตอผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําและครูผูทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลายแหงที่ยังประสบปใญหาเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ( ถาวร อินทะแสง, 2547 : 1)  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จึงไดกําหนดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
(พ.ศ.2557-2559) โดยมีเปูาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการเขาถึงแหลงเรียนรู (Enabling) โดยการเพิ่มศักยภาพการศึกษา
คนควาและการเขาถึงแหลงเรียนรูแบบออนไลนแ (Online) การเรียนรูทุกที่ทุกเวลา (Engaging) โดยการเพิ่มประสบการณแการเรียนรูโดยไมขาดความตอเนื่อง
ดวยการใชอุปกรณแสวนตัวที่ทันสมัย (OYOD : Bring Your Own Device) รวมถึงสรางความหลากหลายของการเรียนรู (Empowering) โดยการเพิ่ม
ความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการและสื่อการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบในหองเรียนแหงอนาคต (Future Class room) โดยกระทรวงศึกษาธิการได
มีพันธกิจรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กําหนดยุทธศาสตรแหลัก 4 ดาน ประกอบดวยยุทธศาสตรแที่ 1 ดานการยกระดับความสามารถ
ของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช ICT เพื่อการศึกษา ยุทธศาสตรแที่ 2 ดานการสงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสแ ยุทธศาสตรแที่ 
3 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตรแที่  4 ดานการพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีบทบาทและหน าที่ในการจัด
การศึกษาใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได และใหเป็นไปตามหลักสูตรกําหนด และสอดคลองกับความตองการของชุมชนโดยรวมกับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน 
องคแกร ที่เกี่ยวของทุกฝุายในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการศึกษายังมุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุ ดทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดวยความสําคัญของการจัดการศึกษาดังไดกลาว
ขางตน งานวิชาการจึงถือไดวาเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ดังที่สมิทธแและคณะ  (Smith and Other, 1961 : อางถึงใน อานนทแ หลาหนัก, 
2551 : 3)  ไดใหความสําคัญสําหรับการบริหารงาน และการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาโดยแยกงาน
ออกเป็น 7 ประเภท พบวา การบริหารงานวิชาการคิดเป็นรอยละ 40 การบริหารงานบุคคล คิดเป็นรอยละ 20 การบริหารกิจการนักเรียน คิดเป็นรอยละ 20 
การบริหารงานการเงินคิดเป็นรอยละ 5 การบริหารอาคารสถานที่คิดเป็นรอยละ 5 การบริหารงานสัมพันธแชุมชนคิดเป็นรอยละ 5 และการบริหารทั่วไปคิดเป็น
รอยละ 5 ซ่ึงจะเห็นไดวางานบริหารวิชาการมีความสําคัญมากที่สุด เป็นเสมือนหัวใจสําคัญของโรงเรียนเพราะเป็นสวนที่ใหการศึกษากับเย าวชน การ
บริหารงานทุกดานของโรงเรียนก็เพื่อตอบสนองความสําเร็จของผลงานทางดานวิชาการทั้งสิ้น การที่โรงเรียนจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณแก็ตอเมื่อผูบริหารให
ความสําคัญกับงานวิชาการในโรงเรียนเป็นอยางดี  (รถทรง จุลินทร , 2550 : 3)  ซ่ึงการบริหารงานดังกลาวจําเป็นจะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 38) 
 โรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 68 คน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคแการมหาชน) พบวา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 50.50  
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ย 26.25 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ไดคะแนนเฉลี่ย 35.00 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดคะแนนเฉลี่ย 
33.75 ซ่ึงต่ํากวาผลการประเมินระดับชาติเฉลี่ยทั้งสิ้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคแการมหาชน). [ออนไลนแ]. (2559, 25 มีนาคม)) 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานวิชาการนั้น มีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นการชวยลดขั้นตอน ลดคาใชจาย อํานวยความ
สะดวก เช่ือมโยงเครือขายภายใน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู ควบคุมติดตาม ลดความเล่ือมล้ําของโอกาสในการเรียนรู สงผลใหมีการพัฒนายกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหสูงขึ้น ทําใหการบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป   (สุรวุฒิ ธรรมธุระ, 2555 : 2) 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตนผูศึกษาในฐานะครูวิชาการ และผูรับผิดชอบงานดานสารสนเทศ จึงสนใจที่จะศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ใน 10 งาน คือ 1) การวางแผนงานดานวิชาการ 
2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 7) การแนะแนว 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 9) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น และ 10) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อจะได
นําขอมูลมาใชในการขับเคลื่อนคุณภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการอยางตอเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้งไดแนวทางใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานใหมีคาสูง
กวาผลการประเมินระดับชาติเฉลี่ยยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้ 
 1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง 
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานวิชาการ 
 3.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนบานคลองไมแดง   
            4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจยัเร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1 มีรายละเอียดดังนี ้
 1. การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบา นคลองไมแดง โดยการศึกษาวิเคราะหแขอมูล
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา ทั้ง 10 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเ รียน 5) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 6) ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 7) ดานการแนะแนว 8) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) 
ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น และ 10) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    การวิเคราะหแ
ขอมูล ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 19 
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) รวมทั้งสิ้น 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis)  
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ผลการวิจัย 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนบานคลองไมแดง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง

การเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 4.09) รองลงมา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.00) ดานการวัดผลประเมินผล

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก ( = 3.96)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น อยู

ในระดับมาก ( = 3.96)  ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 3.90) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ อยูในระดับมาก ( = 3.89) 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 3.87) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ( = 

3.84) ดานการแนะแนว อยูในระดับมาก ( = 3.83) และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (  = 3.81) 

ตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานการวางแผนงานดานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและ
โครงการดานวิชาการดวยโปรแกรม Microsoft โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศจากเว็บไซตแ เชน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ชาติ และการรับรูขอมูล นโยบาย หรือสถานการณแทิศทางการศึกษาทางอินเทอรแเน็ต ผานโปรแกรม Smart Office ของ สพป.ตาก เขต 1 อยูในระดับมาก (  = 4.07) 

 ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดทําสื่อ ใบงาน ใบความรู 
นวัตกรรมโดยประยุกตแใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เชน Microsoft, Website, Fecebook เป็นตน อยูในระดับมาก (  = 4.14)  

 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสืบคนขอมูลความรูจากอินเทอรแเน็ต 
ดวย Google อยูในระดับมาก (  = 4.21)  

 ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนา
เครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐานดวยโปรแกรม BEIS 2003 อยูในระดับมาก  (  = 4.29) 

 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การศึกษาคนควา
งานวิจัยตัวอยางจาก Website Thailist อยูในระดับมาก (  = 4.07)  

 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสํารวจ สืบคน แสวงหาขอมูล
แหลงเรียนรูจาก Google อยูในระดับมาก (  = 4.21)  

 ดานการแนะแนวโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตามประเมินผลงานแนะแนวผานเครือขาย
อินเตอรแเน็ต ผานทาง Web conference หรือ Website ของโรงเรียน  การจัดทําขอมูลและเอกสารการแนะแนวไวใน Website ของโรงเรียนและการจัดทํา
แผนพับ การจัดทําสื่อ VCD, Power point ประชาสัมพันธแโรงเรียนอยูในระดับมาก (  = 3.93) 

 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยใชโปรแกรม Microsoft และโปรแกรม Schoolmis อยูในระดับมาก (  = 4.07) 

 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกบัสถานศึกษาและองคแกรอื่น โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาผาน Smart Office, Line หรือ Facebook  อยูใน
ระดับมาก (  = 4.14) 

 ดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชดาวเทียมทางไกล
เพื่อการศึกษา (DLTV) อยูในระดับมาก (  = 4.29)  

 ขอเสนอแนะของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ คือ ควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในดานการใช
และการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารงานวิชาการ ควรกระตุนใหครูพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนตลอดเวลา ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู ควรสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแใน
งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรมเรื่องการใชและการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิจัยและการสืบคนองคแความรู 
ควรสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทํา
เอกสาร การผลิตสื่อ เพื่อเผยแพรผลงานหรือกิจกรรมดานการแนะแนว ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายใน ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อจะพัฒนาการบริหารงานวิชาการผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทําสื่อและนวัตกรรม 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและโครงการดานวิชาการดวยโปรแกรม Microsoft โดยอาศัยขอมูล
สารสนเทศจากเว็บไซตแ เชน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ มีการรับรูขอมูล นโยบาย หรือสถานการณแทิศทา ง
การศึกษาทางอินเทอรแเน็ต ผานโปรแกรม Smart Office ของ สพป.ตาก เขต 1 ประกอบกับครูมีการการจัดทําสื่อ ใบงาน ใบความรู นวัตกรรมโดยประยุกตแใช 
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เทคโนโลยีที่หลากหลาย เชน Microsoft, Website, Fecebook มีการสืบคนขอมูลความรูและแสวงหาขอมูลแหลงเรียนรูจาก Google ศึกษาคนควางานวิจัย
ตัวอยางจาก Website Thailist รวมถึงมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐานดวยโปรแกรม BEIS 2003 นอกจากนี้ยังมีการติดตาม
ประเมินผลงานแนะแนวผานเครือขายอินเตอรแเน็ต ผานทาง Web conference หรือ Website ของโรงเรียน มีการจัดทําขอมูลและเอกสารการแนะแนวไวใน 
Website ของโรงเรียน จัดทําแผนพับ การจัดทําสื่อ VCD, Power point ประชาสัมพันธแโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยใชโปรแกรม 
Microsoft และโปรแกรม Schoolmis ทั้งยังประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาผาน Smart Office, Line หรือ 
Facebook และใชดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษา (DLTV) สอดคลองกับแนวคิดของ  มนตรี  สังขแโต  (2554 : 6)  กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําหลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําตารางสอนของโรงเรียน 
การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดทําสื่อการเรียนรู การบันทึก ตรวจ วิเคราะหแขอสอบและประกาศผลสอบ การวัดผลประเมินผลการ
เรียน การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแและเป็นแหลงเรียนรู การคนควา และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การรับนักเรียน การทําทะเบี ยนนักเรียนและ
จัดทําสํามะโนนักเรียน การจัดเก็บ สืบคน ยืม คืน หนังสือของหองสมุด การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประเมินผล และการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา รัตนโกเมศ (2552 : ก) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้งดานการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การดําเนินงานเกี่ยวกั บการเรียนการ
สอน การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ “มาก” ดานที่มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดตามลําดับคือ การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการและการ
บริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ  รถทรง จุลินทร  (2550 : ก)  ศึกษาเร่ือง การใชสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ระดับการใชสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ งานวัดผลและประเมินผล, งานพัฒนาและสงเสริม
การเรียนการสอน งานแผนงานวิชาการ และงานจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                          
 ขอเสนอแนะของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ คือ ควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในดานการใชและ
การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารงานวิชาการ ควรกระตุนใหครูพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนตลอดเวลา ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู ควรสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแในงานวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรมเรื่องการใชและการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิจัยและการสืบคนองคแความรู  ควร
สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทํา
เอกสาร การผลิตสื่อ เพื่อเผยแพรผลงานหรือกิจกรรมดานการแนะแนว ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุ ณภาพ
ภายใน ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อจะพัฒนาการบริหารงานวิชาการผานเครือ ขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทําสื่อและนวัตกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานคลองไมแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 สําเร็จลุลวงไดตองขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบาน
คลองไมแดง ที่กรุณาใหขอมูลที่เป็นประโยชนแในการวิจัยครั้งนี้เป็นอยางดียิ่งขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือและใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้
ดวยดีตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังห วัด
อุตรดิตถแ และหารูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุต รดิตถแกลุมตัวอยาง คือปลัดองคแการบริหาร
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหัวหนากองการศึกษาหรือหัวหนาสวนการศึกษาหรือนักวิชาการศึกษา และครูผูดูแลเด็กหรือผูดูแล
เด็ก จํานวน 371 คน และผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความเขาใจ มีความชํานาญและมีประสบการณแในการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดประสบการณแและจัดกิจกรรมประจําวัน และดานสื่อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรม
ประจําวัน สวนปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ดานหลักสูตร และดานการวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแประกอบดวยPKMAR
ดังนี้ P = Plan คือ การวางแผนการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก K = Knowledge คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเรื่อง              
การบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก M = Man คือ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจมีทักษะในการบริหารงานวิชาการศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก A = Assessment คือ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดาน        
การบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องเป็นระบบ R = Report คือ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กรวบรวมผลการดําเนินงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
อยางเป็นระบบ ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการของตนเองและรายงานผลการดําเนินงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กไปยังต นสังกัดเพื่อ
ประเมินคุณภาพภายในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการ, งานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the condition and problems of the nursery center academic development 
administration and the formation of nursery development center under the local administration of Uttaradit province. For example, 
the amount of 371 staff members of the executive secretary of the local administration, the chiefs of education division and the 
nursery teachers. The amount of 8 staff memers of the experienced experts in academic administration. The research tools consist of 
questionnaires, 5 levels of rating scale. The statistics using for data analysisare percentage, mean and standard deviation. The 
following is the results of the research: 
 1. The overall image of the condition of executive administration of nursery center is in 3 high levels in descending order: 
Test and evaluation, experience management, media and innovation. As for the administration problems nursery center 
development, they are in 3 average levels in descending order: quality assessment, curriculum the nursery center, curriculum and 
classroom research. 
 2. The formation of nursery center academic administration presented by the researcher is PKMAR, P = plan: it means the 
planing of nursery center academic administration. K = Knowledge: personel development to learn and understand about academic 
development of nursery center. M = Man: the knowledge and understanding and skill in academic administration of nursery center 
staff. A = Assessment: the monitoring, following up and evaluating continuously and systematically. R = Report: collecting the overall 
outcome systematically. Self assessment must be reported to the original affiliation for inside assessment and outside quality 
assessment. 
 
Keywords: The formation of academic administration, Academictast of nursery center 
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บทนํา 
 การพัฒนาเด็กเล็กถอืวาเป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง  5 ปี เพราะเป็นชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม
พัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย อารมณแจิตใจ สังคม สติปใญญา และมีลักษณะนิสัยใหเป็นไปอยางถูกตอง พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และพรอมที่จะศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานตอไป(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2547 : 1-4) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 49 กําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปี 
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชน และในมาตรา 289 กําหนดวา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการใน
ทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติและตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 มาตรา 41 ยังกําหนดไววา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นได นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16ไดกําหนดวา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรปูแบบ มอีํานาจหนาที่ในการจัด
การศึกษา ทําใหศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสงักัดหนวยงานราชการตางๆ ดาํเนินการถายโอนใหกับองคแกรปกครองสวนทองถิน่ในทุกรูปแบบเป็นผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กซึ่งปใจจุบันองคแกรปกครองสวนทองถิน่ทุกรูปแบบไดดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในรูปของศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กมาตั้งแตปี 2545 จนถึงปใจจุบัน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แตเดิมองคแกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดแก เทศบาลมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกเด็กที่มีอายุระหวาง 3 – 5 ปีโดยมีวัตถปุระสงคแเพื่อมุงพัฒนาความ
พรอมใหแกเด็กใหไดรับการพัฒนาความพรอมทั้ง 4 ดานและมีความพรอมเขารับการศึกษาตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตเนื่องจากศูนยแพัฒนาเด็กเล็กที่
ดําเนินการถายโอนจากหนวยงานราชการตางๆ ใหกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความแตกตางกัน ทั้งในดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก ดานบุคลากร 
ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมของหลกัสูตร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรับผิดชอบการดําเนินการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความตองการของชุมชนในการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยอาย ุ2 - 5 ปี อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553 : 1) 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาระดับปฐมวยัใหกับเด็กอายุ 2 -5 ปี  ซ่ึงเดิมเร่ิมจัดตั้งโดยกรมพัฒนาชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช. เดิม) และกรมการศาสนา ตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กให
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐที่ดําเนินงานบริการสาธารณะซํ้าซอนกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใดตองดําเนินการถายโอนงานใหกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคณะกรรมการ
ศูนยแพัฒนาเด็กเป็นคณะผูบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กรวมกบัองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (นิเวศนแ คํารัตนแ. 2552 : 2)  

องคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมศูีนยแพัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดตั้งที่แตกตางกัน มีทั้งศูนยแที่ไดรับการถายโอนภารกิจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(สปช. เดิม) จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และที่องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง สําหรับในเขตจังหวัดอุตรดิตถแมีศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 212 ศูนยแ ซ่ึงศูนยแพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีหนาทีห่ลักในการพัฒนา
และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกเด็กเล็ก และเป็นภารกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดการศึกษาใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้นการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเนนที่สําคัญ คือ การพัฒนางานดานวิชาการ  เพราะงานวชิาการเป็นงานที่เกี่ยวของกบัการนาํ
หลักสูตรไปใช  ซ่ึงบุคคลที่นําหลักสูตรไปใชโดยตรงไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เพราะมีหนาที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอนและตอง
สามารถจัดการเรียนการสอนใหดาํเนินไปอยางมีคุณภาพสอดคลองกับสภาพสังคมไทยและสังคมโลก (กุลชญา  เท่ียงตรง. 2550 : 2) นอกจากนี ้มนัญญา แยม
อรุณ. (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนายก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการศึกษา และหัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
จัดประสบการณแเรียนรู รองลงมา คือ ดานวัดผลและประเมินพัฒนาการ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานนิเทศการสอนโดย ธีรศักดิ์ แสงทอง.(2553: 48 - 
52) ไดกลาวสรุปวาการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรการเรียนการสอน ครผููสอนขาดประสบการณแ สื่อและอุปกรณแการศึกษาไมไดมาตรฐาน ในดาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสริมหลักสูตรทองถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และ
ปริญญา รัตนวรรณี (2553 : 123-124) กลาววา จากการศึกษาปใญหาดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยแพฒันาเด็กเล็กพบวา ควรจัดใหมกีารจัด
กิจกรรมเพิ่มเพื่อพัฒนาการแกเด็กแบบบูรณาการควรจัดใหมีการอบรมดานวิชาการแกบุคลากรรวมทั้งไมควรมีการเปลีย่นแปลงหลักสูตรการสอนบอยเกินไป
นอกจากนี้ ดลตรี มนทานอย 
(2554 : 128-129) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง ปใญหาการบริหารงานศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร พบวา ระดบั
ปใญหาดานการบริหารวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลาง  
 จากความสําคัญและสภาพปใญหาทีก่ลาวมาขางตน ผูวิจยัในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็น
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาศูนยแพฒันาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ  มีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ จึงศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก และรูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแเพื่อจะไดนําสภาพและปใญหาการบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและรูปแบบการบริหารงานวิชาการ    ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดอุตรดิตถแไปใชเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตอไป 
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วัตถปุระสงคข์องการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ 
2.เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้องและกรอบแนวคิด 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดบั  ดังนี้ 

 1. แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2545 – 2559 
 2. องคแกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจดัการศึกษาปฐมวัย 
   3.มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4. มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. มาตรฐานศูนยแพัฒนาเด็กเล็กแหงชาติ 
 6. มาตรฐานการดําเนินงานศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 7. การบริหารงานวิชาการ 
 8. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 9. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
 10. บริบทของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอตุรดิตถแ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ
โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมขอมูล  4) การวิเคราะหแขอมูล  
และ 5) สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล  
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดประสบการณแและจัดกิจกรรมประจําวัน และดานสื่ อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรม
ประจําวัน สวนปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ ในภาพรวมอยูในระดับปา นกลาง 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ดานหลักสูตร และดานการวิจัย ในชั้นเรียน 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ ประกอบดวย  PKMAR ดังนี้ P = Plan 
คือ การวางแผนการบริหารงานวิชาการ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยการกําหนดเปูาหมายการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน
การบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมงานวิชาการทั้ง7 ดานจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินงานวิชาการในแตละดานอยางชัดเจนพรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ K = Knowledge คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ เชน จัดการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกครูผูดูแลเด็ก โดยเชิญผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มาใหความรู ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพื่อปรับปรุงพั ฒนาการบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพการประชุมสรุปผลการดําเนินงานดานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก นําขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปใญหา เพื่อ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพการสงเสริมใหบุคลากรครูผูดูแลเด็กไดศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรีย นรู การบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กที่เป็นตนแบบอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของตนเองและการสงเสริมการสราง
ภาคีเครือขายทางดานการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตนแบบและหนวยงานอื่ นๆ M = Man คือ 
ศูนยแพัฒนา เด็กเล็กตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการบริหารงานวิชาการ และรับผิดชอบงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางเพียงพอและ
โดยเฉพาะ เชน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีครูผูดูแลเด็กเพียงพอ หนวยงานตนสังกัดมีบุคลากรที่รับผิดชอบดานการศึกษาโดยตรง เชน นักวิชาการศึกษา  เป็นตน 
และแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทําหนาที่กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานวิชาการที่มาจากบุคคลที่มีความเ ชี่ยวชาญอยาง
ชัดเจน A = Assessment คือ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องเป็นระบบกําหนดผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริ หารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจนเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ R = Report คือ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กรวบรวมผลการดําเนินงานวิชาการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กอยางเป็นระบบ เพื่องายตอการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการของตนเองรายงานผลการดําเนินงานวิชาการศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กไปยังตนสังกัดและผูมีสวนเกี่ยวของใหทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละปี เผยแพรรายงานการประเมินตนเองใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ ไดแก 
ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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สรุปและอภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแพบวา ในภาพรวมของสภาพ
การบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแทั้ง 7 ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการประเมินคุณภาพจากหลายหนวยงาน ซ่ึงมีมาตรฐานการประเมินที่แตกตางกัน ทําใหศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองมีการเตรียมความพรอมในการรับการ
ประเมินอยูแลว ประกอบกับปใจจุบันศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา 
(องคแกรมหาชน) ทําใหศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตองมีการเตรียมความพรอมในดานงานวิชาการ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาประจําปีการศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
ตอไป  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก  4 ดาน ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการจัดประสบการณแและการจัดกิจกรรมประจําวัน
ดานสื่อและนวัตกรรมการจัดกิจกรรมประจําวัน ดานหลักสูตรตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง  3 ดาน ไดแก ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวิจัยในชั้นเรียนตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนัญญา แยมอรุณ (2553)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนายกองคแกรปกครองสวนทอง ถิ่น 
นักวิชาการศึกษา และหัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดประสบกา รณแเรียนรู 
รองลงมา คือ ดานวัดผลและประเมินพัฒนาการ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานนิเทศ  การสอน 
 สวนปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพฒันาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแทั้ง 7 ดาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษ าจาก
ภายนอกอยูแลว และการประเมินคุณภาพภายการศึกษาเป็นการประเมินที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กตองเตรียมความพรอมในดานงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมากขึ้นเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยด านที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา ไดแก ดานหลักสูตรและดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานที่มีคาเ ฉลี่ยนอยที่สุด 
ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดลตรี มนทานอย (2554 : 128-129)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปใญหาการบริหารงานศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร พบวา ระดับปใญหาดานการบริหารวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแ กรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลาง  
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ ประกอบดวย PKMAR ทั้งนี้เป็นเพราะ 
P = Plan คือ การวางแผนการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยการกําหนดเปูาหมายการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก   เพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงานการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมงานวิชาการทั้ง 7 ดาน จัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิชาการในแตละดานอยางชัดเจนพรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทําหนาที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
 วราภรณแ  อริยธนพล. (2552 : 46) ไดสรุปไววา กระบวนการบริหารงานวิชาการนั้นจะตองมีการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน โดยเริ่มจากกอน
ดําเนินการตองกําหนดเป็นนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการจากนั้นจึงดําเนินการตามแผนที่วางไว และติดตามป ระเมินผลการดําเนินงาน K = 
Knowledge คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เชน จัดการ
อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกครูผูดูแลเด็ก โดยเชิญผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มาใหความรู ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีประสิทธิภาพการประชุมสรุปผลการดําเนินงานดานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก นําขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปใญหา เพื่อพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพการสงเสริมใหบุคลากรครูผูดูแลเด็กไดศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารงานวิชาการ  ศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นตนแบบอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของตนเองและการสงเสริมการสรางภาคีเครือขายทางดาน
การบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตนแบบและหนวยงานอื่นๆ M = man คือ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตอง
มีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการบริหารงานวิชาการ และรับผิดชอบงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางเพียงพอและโดยเฉพาะ เชน ศูน ยแ
พัฒนาเด็กเล็กมีครูผูดูแลเด็กเพียงพอ หนวยงานตนสังกัดมีบุคลากรที่รับผิดชอบดานการศึกษาโดยตรง เชน นักวิชาการศึกษา เป็นตน แล ะแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทําหนาที่กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานวิชาการที่มาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญอย างชัดเจนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา รัตนวรรณี. (2553 : 123-124) กลาววา จากการศึกษาปใญหาดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
พบวา ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเพื่อพัฒนาการแกเด็กแบบบูรณาการควรจัดใหมีการอบรมดานวิชาการแกบุคลากรรวมทั้งไมควรมีการเป ลี่ยนแปลง
หลักสูตรการสอนบอยเกินไป A = Assessment คือ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องเป็นระบบกําหนดผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะและ R = Report คือ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กรวบรวมผลการ
ดําเนินงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางเป็นระบบ เพื่องายตอการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการของตนเองรายงาน
ผลการดําเนินงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กไปยังตนสังกัดและผูมีสวนเกี่ยวของใหทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละปี เผยแพรรายงานการประเมินตนเองให
ผูมีสวนเกี่ยวของทราบ ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของคัมภีรแ สุดแท. (2553 : 30) ไดสรุปไววากระบวนการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนประกอบดวยการระบุเปูาหมายเป็นการ
กําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ และเปูาประสงคแการจัดทําแผน   กลยุทธแ การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธแ การสงเสริม ควบคุม กํากับ ติดตาม นิเทศการตรวจสอบ
และการประเมินผลการสะทอนผล รายงานผลการดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใชงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ 

2.ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน  ศูนยแเด็กเล็กแหงชาติของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถแ 
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การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลพบพระ 
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Community committees’ Participation in Local Development of Phophra Municipality Office,  

Phophra District, Tak Province 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และ
การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการรับผลประโยชนแ แล ะดานการมีสวนรวมในการประเมิน โดยมีการสํารวจกลุมตัวอยางจาก
กรรมการชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ี จํานวน 40 คน ผลการศึกษาพบวา กรรมการชุมชนสวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 40-50 ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 6,001-9,000 บาท มีตําแหนงเป็นกรรมการชุมชน มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 21 ปี 
ขึ้นไป ปใญหาในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ท่ีพบมากท่ีสุด คือเทศบาลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไมเปิดโอกาสใหกรรมการชุมชน 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การพัฒนาทองถิ่น 
 
Abstract  
 This study explores the involvement of the community in local development. Ban Tak district meeting meeting and 
participation in decision-making. The practical aspects The beneficiaries will then participate in the assessment. A sample survey of 
community members in the area of 40 studies found. Community members are mostly male, aged between 40-50 years, graduated 
high school. Farmers occupations A monthly income between 6001-9000 baht a position as community members. Residents of the 
community for a period of 21 years in the development of the local community. MUNICIPALITY Tak district meeting found that the 
most common. The municipality or the relevant authorities not to allow the community. 
 
Keyword : Community committees, Participation in Local Development 
 
บทนํา 

ราชการสวนทองถิ่นถือวาเป็นนิติบุคคลและองคแการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาทองถิ่นท่ีมีบทบาทในการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการปูองกันแกไขปใญหาตางๆในชุมชนของตนเอง และสรางสํานึกในการสรางประโยชนแแกสวนรวม ซ่ึงฝุายเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบตองสรางกลไกใหประชาชนไดมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาไดอยางแทจริง เพื่อเปิดโอกาสใหประช าชนในแตละชุมชน
ของเทศบาลไดมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปใญหาในชุมชนผานตัวแทนประชาชนท่ีเรียกวา กรรมการชุมชน อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของ
กรรมการชุมชน มักจะถูกชักชวนใหรวมมือทํางานกับเทศบาลในการชวยทํา ชวยออกแรง ชวยมารวมประชุม และใหขอมูลตางๆ แตพอถึงขั้ นจะ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ และใชงบประมาณเพื่อกระทําการในกิจกรรมโดยสวนมากมักจะตกอยูในอํานาจของขาราชการเป็นสวนใหญ การกระทํา
ดังกลาวจึงไมใชการมีสวนรวมท่ีแทจริง ดังน้ันจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานดังกลาวเพื่อใหกรรมการชุมชนไดเขามามีส วนรวมในการ
พัฒนาชุมชนในแทศบาลไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีประสงคแท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของชุมชนของตน และเพื่อให
ทราบถึงปใญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนแลวนํานําผลการศึกษาท่ีไดรับไปปรับใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาและ
สงเสริมบทบาทของกรรมการชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ  สาขานิติศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1.ศึกษาระดับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 2.ศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชนในเขตเศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัด
ตาก ดังภาพตอไปน้ี 

 ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาสภาพปใญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลพบ
พระ อําเภอพบพระ จังหลัดตาก เพื่อใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเกิดประโยชนแแกชุมชนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัยหรือระเบียบวิธีการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครังน้ี เป็นการศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ตามหัวขอตอไปน้ี 

1.ประชากรกลุมตัวอยาง กรรมการชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จํานวน 40 คน จาก 4 ชุมชนๆ
ละ 10 คน 

2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถามในการวัดระดับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาล
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

3.วิธีการเก็บขอมูล แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณแของขอมูล นําขอมูลมา
แจกแจงความถี่พรอมนําไปวิเคราะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปหาคาสถิติเชิงพรรณาไดแก การวิเคราะหแโดยหาคาความถี่ คารอลละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และหาคาสถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ ยระหวางกลุมตัวอยางโดยใชสถิติการ
วิเคราะหแคือ T-test และ F-test 

 

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จาํนวน 4 
ด้านได้แก ่

-ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

-ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ

-ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ 

-ดานการมีสวนรวมในการประเมิน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดตอเดือน 

-ตําแหนง 

-ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จาการที่ผูวิจัยไดสํารวจขอมูล ปรากฏดังนี้วา 
 ขอมูลท่ัวไปของกรรมการชุมชน พบวา กรรมการชุมชนสวนใหญเป็นเพศชาย อายุระหวาง 46-50 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 6,001-9,000 บาท มีตําแหนงเป็นกรรมการชุมชน มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 21 ปี ขึ้นไป 
 การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระจังหวัดตาก พบวาภาพรวมของการ
มีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก อยูในระดับมาก เมื่อแยกเป็นดานมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก 
ทานท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนของทานเพื่อใชประกอบพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือทานท่ีมีสวนรวม ในการ
คัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานท่ีไดเสนอแนวคิด อธิบายถึงขอดี ขอเสีย ตลอดจนความ
เป็นไปของโครงการท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาชุมชนของทาน 
 2.ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละรายพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุ ด 
ไดแก ทานท่ีมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนประชาชนในการเป็นผูนํากิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือทาน ท่ีไดรวม
ปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการท่ีไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณแจากหนวยงานภาครัฐหรือองคแการเอกชนเพื่อนํามาพัฒนาชุมชนของทาน 
 3.ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ พบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายพบวา รายการท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทานท่ีรูสึกภาคภูมิใจเมื่อโครงการตางๆ กอใหเกิดผลประโยชนแแกคนสวนใหญในชุมชน รองลงมาคือ ชุมชนของทานท่ีไดรับ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น เชน ถนน ไฟฟูา ประปา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานท่ีมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณแ
ในการพัฒนาชุมชนรวมกับคนอื่นๆมากขึ้น 
 4.ดานการมีสวนรวมในการประเมิน พบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ดานการมีสวนรวมในการประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
ทานท่ีมีสวนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อปรับปรุงโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับชุมชน รองลงมา
คือทานท่ีไดมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนของทาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี สุด 
ไดแก ทานท่ีมีสวนรวมในการประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินกิจการพัฒนาชุมชน 
 ปใญหาในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ท่ีพบมากท่ีสุดคือ เทศาลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไมเปิดโอกาสใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตนเอง รองลงมาคือ การ
ประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของเทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเป็นไปดวยความลาชา และปใญหาท่ีพบนอยท่ีสุด คือ ก าร
ประชาสัมพันธแกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนยังไมท่ัวถึงทําใหไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ดังน้ี 
 1.เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเปิดโอกาสใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตนเองใหมากกวาเดิม 
 2.เทศบาลหรือหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการชุมชนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 3.เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดระบบขั้นตอนการประสานงานใหมีความกระชับ สะดวก รวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
 4.เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเสริมความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีใหแก
กรรมการชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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5.เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดใหมีการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใหประชาชนไดรับทราบ

เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
 จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา กรรมการชุมชนในแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความแตกตางดานบริบทของ
ชุมชน เชนวิถีการใชชีวิต ความเป็นอยูของประชาชนในแตละชุมชน รวมไปถึงวิธีการขับเคลื่อนงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีสวนสําคัญ
ในการพลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนและของประชาชนในพื้นท่ี สวนในการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา ประชาชนในชุมชน
ยอยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตามโครงการจัดตั้งชุมชนยอยดานการปฏิบัติกิจกรรมในระดับปานกลางสะทอนใหเห็นถึงตองการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นของประชนชน สวนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ พบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนสงผลใหเกิดประโยชนแ
ดานตางๆแกชุมชน ซ่ึงเรียกวาประโยชนแทางดานสังคม สวนประโยชนแสวนบุคคลน้ันคือ ทําใหกรรมการชุมชนมีความภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวม ในการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาตอไป สวนดานการมีสวนรวมในการประเมิน พบวา มีแนวโนมการปรับตัวในดานการมีสวนรวมของกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพบพระไดปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีอันจะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นตอไป ขอเสนอของการมีสวนรวมของกรรมการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ควรใหกรรมการชุมชนควรรักษามาตรฐานการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นไว 
และควรรวมมือกันพัฒนาทองถิ่นโดย พลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และใหเทศบาลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของควร
สงเสริมใหมีกรรมการชุมชนไดมีโอกาสเขารวมตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาชุมชนท่ีมีผลกระทบตอชุ มชนของเขาดวยตนเองมากขึ้น เน่ืองจาก
การศึกษาดานปใญหาในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชนพบวา เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตนเองและใหเทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเปิดโอกาสใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมใน
การปประเมินผลการดําเนินงานเน่ืองจากการศึกษา ดานปใญหาในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการชุมชนพบวา เทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ไมเปิดโอกาสใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานและควรสงเสริมใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการ
พัฒนาทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เน่ืองจากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในดานการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนอยกวาดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชนแ 
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การสืบทอดโบราณสนถาน โบราณวัตถุของชุมชนดอนแก้ว ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
The Archaeological Heritage of Don Kaew Antiques Sub-district Community, Maeramat District, Tak Province 

 
ณพล ชยานนท์ภักดี 1 

Napol  Chayanonpakdee 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การสืบทอดโบราณสถาน โบราณวัตถุชองชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยคุณภาพ              
มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
2) เพื่อศึกษาวิธีการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคและ
ความตองการที่จะใหรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาชวยเหลือในการสืบทอด โบราณสถานโบราณวัตถุ 4) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยูของ
ประชาชนบริเวณชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด 5) เพื่อศึกษาชีวประวัติของผูอัญเชิญโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณแ แบบสังเกตุการณแ ผูใหขอมูลไดแก ประชาชนชุมชนดอนแกว ผูนําชุมชน ปราชญแชาวบาน ตําบลแมระมาด 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. โบราณสถานโบราณวัตถุของชุมชนดอนแกวมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมานานกวา 90 ปี และเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในการอนุรักษแ เป็นการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาโดยการซึมซับจากพรรพบุรุษไมมีการสอนท่ีเป็นระบบ 2.การท่ีชาวชุมชนดอนแกวมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนทําใหเกิดพลัง
การพัฒนาเพื่อสืบทอโบราณสถานโบราณวัตถุ ความสามัครคีของคนในชุมชนทําใหการทํางานกิจกรรมทุกอยาง สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะคนในชุมชน
เขมแข็งจึงทําใหผานอุปสรรคมาได การพัฒนาท่ีมุงสรางความเขมแข็งของชุมชน และการสรางกระบวนการพัฒนาภายใตความรวมมือของทุกฝุาย เป็นการ
เคลื่อนไหวภายใตความสมดุล ทําใหชาวชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆสามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพท่ีดีอยางเทาเทียม ซ่ึงกระบวนการพัฒนาท่ี
ทําใหชุมชนเขมแข็งคือ 1) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจวางแผนดําเนินการและติดตามประเมินผลการแกไขปใญหา แกวิกฤต
ของชุมชนในลักษณะของประชาคม 2) เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอกาเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชน 
ดังน้ันหากชุมชนดอนแกวเขมแข็งก็สามารถพัฒนา สืบทอดโบราณสถาน โบราณวัตถุใหอยูคูบานคูเมืองใหลูกหลานตอไป 
 
Abstract 
 Research The archaeological heritage Antiques its community, Don Kaew Mae Ramat Mae Ramat Tak research quality. 
Objective 1) to study the culture of the community Monuments Don Kaew Mae Ramat Mae Ramat district of Tak 2) to study how the 
inherited historic monuments. Community Don Kaew Mae Ramat Mae Ramat Tak 3) to study the issue. Barriers and the need to give 
the government or related agencies to assist in succession. Monuments 4) to study the living conditions of people in the community, 
Don Kaew Mae Ramat Mae Ramat 5) to study the biography of the Buddha relics. Don Kaew community of Ramat instrument used in 
this study were interviewed. An observer Contributors include Community residents, community leaders, scholars, Don Kaew Mae 
Ramat Mae Ramat district of Tak province. 
 The research found that 1. Monuments of community Donkaew have inherited from their ancestors for over 90 years and 
the life of the community in conservation. The practice of the people, by the absorption of Providence Hospital is the teaching that 
man is. 2. The community Donkaew participate in the activities of the community. The power development to succession historic 
monuments. The key volunteer in their local communities to make everything work activities. Well completion Because the people 
in the communities, the barriers come. Development aimed at creating a strong sense of community. And establishing a process 
developed under the cooperation of all parties. The moves under the balance The people of the community to participate in 
various activities to be independent and equally good quality. The process of developing a strong community is one) to promote the 
participation of citizens in decision-making, planning, implementation and monitoring. Evaluate the problem Crisis in the European 
Community. 2) foster an environment conducive to the strengthening of community check in their own development. And 
community development So if the community was able to develop strong Donkaew. historic heritage Priceless antiquities to the 
children next. 
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บทนํา 

การสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นที่ยอมรับวาเป็นหนาที่ของคนในสังคมนั้นๆ สังคมใดที่มีการอนุรักษแโบราณสถาน โบราณวัตถุ และรูสึ กวา
เป็นภาระหนาที่ทางวัฒนธรรมในสังคมก็จะมองเห็นไดอยางชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสืบทอดมรดกของชาติ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนามีนโยบายการพัฒนาประเทศโดยการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงไดอาศัยทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นกระแสหลัก คือ เนนในการลงทุน การยกระดับรายได การสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการลงทุนในภาคอุสาหกรรมเป็นผลใหการขยายตัว
ดานเศรษฐกิจระดับชาติอยางสูง แตผลของการพัฒนาประเทศที่ผานมากับทําใหความเล่ือมล้ําทางดานชีวิต ความเป็นอยูของประชาชน   

การวางแผนพัฒนาที่ผานมาเป็นการกําหนดจากราชการสวนกลาง เพื่อใหสวนภูมิภาคปฏิบัติอยางมีขอจํากัด ทําใหประชาชนในชนบทไมสามารถ
ฟื้นฟูตนเองได การแกปใญหาที่ผานมาจึงไมไดแกปใญหาในทองถิ่นที่แทจริงเทาที่ควร ดังนั้นการจะแกไขขอจํากัดของการวางแผนจากสวนกลาง จําเป็นตองอาศัย
รูปแบบการวางแผนที่สอดคลองกับปใญหาเฉพาะแตละทองถิ่น ประชาชนควรเป็นผูระบุปใญหาของชุมชนเอง เพราะประชาชนเทานั้นที่รูวาปใญหาของตนมีอะไร 
และจะแกปใญหาอยางไร ซึ่งเป็นการวางแผนระดับลางขึ้นบน 

การที่ประชาชนในหมูบานจะเกิดความตระหนักวาโดรงการ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คนในชุมชนจะเอื้ออาทรตอกัน เป็นการยอนกลับ ไปหา
คุณคา คตานิยมของคนไทย ที่มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันมาแตอดีตเป็นวัฒนธรรมชุมชน โดยเป็นแนวทางที่จะไปรื้อฟื้นระบบ คุณคาทึ่มีอยูเดิมใหกลับมาทํา
หนาที่เหมือนเดิม โดยเสริมสรางแนวทางที่ขาดหายไป  

นวทางการพัฒนาโดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุจึงเป็นแนวทางสําคัญที่แกไขปใญหาและพัฒนาที่ตอง
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการตางๆ ในระดับทองถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนใหเป็นกระบวนการแกไขปใญหารวมกันภายในชุมชนทองถิ่น จึงมีความ
จําเป็นที่จะตองเปิดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดมีเสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ และการเลือกดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหตรงกับปใญหาความตองการหรือ
สอดคลองกลมกลืนกับวิถีชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นมาของโบราณสถานโบราณวัตถุ ชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด 
2.เพื่อศึกษาวิธีการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ดําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด 
3.เพื่อปใญหา อุปสรรคและความตองการที่จะใหรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยเหลือในการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ 
4.เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยูของประชาชนบริเวณชุมชนดอขแกว ตําบลแมระมาด อําดภอแมระมาด จังหวัดตาก 
5.เพื่อศึกษาชีวประวัติของผูอัญเชิญโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยวิธีสัมภาทณแเชิงลึก สังเกตการณแ และศึกษาประวัติโบราณสถานโบราณวัตถุ รวมถึงประวัติผูกอตั้งและอั ญเชิญ
โบราณสถานโบราณวัตถุของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.การเลือกกรณีศึกษา ในการดําเนินการในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ที่จะศึกษาดําเนินการวิจัย คือ ชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอ แม
ระมาดจังหวัดตาก และประชากรผูใหขอมูล ดังนี้ 1) ประชาชนที่รวมสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุในชุมชนดอนแกว 2) ประชากรที่ชวยดูแลและสืบทอดโป
ราณสถานโบราณวัตถุ 3)ประชากรที่ทราบประวัติโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นอยางดี 4)ประชากรที่อาศัยอยูในหมูที่ 6 ชุมชนดอนแกว ที่ยินดีใหความรวมมือ
ในการทําวิจัยจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 7 คน 5)ประชาชนที่เลือกเป็นตัวอยางในการสนทนากลุมยอย โดยใหประชาชนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงลึกเป็นผูแนะนํา 
และคัดเลือก ดวยวิธี Snowball Technique รวมจํานวน 9 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1.แบบสัมภาษณแเชิงลึก ไดแก แนวหรือประเด็นในการสนทนาเชิงลึดเป็นรายบุคคล แบบสังเกตุการณแ ไดแกแนวหรือประเด็นในการสังเกตุการณแ 
แบบบันทึกขอมูลบอกเลาประวัติชีวิต ไดแกชื่อผูใหบันทึกประวัติการเกิด การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทํางาน อุดมการณแ และความเห็นอื่นๆ แบบสนทนา
แบบกลุม ไดแกการสนทนากลุมยอย เป็นการสนทนาเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูล 4-5 คน และสนทนากลุมใหญ เป็นการสนทนาโดยการซักถามจากผูใหขอมูลราย
อื่นๆ เป็นการสนทนาเชิงลึกกับผูใหขอมูลจํานวน 8-10 คน ซ่ึงในการกลุมคร้ังนี้ ไดใชวิธีการหา key Informants แบบ Snow Ball Techique ไดศึกษากรอบ
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเครื่องมือการสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อตอบวัตถุประสงคแของการวิจัย ของเขตการวิจัยและการนิยามตัวแปร 

3.การวิเคราะหแขอมูลเป็นกการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณแขอมูลเชิงลึก โดยการนําเอาขอมูลทั้งหมดจากการจัดเก็บแบบสัมภาษณแ
ขางตน มาจัดหมวดหมูเพื่อแยกประเภทของขอมูลใหเป็นระบบ แลวจึงนํามาวิเคราะหแขอมูล สังเคราะหแขอมูลใหมีความสัมพันธแเกี่ยวของกับขอมูลที่ไดมาจาก
การศึกษาตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การสืบทอดโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด 

2.เพื่อศึกษาวธิีการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ดาํบลแมระมาด อําเภอแมระมาด 
3.เพื่อปใญหา อุปสรรคและความตองการที่จะใหรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกีย่วของเขามาชวยเหลือในการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถ ุ
4.เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยูของประชาชนบริเวณชุมชนดอขแกว ตาํบลแมระมาด อาํดภอแมระมาด จังหวัดตาก 
5.เพื่อศึกษาชีวประวัติของผูอัญเชิญโบราณวัตถุ ของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด 
ในการดําเนินการวจิยครั้งนี้ ผูวิจยัไดเลือกพื้นที่การศึกษา คือ วัดดอนแกว ชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  เนื่องจาก

ชุมชนดังกลาวเป็นแหลงขอมูลโบราณสถานโบราณวัตถุ ซ่ึงยังคงมีการอนุรักษแและสืบทอดใหคงอยูตอไป และใชวิธกีารหาขอมูลสําคัญ โดยมีเครืองมือการวิจยั 4 
ประเภท ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก แบบสังเกตุการณแ การสนทนากลุม การสนทนาแบบกลุม และแบบบันทกึขอมูลแบบบอกเลาประวัติชีวิต  

ในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแเชิงลึกเป็นรายบุคคล การสนทนากลุม การสนทนากลุมยอย การณแสังเกตุการณแ การศึกษาประวัติชีวิตของผูนํา  
นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ ความนาเช่ือถือิ ดวยวิธีการ สามเศรา (Tringulation Method) เพื่อใหขอมูลมีความสอดคลองกันในเรื่องเวลา สถานที่และบุคคลที่
ใหขอมูล จัดระเบียบขอมูลโดยแบงออกเป็นสวนๆ หรือเป็นหมวดหมูเดี่ยวกัน หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหแขอมูล ซ่ึงการณแวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหาสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.ประวัติโบราณโบราณวัตถุของชุมชนดอนแกว ผลการวิจัยพบวา วัดดอนแกวสรางขึ้นโดยครูบาขาวปี และอัญเชิญพระพุทธรูปหินออนจาก
ประเทศพมา มีอยู 3 องคแในโลก แกะสลักจากหินออนทั้งแทง โดยองคแแรงประดิษฐานที่ประเทศอินเดีย องคแที่สอง ประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน และองคแที่
สาม ประดิษฐานที่วัดดอนแกว หมูที่ 6 อําเภอแมระมาด โดยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2465 ขุนระมาดไมตรี และชาวแมระมาดไดไปติดตอขอเชาบูชามาจากพมา
ในราคา 800 รูปี มีขนาดหนาตักกวาง 50 นิ้ว สูงจากฐานถึงเศียร 73 นิ้ว โดยนํามาทางเรือผานเมืองมะละเหมง  แลวเดินทางตอจนถึงทาเรือจองโต ทานครูบา
ขาวปี ซ่ึงเป็นที่เคารพของชาวบานและชาวเมืองเหนือ ไดไปรับพระพุทธรูปหินออนแลวอัญเชิญขึ้นบนเกวียนผานเมืองกรุกกริก บานจอแฮ (บานกะเหรี่ยง) การ
เดินทางยากลําบาก และลาชาเพราะเป็นภูเขาสูงชันตองนอนพักแรมระหวางทางถึงหมูบาน    ปางกาง การเดินทางจึงรวดเร็วขึ้นเพราะเป็นพื้นราบกระทั่งถึง
หมูบานเมียวดี ริมฝใ่งแมน้ําเมย เขตประเทศสหภาพเมียนมารแ และขามแมน้ําเมยเขาสูประเทศไทยที่บานสายรวด เขตแมสอด และเดินทางไ ปยังอําเภอแม
ระมาด จึงอัญเชิญพระพุทธรูปหินออนประดิษฐาน ณ วิหารวัดดอนแกว ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2465 รวมเวลาที่ไปอัญเชิญพระพุทธรูปหินออนในครั้งนี้เป็น
เวลา 12 วัน ปใจจุบันพระพุทธรูปหินออนประดิษฐานที่วิหารวัดดอนแกวเป็นเวลา 90 ปี 
 2. หลักการและวิธีการในการอนุรักษแและสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุในชุมชน ผลการวิจัยพบวา แนวคิดในการอนุรักษแและสืบทอด
โบราณสถานโบราณวัตถุ ไดทํานุบํารุงตั้งแตสมัยปูุยา ตา ยาย เมื่อเติบโตขึ้นก็ไดรวมกิจกรรมและใชวัดเป็นที่พึ่งทางใจ และถือเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ใหกับอนุชนรุนหลังไดชมและศึกษาแลวยังเป็นการถายทอดประสบการณแจากอดีตจนถึงปใจจุบัน ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนมีการรักษาและหวงแหนมรดกซ่ึงมี
คุณคาและงดงามสรางแรงศรัทธาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนยแรวมของคนในชุมชน โดยการสงเสริมใหการศึกษาความสําคัญ คุณคาของม รดกทง
วัฒนธรรมในโรงเรียนและชุมชน เปิดโอกาสใหประชาชน หนวยงานตางๆ ไดมีสวนรวมในการดูแล บูรณปฏิสังขรณแโบราณสถานโบราณวัตถุในชุมชน พรอมทั้ง
ดําเนินการประชาสัมพันธแเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมและใหความรวมมือในการอนุรักษแและสืบทอด  
 3. ความเล่ือมใสและศรัทธา ผลการวิจัยพบวา พระพุทธรูปหินออนเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิและสวยงามแกะสลักดวยหินออนทั้งองคแ ซ่ึงเป็นหนึ่ง
ในสามองคแในโลก อีกทั้งผูที่มาอัญเชิญคือ ทานครูบาขาวปี ผูสรางวัดแหงนี้และเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆ วันนี้เป็นศูนยแรวมใจของคน
ในชุมชนเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และยังเป็นวัดที่สงเสริมสุขภาพ ไดรับรางวัลเป็นวัดพัฒนาดีเดน 
 4. วิธีการใหชุมชนเห็นคุณคา และรวมกันสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุของชุมชน ผลการวิจัยพบวา คนในชุมชนใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมของวัดเป็นอยางดี และสนับสนุนในกิจการทุกอยาง  
 5. ปใญหาหรืออุปสรรคการสืบทอด/อนุรักษแโบราณสถานโบราณวัตถุ ผลการวิจัยพบวา ปใญหาและอุปสรรคในดานของงบประมาณในการกอสราง
หรือในการบูรณปฏิสังขรณแนั้นไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานตางๆเป็นอยางดี แตอุปสรรคการสืบทอดนั้นคงเป็นในเร่ืองความศรัทราที่หางหายไปจากคนรุน
ใหม เนื่องจากขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากการออกไปทํางานตางพื้นที่ 
 6.นอกจากพุทธรูปหินออน จุดเดนในวัดที่เป็นจุดสนใจ ผลการวิจัยพบวา นากจากจะมีพุทธรูปหินออนประติมากรรมของพมาที่แกะสลักดวยหิน
ออนที่มีความสวยงามแลว ยังมีโบสถแ วิหารที่มีความงดงาม และพระเจาทันใจที่มีอายุนานถึง 80 ปี รูปหลอของพระอริยเจาในภาคเหนือ ไดแก ครูบาศรีวิชัย 
ครูบาขาวปี ครูบาวงศา และรอยพระพุทธบาท เจดียแ อีกทั้งบริเวรวัดยังรมร่ืน 
 7.วัดดอนแกวศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชนดอนแกว ผลวิจัยพบวา วัดดอนแกว แมระมาดเป็นวัดที่เกาแกและอยูคูกับชุมชนมาชานาน อีกทั้งยังมี
พระพุทธรูปที่งดงาม ผูที่มาสักการะเยี่ยมชมตางกลาวเป็นเสียงเดียวกันวา เป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดองคแหนึ่ง และวัดดอนแกวยังเป็นศูนยแรวมจิตใจ อีกทั้งยัง
เป็นศูนยแรวมในการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน มีการชวยเหลือกันระหวางวัดกับชุมชน 
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 8.ขอเสนอแนะในการที่จะสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุผลการวิจัยพบวา ชาวชุมชนอยากใหหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
โบราณสถานโบราณวัตถุ โดยใหโรงเรียนปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนเห็นความสําคัญในการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น และใหหนวยงานตางๆให ความ
รวมมือในการสนับสนุนในดานตางๆในการพัฒนาเช่ือมโยงคนในชุมชนกับวัด 
 9. ความตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือในการสืบทอดโบราณสถาน/โบราณวัตถุ ผลวิจัยพบวา ชาวชุมชนอยากใหหนวยงานมีสวนชวยใน
การประชาสัมพันธแในเรื่องของมรดกที่มีคุณคาของชุมชนใหเป็นที่รูจักในมุมกวาง ใหโรงเรียนปลูกจิตสํานึกของเยาวชนใหเห็นคุณคาและรักในทองถิ่นของตน 
 10.ความคิดเห็นอื่นๆ ผลการวิจัยพบวา มีผูใหความเห็นวาทุกคนตองการเห็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกล้ําคาของชุมชนไดสืบทอดไปยั ง
อนุชนรุนหลัง โดยการรวมมือรวมจัยของชุมชนที่จะชวยกันทํานุบํารุงชวยกันอนุรักษแใหคงอยูสืบไป อีกทั้งยังอยากใหลูกหลานเห็นความสําคัญ ประโยชนแ และ
เป็นสวนหนึ่งรวมการสืบทอดตอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการสืบทอดโบราณสถาน โบราณวัตถุของชุมชนดอนแกว ตําบลแมระมาด จังหวัดตากผลการวิจัยพบวา 
 1.การสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมานานกวา 90 ปี และเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในการอนุรักษแ เป็นการปฏิบัติสืบ
ตอการมาโดยการซึมซับของบรรพบุรุษไมมีการสอนที่เป็นระบบ เมื่อเห็นปูุ ยา ตา ยาย ทํามา ลูกหลานแตละรุนก็ปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึง สอดคลองกับทฤษฎี
ของ Sir Edward B. Tylor ที่กลาววา วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู เปรียบเสมือนมรดกทางสังคม ที่ไดรับการถายทอดคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยผาน
กระบวนการถายถอดหรือกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรม จากขอที่คนพบนี้ สามารถสรุปความจริงขั้นพื้นฐาน ไดวา การสืบทอดโบราณสถาน โบราณวัตถุ
เป็นการถายทอกจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่วง โดยอาศัยกราถายทอด หรือกระบวนการเรียนรูจากบรรพบุรุษและปฏิบัติตาม โดยอาศัยความเชื่อ และความ
ศรัทธา 
 2.การที่ชาวชุมชนดอนแกวมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน ทําใหเกิดพลังในการพัฒนาเพื่อสืบทอfโบราณสถานโบราณวัตถุ ความสามัคคี ทํา
ใหการทํางานกิจกรรมทุกอยาง มีการสนับสนุน ชวยเหลือ ทําใหกิจกรรมทุกอยางสําเร็จลุลวงดวยดี เป็นเพราะคนในชุมชนข็มแข็งและผานอุปส รรคได 
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็งของ วนิดา วีรกุล ไดกลาวไววา การพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางกระบวนการพัฒนาภายใต
ความรวมมือของทุกฝุาย เป็นการเคลื่อนไหวภายใตความสมดุลของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ดวยความเอื้ออาทรซ่ึงกัน
และกัน เพื่อสามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพที่ดีอยางเทาเทียม ซ่ึงกระบวนการพัฒนาที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง คือ 1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการตัดสินใจวางแผนดําเนินการและติดตามประเมินผลการแกไขปใญหา แกวิกฤตของชุมชนในลักษณะของประชาคม 2.เสริมสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
 ดังนั้นหากชชุมชนดอนแกวเขมแข็งก็สามารถพัฒนาสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุใหอยูคูบานคูเมืองใหลูกหลานตอไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1.จากขอคนพบที่วา คนรุนใหมหางไกลและไมไดใหความสําคัญเทาที่ควรในการดูแลรักษาและสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ จึงมีขอเสนอแนะวา 
คนในชุมชนควรรวมกันปลูกฝใงจิตสํานึกในการรักษาในการหวงแหนมรดกที่ล้ําคาของชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนโรงเรียนควรมีการ สอนในเรื่อง
ความสําคัญในการสืบทอดโบราณสถานโบราณวัตถุใหนักเรียน 

2.ควรมีนโยบายใหหนวยงานในทองถิ่นมีการรวมจัดกิจกรรมระหวางวัดกับคนในชุมชนเพื่อใหเกิดความผูกพัน เกิดความรักชุมชนรวมถึงชวยกันสืบ
ทอดโบราณสถานโบราณวัตถุ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
Factors  affecting to implementation of Sufficiency economy comcept  in Sakiek District Pichit Province 

 
ดร.กณวรรธน์  อุ่นจันทร์ และ อ.สมเจตน์  ภูมิศรีศักดิ์ 

                                                                                        Dr Kanawath and Mr.Somjet  Poomsrisak 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มีวัตถุประสงคแ 1) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2) เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3) เพื่อศึกษาความ
แตกตางของปใจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวาง
การรับรูของประชาชนและปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนใน
ชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จํานวนกลุมตัวอยาง 394 ตัวอยาง ทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถามโดยวิธีการวัดนาเชื่อถือของแบบสอบตามแนวคิดค
รอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.869 วิเคราะหแผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบความ
แตกตางคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธี LSD Method ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการศึกษา ระดับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การรับรูในระดับมาก มีการรับรู
สูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก 
จ.พิจิตร พบวา มีการนําไปปฏิบัติในระดับมาก มีการปฏิบัติสูงสุด ดานยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไป
และนอยไป  ต่ําสุด คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ 

ผลการทดสอบ พบวา ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกันมีผลตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน และผลการวิเคราะหแความสัมพันธแ พบวา การรับรูของประชาชนมีความสัมพันธแเชิงบวก
ตอปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมีความสัมพันธแกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ดานรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด สูงสุด รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น 
 
บทนํา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่แสดงถึงแนวทางในการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงการ
พัฒนาในระดับประเทศเพื่อใชเป็นแนวทางในการบริหารประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ นอกจากนี้เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนําไปสูเปูาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได  เชน โดยพื้นฐานแลว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจ ของ
ประเทศจึงควรเนนที่เศรษฐกิจการเกษตร เนนความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสรางความมั่นคงใหเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชวย
ลดความเส่ียง หรือความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตแใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเป็น
จะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพยแ และการคาการลงทุนระหวางประเทศ โดยมีหลักการที่
คลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ความพอเพียง
เป็นความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวชิาการมาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดยีวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ื อสัตยแ
สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรมีสติปใญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี  (กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรแของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง, 2557) 

นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสูเปูาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได  โดยพื้นฐานแลวประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนที่เศรษฐกิจการเกษตร เนนความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสรางความมั่นคงใหเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง 
จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดความเส่ียง หรือความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตแใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุก
ภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเป็นจะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพยแ และการคาการลงทุนระหว าง
ประเทศโดยมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม 

ปใจจุบันแนวทางการพัฒนาไดยึดคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนาพรอมทั้งเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเป็นการบูรณาการแบบองคแรวม 
ชุมชนจึงเขามามีบทบาทในการพัฒนาตนเองโดยมีกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันในทุกเร่ืองและเปิดโอกาสใหทุกภาคสวนสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนาการสราง ความเขมแข็งของชุมชนและประชาชนสังคมทุกระดับทั้งในชนบทและเมืองจะยังเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้นปรัชญา 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในชุมชนใหมีประสิทธิภาพและสรางความเจริญกาวหนาใหแกทองถิ่นซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนาโดยประชาชนในพื้นที่เพื่อ
เป็นศูนยแกลางของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเสริมสรางชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียง 

จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เพื่อผลการศึกษา
จะเป็นประโยชนแในการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในพื้นที่และใชเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติพัฒนาในระดับทองถิ่นและให
ประชาชนเกิดความเขาใจและตระหนักถึงการใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
2. เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อศึกษาความแตกตางของปใจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการรับรูของประชาชนและปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ .

พิจิตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแตกตางกัน   
2. ปใจจัยการรับรูมีความสัมพันธแเชิงบวกตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  จึงไดกําหนดขอบเขต
การวิจัยไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบทราบ

คาประชากร ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง 394 ตัวอยางโดยมีการเก็บขอมูลจากการสุมตัวอยางแบบ
สะดวกสบาย (Convenience Sampling)  

3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2558 
4. ขอบเขตดานการหาขอมูล รวบรวมขอมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน การรับรูของ

ประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ทําการศึกษา 

     5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก 1) ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือน ระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ 2) การรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหทราบปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อันจะเป็นประโยชนแในการบริหารจัดการ
และสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดอยางถูกตอง 

2. ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นประโยชนแในการสงเสริมใหประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนตอไป 

3. ผลการศึกษาจะใชเป็นประโยชนแตอประชาชนและหนวยงานที่สนใจในการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนในโอกาส
ตอไป 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวไดวา ความพอเพียง เป็นความพอประมาณอยางมีเหตุผลโดยสรางภูมิ คุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกวางขวาง ทั้ง ทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี  โดยอาศัย
ความรอบรู รอบคอบและความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆมาใชวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอนควบคูไปกับการสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุก
ระดับใหสํานึกในคุณธรรม  ความซ่ือสัตยแสุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรความมีสติปใญญาและความรอบคอบมีเหตุผล โดยที่ความพอประมาณนั้น 
หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก เกินไป  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น  เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณความมีเหตุผล  
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของพอเพียงนั้นจะตองเป็นไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เกี่ยวของตลอดและผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ 
(องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2557) ดาน นิธิ เอียวศรีวงษแ (2549) กลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงโดยนัยแหงวัฒนธรรมวา เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเทคนิค 
แตมีความหมายกวางกวานั้นมาก เพราะตองเอา อุดมการณแบางอยาง โลกทัศนแบางอยาง ความสัมพันธแบางอยาง คานิยมบางอยางรวมอยูในนั้นดวยจึงจะนับได 
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วาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ทั้ง 4 ประการที่จะกลาวถึงนี้ คือ การที่เรารูจักกันวาวัฒนธรรมนั้นเอง ถาไมเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเชนนี้ 
เศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป็นไปไดแกคนจํานวนนอยเทานั้น คือเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเองในปริมาณเพียงพอจะผลิตเพื่อพอบริโภคหรือทํารายไดพอ
สําหรับครัวเรือนเทานั้น ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกันไวเพียงวา เศรษฐกิจพอเพียงคือ วัฒนธรรมไมใชเทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไมละโมบ
และการประหยัดเทานั้น แมวาเป็นสวนที่ขาดไมไดของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม และอภิชัย พันธเสน (2542) ไดกลาวสรุปในเรื่องของความห มายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไววา เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมเดือดรอน ซ่ึงตองสราง
พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนคือใหตนเองสามารถอยูไดอยางพอกินพอใช มิไดมุงหวังที่จะสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิ จใหเจริญอยาง
รวดเร็วเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเป็นเรื่องที่เขาใจ ไดงาย มีความหมายที่ชัดเจน ไมยากแกการรับรูและการนําไป
ปฏิบัติดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดผลสําเร็จแลวมากมาย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานภาพที่สําคัญ
สองประการคือ 1) เป็นทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศซ่ึงจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหสามารถพึ่งตน เองไดโดยไมจําเป็นตองผานระบบตลาดอยาง
นอยหนึ่งในสี่ของกิจกรรมทั้งหมด 2) เป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไมฟุุมเฟือยแตก็ไม จําเป็นตอง
กระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดรอน แตที่สําคัญที่สุดก็จะตองมีเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนานั่นคือความไมโลภจนเกินไปซ่ือสัตยแสุจริต
และไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเพราะถาทุกคนในสังคมดําเนินชีวิตในลักษณะนี้สังคมโดยรวมก็จะมีความสงบสุข 

 ประเวศ วะสี (2541) มีมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยางเช่ือมโยงหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อใหมีความสมดุล ไมตองประสบกับวิกฤติ 
กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดแปลวาไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขายไมสงออก ไมผลิตเพื่อคนอื่น ไมทําเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหลานี้หลายคนอาจพูดเอาเอง คิด
เอาเอง และกลัวไปเองทั้งนั้น ถาจะกระตุกกันสักหนอยขอกลาววา พระเจาอยูหัวไมใชคนโง ที่ทรงกลาวถึงเรื่องนี้ ประเทศเนเธอรแแลนดแ เดนมารแก 
สวิสเซอรแแลนดแ เป็นตัวอยางของประเทศที่เคยยากลําบากและเสียดุล ตอมาเมื่อพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงกลับมาเขมแข็ง ไดสมดุลและเติบโตไป
ไดดวยดี ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง พอเพียงในอยางนอย 7 ประการ คือ1) ความพอเพียงสําหรับทุกคนทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
2) จิตใจพอเพียงทําใหรักเอื้ออาทรคนอื่นไดคนที่ไมพอ จะรักคนอื่นไมเป็น 3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษแและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํามาหา
กินได 4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถแกปใญหาตางๆได 5) ปใญหาพอเพียงมีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและ
ปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 6) อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธแอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึง
ควรสัมพันธแและเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง และ 7) มีความมั่นคงพอเพียงไมใชวูบวาบเดี๋ยวจนเด๋ียวรวยแบบกะทันหัน เด๋ียวตกงานไมมีกินไมมี
ใช ถาเป็นแบบนั้นประสาทมนุษยแคงทนไมไหวตอความผันผวนที่เร็วเกินไป จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด รุนแรง และฆาตัวตาย เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทําให
สุขภาพจิตดี และเมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุลความสมดุลคือความเป็นปกติและยั่งยืน อาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่นๆ เชน เศรษฐกิจพื้นฐาน 
เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจบูรณาการเศรษฐกิจศีลธรรมและนี่แหละคือ เศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่องโยงทุกเรื่องเขามา
ดวยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ที่จริงคําวาเศรษฐกิจเป็นคําที่มีความหมายที่ดี ที่หมายถึงความเจริญที่เชื่ องโยงกาย ใจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน แตไดมีการนําเอาคําวา เศรษฐกิจไปใชแบบแยกสวน ที่หมายถึงการแสวงหาเงินเทานั้น เมื่อแยกสวนก็ทําลายสวนอื่นๆ 
จนเสียดุลและวิกฤติ 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ กีรติ เกิดคํา (2552) ไดศึกษาเรื่องความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งบานสันติสุขหมูที่ 5 
ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยศึกษากระบวนการในดานโครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจของชุมชน กระบวนการเรียนรู ของ
ชุมชน กลุมผูนําตามธรรมชาติระบบความสัมพันธแเชิงสังคมและกระบวนการสรางความแข็งแรงของชุมชน พบวา โดยรวมชองชุมชนสามารถขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดประสบความสําเร็จจากการวัดผล ในดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรั กษแ
สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและดานการเอื้ออารีตอกัน โดยผูเกี่ยวของในการขับเค ลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสําเร็จ
ประกอบดวยผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ครัวเรือนในหมูบาน และผูนําทองถิ่น เป็นตน  งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน 
มีงานวิจัยของภัทรแ พลอยแหวน (2553) ไดศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน  ผลการวิจัยพบวา องคแกรธุรกิจเอกชนที่
เป็นกรณีศึกษาเป็นองคแกรที่ผูบริหารและพนักงานมีความศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงา น ปรับ
พฤติกรรมการทํางานและวิถีการดําเนินชีวิตของพนักงาน เพื่อใหเป็นองคแกรที่พึ่งตนเองได และชวยสรางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคแกรธุรกิจเอกชน ประกอบดวย กําหนด กลยุทธแและวิถีการบริหารงานตามเปูาหมายที่ประกาศชัดเจนวาจ ะเป็น
องคแกรที่ดําเนินธุรกิจตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาองคแกรโดยสวนใหญเริ่มจากความพอประมาณเพื่อการ
พึ่งตนเองใหมาก สงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติ การมีประสบการณแตรง เพื่อใหพนักงานมีความตระหนัก ความรู และความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกตแเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ มีการติดตามโครงการอยางเป็นระบบโดยเนนผลิตภาพและการมีสวนรวม
ของพนักงานขยายผลไปสูชุมชนดวยการพัฒนาองคแกรใหเป็นตนแบบการเรียนรู และใหการสนับสนุนชุมชนใหเกิดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนตองคํานึงถึงปใจจัยเง่ือนไขความสําเร็จภายในองคแกร ไดแก ความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูประกอบการ ความมุงมั่นของผูบริหารองคแกร และการมีสวนรวมของพนักงาน สวนปใจจัยเง่ือนไขความสําเร็จภายนอกองคแกร 
ไดแก การสรางองคแกรตนแบบความสําเร็จในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผูประกอบการที่มีจิตสํานึกตอสังคม การสนับสนุนของภาครัฐ
โดยเฉพาะการใหการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางเครือขายความรวมมือ และการใชประโยชนแจากทุนทางสังคม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใชในการวิจัย 
คือ ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัย พิจารณาจากจํานวนประชาชนในพื้นที่   อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
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มีจํานวน 5 ตําบล 44 หมูบาน มีจํานวนประชาชน 23,867 คน (ศูนยแขอมูลประเทศไทย,สถิติ ปี 2558) จึงหาขนาดกลุมตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดการ
คํานวณหาคาขนาดกลุมตัวอยาง ของ Taro  Yamane ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากรที่ศึกษา ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อน
ไดไมมากกวา 5%  ใชสูตร ดังนี้ 
 

สูตรการหาขนาดตวัอยาง      n       =            N 
             1 + N (e2) 
 

โดยที ่ n  =  จํานวนของขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
N =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา  

 e =   ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา (เทากับ 0.05) 
เมื่อแทนคา จะได  n    =                    23,867       =    393.41   394      คน  
                1+23,867(0.05)2 

 

 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน  393.41  หรือ 394 ดังนั้นการศึกษานี้จึงใชขนาด
ประชากรในการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากประชาชนในพื้นที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จํานวนกลุมตัวอยาง 394 ตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดแก  แหลงขอมูลจากหองสมุด แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน การรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพี ยง และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ   
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแก  แหลงขอมูลจากภาคสนาม ที่จะทําการเก็บจากรวบรวมจากประชากรกลุมตัวอยางโดยตรงเป็นขอมูล
จากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยางหรือประชาชนในพื้นที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จํานวนกลุมตัวอยาง 
394 ตัวอยาง  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้  แบบสอบถามปลายปิดที่กําหนดไวเป็นโครงสราง ใหครอบคลุมหัวขอที่ตองการศึกษา ประกอบดวย 3  สวน คือ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามปใจจัยลักษณะสวนบุคคล มีจํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ เป็นคําถามปลายปิด  (Close Ended) แบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 10 ขอ เป็นคําถามปลายปิด(Close Ended)  แบบ
ใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด,มาก,ปานกลาง,นอย และ นอยที่สุด 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีจํานวน 11 ขอ เป็นคําถามปลายปิด(Close Ended)  แบบใหผูตอบ
เลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด,มาก,ปานกลาง,นอย และ นอยที่สุด 
 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสรางและการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เป็นแนวทางการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามโดยนําประเด็นที่ไดจากการศึกษา มาจัดเป็นหมวดหมูใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด การทดสอบกอน
นําไปใชจริง (Pre-Test) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดทั้งนี้เพื่อหาคาความเชื่อถือไดของมาตรวัด (Reliability) โดยการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัด
โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach) ซ่ึงเป็นมาตรฐานของความนาเชื่อถือไดสําหรับมาตรวัดทั่วไป โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองกอนนําไปใชกับตัวอยาง ซ่ึงผลการทดสอบพบวามีความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม พบวา มีคาความนาเชื่อถือที่ 0.905 ซ่ึงมากกวา 0.70 ดังนั้นแสดง
วา มีคาความนาเช่ือถือสามารถนําไปที่การศึกษากับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 394 ตัวอยางได 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. วิเคราะหแผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2. วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรหรือกลุมโดยสุมตัวอยางจากแต
ละกลุมอยางเป็นอิสระตอกัน (Independent - Sample T-Test ) จากคาสถิติแบบ  t – test ในสมมติฐานที่ 1 ในปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ และ
ทดสอบความแตกตางในกรณีที่ตองการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติวิเคราะหแคาความแปรปรวนทางเดียว( One way 
analysis of variance : One way  ANOVA ) จากสถิติแบบ  F – Test ในสมมติฐานที่ 1 ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือน ระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ และทดสอบความสัมพันธแของสองตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient  ใน 
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สมมติฐานที่ 2 ทดสอบความสัมพันธแระหวางการรับรูของประชาชนและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ  
 
สรุปผลงานวิจัย 

1. จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา เป็นเพศหญิง จํานวน 212 คน คิดเป็น รอยละ 53.81 และ เพศชาย จํานวน 182 คน คิด
เป็น รอยละ 46.19 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ปี จํานวน 115 คน คิดเป็น รอยละ 28.99 รองลงมา อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็น รอยละ 
23.10 และ อายุ 20 – 30 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็น รอยละ 20.05 นอยสุด อายุต่ํากวา 20 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น รอยละ 6.09 มีสถานภาพสมรส จํานวน 
231 คน คิดเป็น รอยละ 58.63 รองลงมา โสด จํานวน 117 คน คิดเป็น รอยละ 29.70 และหมายหรือหยาราง จํานวน 46 คน คิดเป็น รอยละ 11. 67 สวน
ใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 155 คน คิดเป็น รอยละ 39.34 รองลงมา ต่ํากวามัธยมศึกษา จํานวน 124 คน คิดเป็น รอยละ 31.47 และ 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็น รอยละ 17.26 นอยสุดสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็น รอยละ 2.28 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จํานวน 127 คน คิดเป็น รอยละ 32.23 รองลงมา พนักงานบริษัท จํานวน 64 คน คิดเป็น รอยละ 16.24 และ รับจางอิสระ จํานวน 48 คน คิดเป็น รอยละ 
12.18 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 197 คน คิดเป็น รอยละ 50.00 รองลงมา รายได ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 158 คน คิด
เป็น รอยละ 40.10 และ รายได 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็น รอยละ 6.60 นอยสุด มากกวา 30,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็น รอยละ 
3.30 มีระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ มากสุด มากกวา 20 ปี จํานวน 177 คน คิดเป็น รอยละ 44.92 รองลงมา มากกวา 10 – 20 ปี จํานวน 83 คน คิดเป็น รอย
ละ 21.07 และมากกวา 5 – 10 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็น รอยละ 15.99 ตามลําดับ  

2. จากการศึกษาการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การรับรูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีการรับรูสูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.84 รองลงมา รวมแสดงความ
คิดเห็นและศึกษาปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาจัดทําเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน( x = 3.81), เขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง    
( x = 3.71), อานเอกสารปูายประกาศโครงการเศรษฐกิจพอเพียง( x = 3.71), พูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่เกี่ยวของเกี่ยวกับขอมูลและผลดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง( x = 3.71),เขารวมประชุมสัมมนาการทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.70),มีโอกาสเขารวมตัดสินใจในโครงการสําคัญของ
การจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.69), รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน( x = 3.62) และ ฟใงประกาศกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.62) ตามลําดับ  

3. จากการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา มีการนําไปปฏิบัติในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีการปฏิบัติสูงสุด ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไปและนอย
ไป มีคาเฉลี่ย 3.74 รองลงมา ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศใหมั่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป ( x = 3.59), ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและ
สุจริต ( x = 3.59), ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักพออยูพอกินพอใช  ( x = 3.58), เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น             
( x = 3.54),ใหการชวยเหลือเกื้อกูลและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ( x = 3.52),รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด             
( x = 3.51), มีความประหยัดตัดทอนคาใชจายลดความฟุุมเฟือยในการดํารงชีพ ( x = 3.51),มีการจัดการที่ดีเป็นพื้นฐาน สงเสริมการเกิดนวัตกรรมให
สามารถนํามาใชงานไดอยางตอเนื่อง( x = 3.43),เพิ่มรายไดลดรายจายและดํารงชีวิตอยางพอสมควรพออยูพอกินตามอัตภาพและฐานะของตนเอง  ( x = 
3.42) และ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ ( x = 3.41) ตามลําดับ  

3. จากการศึกษาความแตกตาง พบวา ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
แตกตางกัน โดยผลการทดสอบสมมติฐานรายดานไดดังนี้ 

3.1 ดานเพศ เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานเพศที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.2 ดานอายุ เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.3 ดานสถานภาพ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

3.4 ดานระดับการศึกษา เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.5 ดานอาชีพ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานอาชีพที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

3.6 ดานรายไดตอเดือน เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.7 ดานระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปใจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ ที่ตางกันมีผลตอตอ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

4. จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางการรับรูของประชาชนและปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.
พิจิตร พบวา การรับรูของประชาชนมีความสัมพันธแเชิงบวกตอปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิ ตร โดยมี
ความสัมพันธแกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในดานรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด (r. = 0.611) สูงสุด 
รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น (r. = 0.529)   
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาระดับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การรับรูในระดับมาก มีการรับรู
สูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยผลการวิเคราะหแความสัมพันธแ พบวา การรับรูของประชาชนมีความสัมพันธแเชิง
บวกตอปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมีความสัมพันธแกับ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในดานรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด สูงสุด รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรู วิชาการและทักษะที่
จําเป็น  และผลจากการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา มีการนําไปปฏิบัติในระดับมาก มี
การปฏิบัติสูงสุด ดานยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไปและนอยไป   รองลงมา ใชทรัพยากรที่มีอยูใน
ประเทศเพื่อพัฒนาประเทศใหมั่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป ต่ําสุด คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ  

นอกจากนี้ ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา ปใจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกันมีผล
ตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมประชาชนเพศชายจะมีการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติกลุมประชาชนเพศหญิง ในดานอายุ พบวา กลุมประชาชนอายุ 20 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี จะมีการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ต่ํากวา กลุมอายุ 41 – 50 ปี และ มากกวา 60 ปี ในดานระดับการศึกษา พบวา กลุมประชาชนระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมี
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ สูงกวา กลุมประชาชนระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา,มัธยมศึกษา และ อนุปริญญาหรือเทียบเทา ในดานรายได
ตอเดือน พบวา กลุมประชาชนรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท จะมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ต่ํากวา กลุม
ประชาชนรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งน้ี 
1. การรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อยูในระดับมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริม

ใหประชาชนมีการรับรูขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหความ
เขาใจและใหคําแนะนําในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อใหประชาชนเกิดการรับรูที่ถูกตองและสามารถเขามามีรวมสวนในการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 

2. ประชาชนมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของชุมชนเป็นเสริมสรางกระบวนการพัฒนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะที่
หลากหลายที่เกี่ยวของกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ พรอมกับใหความรูและสงเสริมผูนําชุมชนมีความรูความเขาในการนําปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติที่ถูกตองโดยจัดการฝึกอบรมดวยวิทยากรทั้งจากชาวบานและภายนอก ตลอดจนสงเสริมใหมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางกันเพื่อสงเสริม
การรวมกลุมของประชาชนชุมชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ตลอดจนชุมชนเป็นตัวกลางในการรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากรั ฐ
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและติดตามผลรวมกัน เป็นตน 

3. ขอเสนอแนะตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพขององคแกรชุมชน เป็นการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู โดยการกระจายขอมูลขาวสารการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณแในการดําเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชน
สนับสนุนชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแในการบริหารจัดการตนเองในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและสงเสริมบทบาทของ
ประชาชนใหมีสวนในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการงานพัฒนาของชุมชนในทุกดานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชนแในการ
วางพัฒนาและบริหารจัดการการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจําแนกตามอาชีพหรือกลุมของประชาชนในพื้นที่ เพื่ อ
สามารถศึกษารูปแบบและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่มีลักษณะตางกันวาแตกตางกันในลักษณะใด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดตาก 

 
 ดร. ดิเรก ถึงฝ่ัง1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํากับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก” นี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อ 1)ศึกษารูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน 2)ศึกษาสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1-6 3)ศึกษาความสัมพันธแระหวางรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ7 ตําแหนงหัวหนางานกับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่น 4)ศึกษาความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1 -6 กับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 5)ศึกษาความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 กับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของ
ขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน ผลการวิจัยพบวา 1)ขาราชการสวนทองถิ่น สวนใหญมีความเห็นตอผูบังคับบัญชา คื อขาราชการสวน
ทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน มีรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารแบบปรึกษาหารือ 2)ขาราชการสวนทองถิ่น สวนใหญมีสภาพขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 3)รูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน มีความสัมพันธแกับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเป็นผูใตบังคับบัญชา 4)ภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่น ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับ
ตําแหนง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมีความสัมพันธแกับขวัญในการปฏิบัติงาน 5)ภูมิหลังข องขาราชการสวนทองถิ่น มี
ความสัมพันธแกับความคิดเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 7 ตําแหนงหัวหนากลุมงานซ่ึงเป็นผูบังคับบัญชา จํานวน 1 
ตัวแปร คือ ปใจจัยเรื่อง อายุ สวนปใจจัยอื่นๆ คือ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมี
ความสัมพันธแกัน 
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา,ขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 The study "The relationship between leadership and morale in the performance of local officials in Tak" is intended for. 1) 
study the patterns of leadership in the administration of local government officials, the seven supervisory positions. 2) study the 
morale of local officials in the performance level 1-6 3) study the relationship between the leadership in the administration of local 
officials at seven. Supervisory positions with morale in the performance of local officials. 4) relationship between the backgrounds of 
local officials with a 1-6 morale of the workers. 5) relationship between the backgrounds of local officials to 1-6 with a comment 
about the style of leadership in the administration of local officials seventh level supervisory positions. The research found that 1) 
local officials Most of the bosses. Level 7 is the official position of local supervisors. Leadership is a management consulting. 2) local 
officials Most of the morale of the worker is moderate. 3) Leadership in the administration of local government officials, the seven 
supervisory positions. The morale in the performance of local officials, which are subordinate. 4) the background of local officials, 
including gender, age, education level, age, salary level government positions. And duration of the current tenure. No relation to the 
morale of the workers. 5) the background of local officials. Is associated with the idea about the style of leadership in the 
administration of local government officials, the heads of the seven positions, a commander of one variable is the age factor, the 
other factor is the level of education, age, salary level government positions. And duration of the current tenure. No relationship 
 

Keywords: leadership, morale in the operation. 
 

บทนํา 
         องคแการเป็นปใจจัยสําคัญประการหนึ่ง ในการตอบสนองความตองการของมนุษยแทั้งในดานอารมณแ จิตใจ สติปใญญาและเศรษฐกิจ จะเห็นไดจากองคแการ
มีสวนชวยใหมนุษยแประสบความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ ที่ไมอาจดําเนินการไดโดยลําพัง นอกจากนี้องคแการยังเป็นแหลงรวบรวมความรู และเป็นแห ลงของ
อาชีพ (Argyris,1964) กลาวไดวาองคแการเป็นกลุมของคนที่รวมกันทํากิจกรรม โดยกิจกรรมเหลานั้น ไดมีการจัดประสานกันอยางดีเพื่อที่จะสามารถทํางานให
บรรลุตามวัตถุประสงคแ (ธงชัย  สันติวงษแ ,2545) การบริหารงานในองคแการใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายประการ เชน การ
จัดองคแการ การใชเทคโนโลยี ผูบังคับบัญชาผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา (Reddin,1970) อยางไรก็ตามปใจจัยดานบุคคลที่สงผลตอความสําเร็จสูงสุดในการ
บริหารงานองคแการ ไดแก ผูนํา กลาวคือ ความสามารถขององคแการยอมขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูนํา และพฤติกรรมปทัสถานขององคแการ ยอม ขึ้นอยูกับ
อิทธิพลทางพฤติกรรมของหัวหนางานหรือผูนํา  หากผูนํามีความรูความสามารถแลวงานขององคแการก็ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (สมปราชญแ จอมเทศ
,2546) จะเห็นไดวาองคแการหรือหนวยงานทุกประเภทไมวาจะเป็นของรัฐหรือเอกชนผูบริหารในฐานะผูนําเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสําคัญอย างยิ่งตอ
การดําเนินงาน ทั้งในดานการควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมตางๆ ขององคแการ ใหเป็นไปตามเปูาหมาย (สมพงศแ เกษมสิน, 2546) จึงไดกลาวา ผูนําเป็น 
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ปใจจัยสําคัญอยางยิ่งทั้งตอหนวยงาน ผูใตบังคับบัญชา และตองานโดยสวนรวม ทั้งนี้ เพราะคุณภาพและคุณลักษณะของผูนํามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานและ
ผลงานขององคแการ หรือหนวยงานแตละแหงเป็นอันมาก (อรุณ รักธรรม, 2547) นอกจากภาวะผูนําหรือความเป็นผูนําในองคแการแลวปใจจัยอีกประการหนึ่ง ซ่ึง
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคแการเชนกัน ก็คือขวัญในการปฏิบัติงาน (morale) ดังจะเห็นไดจากคํากลาวที่วา ขวัญเป็น
กําลังภายในองคแการในอันที่จะสงเสริมหรือเราใจใหคนทํางานทั้งหลายใหมีความเต็มใจที่จะรวมมือกันประสานงานกัน กําลังใจ และทัศนคติของ คนทํางาน
เหลานี้ นับวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคแการ มากกวาเครื่องมือ เครื่องใช หรือเทคนิคตางๆ (Kingsbury,1975) ซ่ึงขวัญในการปฏิบัติงานของบุคคล
จะดีหรือไมนั้น อาจขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายประการ เชน รายไดจากการปฏิบัติงาน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน สภาพในการปฏิบัติงาน ความเชื่อมั่นที่
จะปฏิบัติงานใหลุลวง ลักษณะ  และรูปแบบของการปกครองของผูบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน ผลประโยชนแตอบแทน
อื่นๆ สถานะทางสังคม และการมีโอกาสที่จะประกอบกิจกรรมที่มีคุณคา (Flippo,1970) แตองคแประกอบประการหนึ่งที่ไดรับการกลาวขวัญอยูเสมอ คือ 
บทบาทและรูปแบบของงผูบังคับบัญชาหรือผูนํานั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
            1. ศึกษาความคิดเห็นของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1-6 ตอภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางานใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
            2. ศึกษาสภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตากระดับ 1-6 
            3. ศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางานกับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1-6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
            4. ศึกษาความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดตาก ระดับ 1-6 กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
            5. ศึกษาความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ระดับ 1-6 กับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
           คือ ขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ซ่ึงปฏิบัติงานในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 23 หนวยงาน 
            กลุ่มตัวอย่าง 
            คือ ขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1-6 จากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 10 คน รวมเป็นเป็นกลุมตัวอยางทัง้หมด 230 คน ใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยใชคําถาม โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 
                     สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
     สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 
                     สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ซ่ึงเป็นผูใตบังคับบัญชาของ
ขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
            ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม จนอยูในระดับที่ยอมรับวาใชไดแลว ผูศึกษาจึงดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง 
เนื่องจากผูศึกษารับราชการอยูในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ทําการศึกษาอยูแลว ในบางพื้นที่ที่หางไกลและการคมนาคมยากลําบากผูศึกษาจึงอาศัย
ความสัมพันธแสวนตัวกับบุคลากรในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในพื้นที่ใหชวยเก็บแบบสอบถามให โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 230 คน สา มารถเก็บ
แบบสอบถามกลับมาได 227 ชุด คิดเป็นรอยละ 98.7 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะหแขอมูล เพื่อใหทราบวากลุมตัวอยางไดประเมินรูปแบบภาวะผูนําเป็นแบบใดและขวัญในการปฏิบัติงานเป็นระดับใด ผูศึกษาได
กําหนดที่จะใชวิธีการทางสถิติโดยใชคาตัวกลางเลขคณิต หรือคาคะแนนเฉลี่ย เพื่อชวยอธิบายใหทราบถึงความแตกตางที่ตองการศึกษา โด ยมีเกณฑแการ
พิจารณา ดังนี้ 
            1. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของ Likert แบงภาวะผูนําออกเป็น 4 ประเภทคือ ภาวะผูนําแบบเผด็จการ ภาวะผูนําแบบ
เผด็จการอยางมีศิลป ภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือและภาวะผูนําแบบมีสวนรวม แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบภาวะผูนํา กําหนดใหมีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 1-5  โดยแบงชวงระดับรูปแบบภาวะผูนําแตละประเภท ดวยวิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้น 
           2. ระดับขวัญในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาโดยรวมและในแตละองคแประกอบนั้น ไดแบงออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับขวัญต่ํา ระดับขวัญปาน
กลาง และระดับขวัญสูง เกณฑแการพิจารณาแบงระดับของขวัญในการปฏิบัติงานนี้ ไดจากการหาคาความกวางของอันตรภาคชั้นเชนเดียวกัน 
             สําหรับการวิเคราะหแทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธแระหวางรูปแบบภาวะผูนํากับระดับขวัญในการปฏิบัติงาน และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม วา
มีความสัมพันธแกันมากนอยอยางไร ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม ไดใชวิธีการทางสถิติมาวิเคราะหแโดยใชคา ไค-สแควรแ (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (significant) 0.05 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมีความสัมพันธแกับขวัญในการปฏิบัติงานของพวกเขาเอง โดยผลจากการศึกษาปรากฏวา ความสัมพันธแระหวางปใจจัยภูมิ หลังของ
ขาราชการ ทั้ง 7 ตัวแปร ดังกลาวกับขวัญในการปฏิบัติงาน มีคานัยสําคัญสูงกวาคาที่กําหนดไวที่ 0.05 ทั้งสิ้น  ภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 1-6  
ไดแก  เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมีความสัมพันธแกับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนําทางการบริหาร (แบบเผด็จการ แบบเผด็จการอยางมีศิลป แบบปรึกษาหารือ และแบบมีสวนรวม) ของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 
ตําแหนงหัวหนางาน ซ่ึงเป็นผูบังคับบัญชาโดยตรงของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 แตภูมิหลังในเรื่องอายุของขาราชการ กลับมีความสัมพันธแกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ต่ํากวา 0.05) รูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่นระดับ 7 
ตําแหนงหัวหนางาน มีความสัมพันธแกับขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ซ่ึงเป็นผูใตบังคับบัญชา โดยความสัมพันธแระหวางตัวแปร
ทั้งสอง มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา คานัยสําคัญที่ไดกําหนดไวที่ 0.05 กลาวคือ ขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 สวนใหญที่มีผูบังคับบัญชา (ขาราชการ
สวนทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน) แบบปรึกษาหารือ และแบบมีสวนรวม จะมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางและสูง สําหรับขาราชการที่
มีผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารแบบเผด็จการและแบบเผด็จการอยางมีศิลปจะมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา  รูปแบบภาวะผูนํา
ทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน ซ่ึงประเมินโดยขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ที่เป็นผูใตบังคับบัญชา สวนใหญจะ
เป็นแบบปรึกษาหารือ คือ มีจํานวนถึงรอยละ 79.3 ของขาราชการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด การที่หัวหนางานระดับ 7 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญมีพฤติกรรมการบริหารแบบปรึกษาหารือนี้ อาจจะเนื่องมาจากองคแกรปกรองส วนทองถิ่นเป็นรูปแบบการบริหารราชการแผนดินรูปแบบหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากเนื่องจาก  การปกครองทองถิ่นชวยสนองตอบตอปใญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหน วย
ทางการปกครองจํานวนเล็กๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของผูคนในทองถิ่นนั้น ทําใหการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยแอํานาจอยูที่รัฐบาลเพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบส นองตอความ
ตองการและปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆ จึงจําเป็นตองกระจายระบบงานใหมีลักษณะคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุน นั่นก็คือ การสรางหนวยการ
ปกครองที่เรียกวา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมาจัดทําบริการและแกปใญหาของประชาชนในทองถิ่น และยังจะเป็นการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับ
หลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability)) การปกครองทองถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ระบบการ
ปกครองทองถิ่นจะตองมีการเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุดก็จะทํา
ใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝุายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเป็นฝุายนิติบัญญัติและฝุาย
บริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในที่สุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได และการที่ปกครองทองถิ่นชวยสรางเสริม
ความรูความเขาใจในทางการเมือง ถือไดวาเป็นสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยใหประชาชน  สรางการมีสวนรวม (Participation) การมีอยูของรัฐบาลในระดับ
ทองถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในชุมชนดวยตัวเอง จะเป็นผลใหประชาชนเหลานี้ไดเรียนรู และมี
ประสบการณแในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสูการเติบโตของ “ความเป็นพลเมือง” ในหมูประชาชน  สรางความชอบธรรม 
(Legitimacy) ความหางไกลทั้งในทางภูมิศาสตรแและในทางการเมือง ยอมทําใหการตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่หางไกลออกไปจากชุมชนทองถิ่น อาจจะ
ไมไดรับการยอมรับ ในทางตรงกันขามหากการตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนทองถิ่น มีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและเป็นการสมเหตุสมผลมากกวา ทําให
การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยูที่ศูนยแกลางมาก
เกินไป เป็นไปไดที่จะเกิดการใชอํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปใจเจกบุคคล และสรางความเสียหายใหกับสังคมโดยรวมไดงาย ในทา งตรงขาม การ
กระจายอํานาจจึงเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกปูองเสรีภาพของปใจเจกบุคคล โดยการทําใหอํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะนําไปสูการสรางโครงขาย
ของการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ระหวางศูนยแกลางกับพื้นที่นอกศูนยแกลาง จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชนมาก ดังนั้นทักษะหนึ่งที่ขาราชการทองถิ่นทุกคนไดรับการปลูกฝใงมา ก็คือการมีจิตอาสารับใชประชาชน 
และการรับฟใงความคิดเห็นตลอดจนความตองการของประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นในการที่ขาราชการสวนทองถิ่นจะเจริญเติบโตในหนาที่การงานขึ้ นมาจนถึง
ระดับหัวหนางานระดับ7 ไดนั้น ก็จะมีการบมเพาะประสบการณแในการเป็นที่ปรึกษาที่ดี ยอมรับความเห็นของผูอื่น  รับฟใงปใญหาของประชาชนและ
ผูใตบังคับบัญชา มุงใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอองคแกรปกครองสวนทองถิ่นของตน ดังที่ Haskell (1963) กลาววาหนาที่ของผูนํามีหลายประการดวยกันคือ 1) ให
ผูรวมงานตั้งใจและสนใจตอวัตถุประสงคแขององคแการ 2) ใหผูรวมงานริเริ่มและกระตือรือรนตองาน 3) ใหการติดตอสื่อสารภายในองคแการสะดวกและรวดเร็ว 
4) ใหการรักษาระดับของขวัญและกําลังใจมิใหตกต่ําแตยกระดับใหสูงขึ้นเรื่อยๆ 5) ใหการรองทุกขแไดรับการพิจารณาอยางเป็นธรรมและยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของ จรรยา  ศรุติธรรม (2546) เร่ืองภาวะผูนําในหนวยราชการศึกษาเฉพาะการบริหารงานของสภาสถาบันราชภัฎ โดยนําเอาทฤษฎีภาวะผูนําแบบ
การบริหารระบบ 4 ของ Likert มาใชในการศึกษาวิจัยผลการศึกษาพบวาขาราชการระดับ 1-6 สวนใหญมีความเห็นวาหัวหนาฝุายระดับ 7 มีรูปแบบภาวะผูนํา
ทางการบริหารแบบผสมผสานกันระหวางผูนําแบบปรึกษาหารือและผูนําแบบเผด็จการอยางมีศิลป นอกจากนี้ยังพบวาระดับตําแหนง ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบันของขาราชการระดับ 1-6 มีความสัมพันธแกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการระดับ 7 
ตําแหนงหัวหนาฝุาย สภาพขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีจํานวนถึงรอยละ 89.9 ของ
ขาราชการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงองคแประกอบดานตางๆ ของสภาพขวัญในการปฏิบัติงานทั้งหมด คือ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ความพอใจในงาน ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา ความยุติธรรมในหนวยงาน 
ความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนา ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ศักดิ์ศรีของอาชีพ และการไดรับการยอมรับนับถือ ความผูกพันที่มีตอ
องคแการ และการมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน ปรากฏวาขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 มีสภาพขวัญในการปฏิบัติงานตอองคแประกอบ
ดังกลาวอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนพพร  บุญแกว (2547) เร่ืองกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีขาราชการสํานัก 
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เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซ่ึงผลการวิจัยพบวาขวัญของขาราชการที่ทําการศึกษาอยูในระดับปานกลาง และปใจจัยที่มีผลตอขวัญในการปฏิบัติง าน ซ่ึงมี
ความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ศักดิ์ศรีของอาชีพและการยอมรับนับถือ ความผูกพันที่มีตอองคแการ โอกาสกาวหนา ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ความยุติธรรมในหนวยงาน ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน ความเพียงพอของรายได สวัสดิการและสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการที่ขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 มีขวัญในการปฏิบัติ โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางนี้ แสดงใหเห็นวาความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติ
ของขาราชการดังกลาว ที่มีตอบรรยากาศขององคแการ (organization climate) ทั้ง 12 ประเด็น เป็นทัศนคติระดับกลางๆ ซ่ึงมีระดับไมมากและนอยเกินไป 
ผลการศึกษาดังกลาวอาจสะทอนใหเห็นลักษณะทั่วไปของการบริหารในประเทศดอยพัฒนาที่ขาราชการมักมีคานิยมทัศนคติไมแตกตางจากประชาชนใน
ประเทศ ทัศนคติและพฤติกรรมของขาราชการ จึงคอนขางจะไมมีความสรางสรรคแ (non-innovative) และตอตานการเปลี่ยนแปลง (resist change) ในเมื่อ
ขาราชการเป็นสวนหนึ่งของสังคม ทัศนคติและพฤติกรรมของพวกเขาก็สะทอนบางอยางที่ครอบงําสังคมอยูดวย ขาราชการไทยจึงมีทาทีและทัศนคติปานกลาง 
ไมแสดงความรูสึกที่รุนแรงอะไรมากนัก แมวาจะมีความไมพอใจสภาพแวดลอมและปใจจัยบางอยางในองคแการก็ตาม  ภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 
1-6 ไดแก เพศ อายุ รับการศึกษา อายุราชการ ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมีความสัมพันธแกับขวัญในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงผลลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยทานอื่นที่ศึกษาในหนวยงานที่แตกตางกันไป เชน การวิจัยของศุภวุฒิ  สังขแออง (2526) 
ซ่ึงศึกษากับขาราชการตํารวจระดับผูบังคับหมวด กองบัญชาการศึกษาพบวาระยะเวลาการดํารงตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา ไมมีความสัมพันธแกับกําลังขวัญใน
การปฏิบัติงาน การวิจัยของนพพร  บุญแกว (2547) ซ่ึงศึกษากับขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบวา เพศ อายุ ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธแกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน และการวิจัยของวรรณภา  ณ สงขลา ( 2530) ซ่ึงศึกษากับขาราชการสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุ บัน ไมมีความสัมพันธแกับความพึง
พอใจในการทํางาน ภูมิหลังของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 ไดแก  เพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระดับเงินเดือน อายุราชการ และระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนงปใจจุบัน ไมมีความสัมพันธแกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนางาน 
ยกเวนภูมิหลังในเรื่องอายุราชการที่มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของมนตรีพล  พิทยธรรม ( 2538) โดยศึกษากับ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ไมมีความสัมพันธแกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการ
บริหารของขาราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 6-7 ตําแหนงหัวหนาฝุาย ยกเวนภูมิหลังเรื่องระดับตําแหนง และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบันเทานั้น และ
การศึกษาวิจัยของจรรยา  ศรุติธรรม (2540) โดยศึกษากับขาราชการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ พบวา เพศ อายุ ระดับเงินเดือน อายุราชการ ไมมี
ความสัมพันธแกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารของขาราชการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนาฝุายยกเวนภูมิ
หลังเรื่องระดับตําแหนง ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปใจจุบันเทานั้น เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังเรื่องอายุที่มีความสัมพันธแ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 
สรุป 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของ Likert ซ่ึงไดแบงรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหารออกเป็น 4 แบบคือ แบบ
ปรึกษาหารือ แบบมีสวนรวม แบบเผด็จการและเผด็จการอยางมีศิลปนั้น สามารถนํามาประยุกตแใชกับขาราชการสวนทองถิ่นได โดยนําแนวทฤษฎีไปใชในการ
ฝึกอบรม พัฒนาหัวหนางานใหมีความรูความสามารถทางการบริหาร และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมผูนําใหสอดคลองกับสถานการณแที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและจากผลการวิจัยนี้ พบวาขาราชการสวนทองถิ่น ระดับ 1-6 มีขวัญในการปฏิบัติโดย
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงถือวายังไมคอยจะสูดีนัก และอาจจะเกิดผลเสียตอหนวยงานในอนาคต ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นว าเป็นโอกาสดีและตรงกับ
วัตถุประสงคแของผูศึกษาที่ตองการ ใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของขององคแกรปกรองสนทองถิ่นไดมีโอกาสทราบถึงขอมูลตางๆ เกี่ย วกับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจอยางมีขั้นตอนทางวิชา ผลจากการศึกษาครั้งนี้อาจจะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแกไขหรือปรับปรุง ปใจจัย
ทางการบริหารที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น อันจะเป็นการเสริมสรางขวัญใหสูงขึ้น เพื่อประโยชนแของหนวยงานในที่สุด 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
ดร.วัชรพล จิตตอาภาวงศ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแที่จะศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยพื้นฐานของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได กับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยใชทั้งการศึกษาเอกสารและศึกษาเชิงสํารวจ  ในการศึกษาเชิงสํารวจใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเป็นประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  จํานวน  300  คน  ผลการศึกษาพบวา 1)ประชาชนเพศ
ชายมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่นมากวาประชาชนเพศหญิง 2)อายุไมมีความสัมพันธแกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธแกับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชน  4)รายไดมี
ความสัมพันธแกับการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง และ 5)การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบของการสมัครรับเลือกตั้งหรือไมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลมีความสัมพันธแกับรายได  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมทางการเมือง , การปกครองทองถิ่น  
 
Abstract 
 This independent study The objective is to study the relationship between the fundamentals of the people in the district 
of Mae Sot in Tak province, gender, age, education and income and political participation of the people. Using the documentation 
and survey research. In the study, a questionnaire survey to collect data from a sample. The people in Mae Sot, Tak Province 300 
results found. 1) the male political participation at the local level over the female. 2) Age is no relation to the voting public in Mae 
Sot, Tak statistically significant at the 0.05 level 3) Education was not associated with a political party or group of people. 4) revenues 
were related to participation in political activities, and 5) participation in the form of a political candidate or a candidate for the 
council in relation to income. Statistically significant at the 0.05 level. 

 
Key words: political participation, local governance. 

 
บทนํา 
       การมีสวนรวมทางการเมือง  (Political Participation) ของประชาชนเป็นพฤติกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจําเป็นที่ตองตั้งอยูบนพื้นฐานการเขามีสวนรว มทางการเมืองของ
ประชาชนในกระบวนการปกครองของรัฐบาล ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดในหลายๆ รูปแบบ  เชน  การติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  การเป็น
สมาชิกกลุมหรือพรรคการเมือง  การเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  และการสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงกิจกรรมของการมีสวนร วมทางการเมืองในแตละรูปแบบ มี
ความสําคัญแตกตางกันไปและการเขามีสวนรวมทางการเมืองนั้น  อาจจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรืออาจจะใชในหลายๆ วิธีหรือทุกวิธีก็ได 
 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เป็นการปกครองที่ถือประชาชนเป็นใหญ ประธานาธิดีอับราฮัม ลินคอลแน  เคย กลาววา  “ระบอบ
ประชาธิปไตย  คือ  การปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน”  ดังนั้น  การใหประชาชนเขามีสวนรวมทางการเมืองในการปกครองนั้น  
ก็คือ การกระจายอํานาจการปกครอง  (Decentralization)  ไปใหประชาชนในทองถิ่นตางๆ มีอิสระที่จะกําหนดนโยบายทางการเมืองและรับผิดชอบการ
บริหารทองถิ่นของตนเอง  ตามอุดมการณแที่วา  “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”  ซ่ึงหมายถึง  ประชาชนมีสิทธิและอํานาจในการปกครองตนเอง  โดยอาศัย
วิธีการเขามีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  เพราะในสังคมที่ประชาชนเขาทีสวนรวมทางการเมืองใน ระดับที่สูงจะสะทอนถึงลักษณะของ
ประชาธิปไตยในสังคมนั้นวา  สามารถสนองตอบตอสังคมไดมากที่สุด 
 ในอดีต  การปกครองของไทยรัฐบาลกลางมีอํานาจมาก  เห็นไดจากการวมอํานาจการบริหารและการปกครองของประเทศไวสวนกลางมากกวาสวน
ทองถิ่น  ทั้งนี้รัฐบาลกลางหรือกระทรวง  ทบวง  กรม  ใชอํานาจในดานตาง ๆ  ไดแก  การใชอํานาจตามกฎหมาย  การวินิจฉัยสังการ  ตลอดจนการบังคับ
บัญชาบรรดาขาราชการทั้งปวง ทั่วประเทศ  ตอมามีการแบงอํานาจการบริหารและการปกครองจากสวนกลาง  ใหแกสวนภูมิภาคเป็นมณฑลในสมัยรัชกาลที่ 5 
และเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดและอําเภอ เป็นตน  ซ่ึงทําใหสวนกลางและสวนภูมิภาคมีภารกิจกวางขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  แมวารัฐบาลกลางพยายามมอบ
อํานาจไปสูสวนภูมิภาค  แตก็ไมอาจแกปใญหาใหเป็นที่พอใจของประชาชนไดเพราะขาราชการสวนภูมิภาคทั้งหลายก็ยังเป็นขาราชการสังกัดสวนกลางอยูซ่ึงไป
ปฏิบัติราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปและไมมีโอกาสใกลชิดราษฎรในทองถิ่น เหมือนกับคนที่อยูในทองถิ่น 
 ในปใจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ซ่ึง เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากแนวความคิดที่ตองการปฏิรูปการเมืองไทย  และ
เปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมาตั้งแตเร่ิมการจัดทํารัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว  คือ  รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.2534 มาตรา 211 ได
บัญญัติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.  2550  ตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสําคัญ ซ่ึงในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.  2550  ก็ไดมี 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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กระบวนการรับฟใงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ  จึงถือไดวา รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.  2550  เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวมในการราง
รัฐธรรมนูญมากที่สุด   ตั้งแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณแอักษรมาจนถึงปใจจุบัน 
 รัฐธรรมนูญฉบับปใจจุบัน  มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น  ในหมวดที่ 9  วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งแตมาตรา  282  ถึง
มาตรา  290  (รวม  9 มาตรา)  เชน มาตรา  282 ประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกกันมิได  แตรัฐจะใหความสําคัญแกทองถิ่นโดยให
อิสระในการบริหารงานขอตนเองตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น  มาตรา  285  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองประกอบดวยสภาทองถิ่นและมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปี โดยที่คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  เป็นขาราชการประจําหรือพนักงานของรัฐไมได  มาตรา 287  ราษฎรผูมี
สิทธิเลือกตั้งในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอตอประธานสภาทองถิ่น  เพื่อใหออกขอบัญญัติ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยทําขอบัญญัติทองถิ่นเสนอมาดวย  และมาตรา 289  ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนา ที่บํารุง  รักษาศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปใญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ตลอดจนมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ  ตามความเหมาะสมและความตองการ
ของทองถิ่น  แตตองไมขัดกับการจัดการศึกษาของรัฐ  เป็นตน 
 ตามบทบัญญัติดังกลาวขางตน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงประสงคแจะเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล  เพราะการปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมีโครงสรางไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปใจจุบัน  และการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบดังกลาว  ไมเหมาะสมที่จะรองรับการ
กระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใหเป็นไปตามกระแสเรียกรองของประชาชน 
         ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2542  มีเหตุการณแที่นาสนใจและมีความสําคัญอยางยิ่ง  ในการปกครองสวนทองถิ่นของไทย  คือ การเปลี่ยนแปลงฐานะของ
หนวยปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลทั่วไประเทศ  จํานวน  980  แหง  ขึ้นเป็นเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลานั้น  ไดเขามีสวนรวมในการ
ปกครองสวนทองถิ่นมากกวาในสมัยที่เป็นสุขาภิบาล (เดิม)  และสงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

1.  ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล (เฉพาะพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล)  ไปเมื่อวันที่  4  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.2542  เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลใหครบ  จํานวน  12  คน  (ซ่ึงแต
เดิมมีสมาชิกในรูปคณะกรรมการสุขาภิบาลไวแลว  จํานวน  9  คน)   จึงเลือกตั้งใหมขึ้นมาเพียง  3  คน 

2. องคแประกอบของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีชุดที่เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบลใหอยูในวาระเทาที่เหลืออยู
เดิมของกรรมการสุขาภิบาล (โกวิทยแ  พวงงาม 2542) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีพื้นฐานสวนบุคคลตางกัน ทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตางกัน 
2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  จํานวน  35,000  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

 คือประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก สามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอางอิงจากตารางของ Taro Yamane 
(1973) ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 394 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยใชคําถาม โดยแบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน คือ 
 สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพภูมิหลังของประชาชน  เชน  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา   รายได   อาชีพ   และที่อยูอาศัย 
 สวนที่  2   เป็นคําถามเกี่ยวกับการติดตามขาวสารทางการเมือง 
 สวนที่  3  เป็นคําถามเกี่ยวกับการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 สวนที่  4  เป็นคําถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมือง 
 สวนที่  5  เป็นคําถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง 
 สวนที่  6  เป็นคําถามเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1.  เก็บขอมูลโดยการใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม กรณีที่กลุมที่ศึกษาไมสามารถกรอกดวยตนเองไดใหทําการสัมภาษณแ 
2. กลุมเปูาหมายในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 394 ชุด เมื่อนํามาตรวจสอบความสมบูรณแของขอมูล และ

สามารถนํามาวิเคราะหแไดมี 300 ชุด คิดเป็น    รอยละ 76.14 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรแประมวลผล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) for windows ซ่ึงไดเลือกใช 

1. สถิติเชิงพรรณนาลักษณะทั่วไปของกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง ไดแก  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และรายได  ในรูปตารางแจกแจง
ความถี่  (Frequencies) และคารอยละ (Percentage)   

2. การวัดระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในแตละดาน โดยสรุปในรูปตารางแจกแจงความถี่  (Frequencies)  และคารอยละ 
(Percentage)   

3. ทดสอบความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ  ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได  กับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น โดยใช One-way ANOVA   
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผูศึกษาไดทําการศึกษาในครั้งนี้ไดขอสรุปที่นาสนใจซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่สมควรนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

1. เพศมีความสัมพันธแกับการติดตามขาวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธแระหวางเพศกับการติดตามขาวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่นาสนใจหลายประการ  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  ปรากฏวา  ประชาชนเพศชายมีการติดตามขาวสารทางการเมืองมากกวาประชาชนเพศหญิง  ผลการศึกษาดังกลาว  จึงนํามาอภิปรายดังนี้ 

1.1 ประชาชนเพศชายมีความสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวหรือการดําเนินการของเทศบาล  มากกวาประชาชนเพศหญิง 
  1.2 ประชาชนเพศชายมีความสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่ อนไหวหรือการดําเนินการของเทศบาลจากสื่อประเภทตาง ๆ 
มากกวาประชาชนเพศหญิง 
  1.3 ประชาชนเพศชายมีความสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  หรือการดําเนินการของเทศบาลจากแหลงตาง ๆ มากกวา
ประชาชนเพศหญิง       
  1.4  ประชาชนเพศชายมีการสนทนา  และถกเถียงปใญหาทางการเมืองกับคนรูจัก  มากกวาประชาชนเพศหญิง  
  1.5  ประชาชนเพศชายมีการพูดคุย  สอบถามการทํางานของเทศบาล  มากกวาประชาชนเพศหญิง 
             1.6  ประชาชนเพศชายมีการถกเถียง วิพากวิจารณแกับคนรูจักเกี่ยวกับบริหารงานของเทศบาล  มากกวาประชาชนเพศหญิง 
             1.7    ประชาชนเพศชายมีการติดตามการทํางานของคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  มากกวาประชาชนเพศหญิง 
 สรุปขางตนแสดงใหเห็นวา  ประชาชนเพศชายมีการติดตามขาวสารทางการเมืองมากกวาประชาชนเพศหญิง  ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ ชัยวัฒนแ  รัฐขจร (2552)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเขาใจทางการเมืองและการทีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  :  ศึกษา
เฉพาะกรณี  ประชาชนอําเภอเมืองชลบุรี  พบวา  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคอนขางต่ํา  ประชาชนมีควา ม
กระตือรือรนในการเขามีสวนรวมทางการเมืองและการปกครองคอนขางต่ํา  เพศมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และ
กระตือรือรนในการเขามีสวนรวมทางการเมือง โดยพบวาเพศชายมากกวาเพศหญิง   

2. อายุมีความสัมพันธแกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวาง
อายุกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่นาสนใจหลายประการ ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏวา  อายุไม มี
ความสัมพันธแกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาดังกลาว  จึงนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

2.1 ผูที่มีอายุระหวาง  18-30  ปี  ไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกวัย 
2.2 ผูที่มีอายุระหวาง  18.30  ปี  ไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เพราะถือวาเป็นหนาที่พลเมืองที่ดี   มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ทุกวัย 
2.3 ผูที่มีอายุระหวาง  41-50   ปี  ไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยยึดอุดมการณแของกลุมหรือพรรคการเมือง  มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกวัย 
2.4 ผูที่มีอายุระหวาง  41-50  ปี  ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึงกลุมทางการเมือง  มกกกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกวัย 
2.5 ผูที่มีอายุระหวาง  18-30  ปี  ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพราะเหตุผลที่ปุวยหรือติดธุระจําเป็น มากกวาผูมีสิทธิ

เลือกตั้งทุกวัย 
2.6 ผูที่มีอายุระหวาง  18-30  ปี  จะไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ในครั้งตอไป  เพราะเหตุผลวา ตองการมีสวนรวมทางการ

เมือง มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกวัย 
       ผลสรุปขางตนแสดงใหเห็นวา  อายุไมมีความสัมพันธแกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไมตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสิทธิ์  สันติกาญจนแ  (2530)   ไดทําการวิจัยเรื่อง  การเขารวมทาง  การเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา  อายุ   สถานภาพการสมรส  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง  และยังพบวา  ลักษณะการเขารวมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ไมไดเป็นไปตามแผนกัตตแแมน 

3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธแกับการเป็นสมาชิกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการศึกษา ไดแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวางระดับการศึกษากับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่นาสนใจหลาย
ประการ  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธแกับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ผลการศึกษาดังกลาว  จึงนํามาอภิปราย  ดังนี้ 
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3.1  ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ไดเคยจัดตั้งกลุมทํางานในทองถิ่น  เพื่อชวยแกปใญหาในชุมชน  มากกวาผูมีการศึกษาในระดับอื่น 

ๆ ผูมีการศึกษาระดับ ปกศ. ปวช.ปวส.ปวท. อนุปริญญา  มีแนวโนมไมจัดตั้งกลุมทํางานในทองถิ่น  เพื่อชวยแกปใญหาใน ชุมชน  มากกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอื่น ๆ  

3.2  ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เคยเป็นสมาชิกกลุมการเมืองทองถิ่น(1)  มากกวาผูมีการศึกษาในระดับอื่น ๆ ผูมีการศึกษาระดับ 
ปกศ. ปวช.ปวส.ปวท. อนุปริญญา  มีแนวโนมไมเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมือง    มากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
  3.3  ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เคยเป็นสมาชิกกลุมการเมืองทองถิ่น(2) มากกวาผูมีการศึกษาในระดับอื่น ๆ ผูมีการศึกษาระดับ 
ปกศ. ปวช.ปวส.ปวท. อนุปริญญา  มีแนวโนมไมเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมือง  มากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
  ผลสรุปขางตนแสดงใหเห็นวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธแกับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก ไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวขัดแยงกับ ชัยวัฒนแ  รัฐขจร  (2552)   ไดทําการวิจัยเรื่อ ง  การเขาใจทางการเมือง
และการทีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  :  ศึกษาเฉพาะกรณี  ประชาชนอําเภอเมืองชลบุรี  ซ่ึงพบวาผูมีระดับการศึกษายิ่งสูงขึ้นจะมีความรูความเขา
ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูมีระดับการศึกษาต่ํา 

4. รายไดมีความสัมพันธแกับการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธแระหวางรายไดกับการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏวา  กลุม
ตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกันจะมีระดับการเขารวมกิจรรมทางการเมืองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  ซ่ึงกลุมตัวอยางที่มีรายได  
15,001  บาทขึ้นไป  มีระดับการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองสูงกวากลุมตัวอยางที่มีรายได 15,000  บาทลงมา จึงสรุปไดวาการมีสวนร วมทางการเมืองใน
รูปแบบของการสมัครรับเลือกตั้งหรือไมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล มีความสัมพันธแกับรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ  0.05 ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ นันทนา  วรรธนะภูติ (2549)  ไดทําเรื่องการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ  ศึกษาเฉพาะกรณี  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  ขาราชการของสํานักงานสาธารณสุข  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีสวนรวมทางการเมืองดานการติด ตามขาวสาร
ทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง  ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งในระดับมาก  ดานความสนใจเขารวมมีบทบาททางการเมืองในระดับนอย  และการมีสวนรวม
ทางการเมืองรวมทุกดานในระดับปานกลาง  สวนการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธแระหวางสภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกับการมีสวนรวมทา งการ
เมืองพบวา 1)เพศชายมีแนวโนมที่จะสนใจเขามีสวนรวมทางการเมืองดานความสนใจที่เขารวมมีบทบาททางการเมือง 2) ผูที่มีอายุระหวาง  32.45   ปี  มี
แนวโนมที่จะสนใจเขามีสวนรวมทางการเมืองดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และ 3) ผูที่มีรายไดตอเดือน  15,001  บาทขึ้นไป  มีแนวโนมที่จะสนใจเขามีสวนรวม
ทางการเมืองดานความสนใจที่เขารวมมีบทบาททางการเมือง 

 
สรุป 
      เพศมีความสัมพันธแกับการติดตามขาวสารทางการเมืองของประชาชน ประชาชนเพศชายมีการติดตามขาวสารทางการเมืองมากกวาประชาชนเพศหญิง 
อายุไมมีความสัมพันธแกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธแกับการเป็นสมาชิกกลุมหรือพรรคการเมืองของประชาชน การมี
สวนรวมทางการเมืองในรูปแบบของการสมัครรับเลือกตั้งหรือไมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล มีความสัมพันธแกับรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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พุทธโภชนาการ : การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
Buddhist Nutrition: Eating for Health in terms of Buddhism 

 
ยุรธร  จีนา1 วรางคณา  กันธิยะ2  พัชรินทร์  กบกันทา3 

                 Yurathorn  Jeena  Warangkhana  Kanthiya   Phaccharin   Kobkantha 
 

บทคัดย่อ 
            การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ของพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาคนควาจากคัมภีรแทางพระพุทธศาสนาและเอกสารการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
            ผลการวิจัยพบวา พระพุทธเจาทรงมีหลักคําสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ประกอบดวย 
            1. อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนา ไดแก อาหาร ๔  คือ กวฬิงการาหาร  ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร 
            2. หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา ไดแก พุทธจริยวัตรของพระพุทธเจาในการบริโภคอาหาร ทรงเป็นแบบอยางที่ดีของการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตลอดถึงไดทรงบัญญัติพระวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแ 

3. หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแก หลักโภชเนมัตตัญโุตา คือ รูจักพอประมาณในการบริโภคอาหาร, หลักธรรม
พิจารณาอาหาร ไดแก 1) ธาตุปใจจเวกขณแ พิจารณากอนบริโภคอาหาร  2) ตังขณิกปใจจเวกขณแ ขณะที่รับประทานอาหาร                        3) อตีตปใจจ
เวกขณแ หลังการบริโภคอาหาร, หลักโภชนสัปปายะ โดยพิจารณาอาหารที่เอื้อตอการอยูดีมีสุข ถูกกับสภาพรางกาย มีความเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ไมลําบาก 
อนุเคราะหแตอพรหมจรรยแ และ หลักสันโดษ คือความพอใจในอาหารที่บริโภค 
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Abstract 
 This research aims to study eating habits for health and to search for ways to choose healthy and clean food for health 
according to Buddhist philosophy. This research is a kind of a documentary research studying from Buddhist scriptures and other 
related documents.  
 The results showed that the Buddha provided the teachings concerned the diet as follows;  
              1. Food in the view of Buddhism includes four types of food that are kavalinkarahara (material food, physical nutriment), 
Phassahara (nutriment consisting of contact, contact as nutriment), Manosancetanahara (nutriment consisting of mental volition, 
mental choice as nutriment) and Vinnanahara (nutriment consisting of consciousness, consciousness as nutriment) 
              2. Dietary principle in Buddhism is the Buddha’s daily diet which is a good example of healthy diet for body and mind. In 
addition, the Buddha had defined disciplines as practical guidelines for food diet of Buddhist monks. 
              3.  Principles related to food consumption are Bhojane mạttạnnuta; moderation in eating and the 3 food consideration 
teachings are 1) Dhatu paccavekkhana; food consideration before the meal, 2) Tankkhanika paccavekkhana; food consideration 
during the meal, and 3) Atita paccavekkhana; food consideration after the meal. Moreover, Bhojana sappaya is food consideration 
for well-being, balanced body, sufficiency, hygiene, convenience, support for holy life and the solitary practice is satisfaction for 
having food.     
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บทนํา 

        พุทธภาษิตที่กลาววา  “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไมมีโรค เป็นลาภอยางยิ่ง   เป็นความจริงยิ่งกวาความจริงใด ๆ สุขภาพเป็นปใจจัยพื้นฐานแหง
ชีวิตและความสําเร็จ จึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษยแทุกคน การรับประทานอาหารที่มีประโยชนแ เป็นปใจจัยที่สําคัญประการหนึ่ งที่จะทําใหมีสุขภาพ สมบูรณแ
แข็งแรง แตปใจจุบัน คนไทยยังประสบปใญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภยัจากสารปนเปื้อนตาง 
ๆ หรืออาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานที่เต็มไปดวยสารปรุงแตงอาหาร ทําใหเกิดผลกระทบ สุขภาพทรุดโทรม  เกิดการเจ็บปุวยเรื้อรัง สงผลกระทบตอ
สมรรถภาพการทํางาน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต  ดวยสาเหตุดังกลาว จึงทําใหมีผูสนใจการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยใหความสนใจในปรับเปลี่ยนลักษณะ 
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นิสัยการบริโภคอาหาร และทําใหเกิดธุรกิจผลิตภัณฑแอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงมุงเนนดานการปรับปรุงระบบภูมิคุมกันของรางกาย  การปรับปรุงระบบและสภาพ
การทํางานของรางกาย ตลอดถึงการชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะตาง ๆ เป็นที่แพรหลายในปใจจุบัน  

    อาหารเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานสําหรับทุกคน เพื่อประโยชนแในการเสริมสรางใหรางกายแข็งแรง เจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอ คานิยม
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนแตละวัยในสังคมมีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต สงผลถึงอารมณแและปใญหาสุขภาพดวย (จันทนา เวสพันธแ  และ
คณะ. 2547, หนา 1) การบริโภคอาหารของมนุษยแในปใจจุบัน นอกจากมีวัตถุประสงคแเพื่อใหมนุษยแดํารงชีวิตอยู ได มนุษยแยังนําอาหารมาบริโภคเพื่อบํารุง
สุขภาพและชวยในการรักษาโรคและอาการบางอยางดวย (คณะกรรมการบริหารวิชาการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. 2545, หนา 175) แมในทาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธองคแทรงตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดํารงอยูไดดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได ขาดอาหารก็ดํารงอยูไมได” ดังนั้น หลัก
โภชนาการตามจึงเป็นหลักทางปทัฏฐานของการบริโภคอาหาร  แตจากสภาพสังคมยุคปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ทํา
ใหสภาพของเมืองใหญ ๆ เชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ๆ ซ่ึงเป็นทั้งศูนยแกลางของธุรกิจประเภทตาง ๆ มีทั้งสถานที่ทํางาน สถานศึกษา และโรงงาน 
ตางก็มีผลกระทบซ่ึงกันและกันในการที่จะตองอยูในชุมชนแออัดแหงเดียวกัน ปใญหาที่เกิดขึ้นคือการจราจรติดขัด การทํางานอยางเรงดวน ผูคนจึงจําเป็นตอง
แบงเวลาใหกับการเดินทางมากขึ้น นอกจากเวลาที่มีจํากัดในการรับประทานอาหารแลว ประชาชนสวนใหญ ไมมีเวลาในการประกอบอาหารดวยตนเอง ดังนั้น 
อาหารที่สนองความตองการไดอยางดีในแตละมื้อ ก็คือ อาหารสําเร็จรูป หรืออาหารที่ซ้ือใสถุงพลาสติก ถาดแผนโฟม ไปรับประทานตามความสะดวกของแต
ละคน เชน รับประทาน ณ ที่ทํางานหรือนํามาอุนรับประทานที่บาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกระทบตอวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย อีก
ประการหนึ่ง ไดแก การไมรับประทานอาหารเชา ซ่ึงถือวาเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด แตวารับประทานอยางอื่นแทน ที่เป็นเครื่องดื่มมากกวาที่จะเป็นอาหาร  

    ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป แตพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาที่อยูคูกับคนไทยมาชา 
นาน  คนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจามีมากวา 2,600 ปี ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันวา หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามีค วาม
สอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรแซ่ึงสามารถพิสูจนแใหเห็นได และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยเป็นอยางยิ่ง  ยังมีองคแความรูที่ซอนอยูในหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา ในเรื่องโภชนาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในคัมภีรแพระไตรปิฎก รวมถึงอรรถกถา ฎีกา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการดูแล รักษา
สุขภาพ โดยหลักของการรับประทานอาหารที่ดี  ทําใหมีสุขภาพที่สมบูรณแ แข็งแรง เหมาะแกภาวะของการปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชน นับวาเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่นอกเหนือจากการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักของวิทยาศาสตรแโภชนาการ 

    คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลัก 
ของพระพุทธศาสนา เพื่อนําองคแความรูที่ไดจากการวิจัยมาถายทอด เผยแพรใหแกพุทธศาสนิกชน ตลอดถึงประชาชนผูสนใจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนใน
การเลือกรับประทานอาหาร นอกเหนือจากหลักโภชนาการตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ และเพื่อเป็นการเผยแผเกี่ยวกับหลักโภชนาการแกพุทธศาสนิกชน เพื่อ
การบริโภคอาหารที่ถูกตองแกตนเองและการเลือกถวายอาหารที่เหมาะสมแกพระภิกษุ รวมทั้งรูจักปรารภการบริโภคอาหารเพื่อจิตภาวนา อันจะ กอใหเกิด
ประโยชนแทั้งตอวงการวิชาการดานโภชนาการ วงการดานศาสตรแแหงพระพุทธศาสนา รวมทั้งจะไดรวมกันสืบทอดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพื่อใหคง
อยูคูชาติไทยในอนาคตสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

   2. เพื่อใหไดแนวทางการเลือกรับประทานอาหารอยางปลอดภยัตอสุขภาพ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
         คณะผูวิจัย ไดศึกษาวิเคราะหแ ขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการวิจัย ประกอบดวยการทบทวนเอก สาร 
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ย วของกับแนวคิดอาหารในแนวทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบดวย 
 บดินทรแ   จิตตแเจริญ (2555) ไดศึกษา “การรับรูหลักโภชนาการในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาชาวพุทธที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนาในเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเรื่องอาหารเพื่อจิตภาวนาอยูในระดับสูงสุด และประเภท ลักษณะอาหาร การเลือกอาหารที่
เหมาะกับตนเอง โภชนสัปปายะ สวนดานการรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร โภชเนมัตตัญโุตา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง โดยมีความ
แตกตางในระดับการรับรู รวมทุกทาน กลุมตัวอยางมีความแตกตางในระดับการรับรูในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับ
การศึกษาแผนกบาลี ประสบการณแการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่บอยที่สุด  มีความแตกตางกันในระดับการรับรูหลักโภชนาการตามหลักพระพุท ธศาสนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในสถานภาพของชาวพุทธ เร่ืองสถานภาพสมรส  ไมมีความแตกตางกันในระดับการ
รับรูสภาวะโภชนาการตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พระพิชิตยแ  ปญญาวชิโร (เหมาะเหมาะดี) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “มโนทัศนแเรื่องอาหารในพุทธปรัชญาเถรวาท”  ผลการวิจัยพบวา อาหารเป็นของกิน
หรือเครื่องดื่มคํ้าจุนชีวิต หรือเครื่องหลอเล้ียงชีวิต เมื่อรับประทานเขาไปแลวทําใหเกิดประโยชนแตอรางกาย รางกายเจริญเติบโต มีภาวะโภชนาการที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูได ซ่ึงมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหารยังสงผลตอจิตใจ สติปใญญาของคนเราอีกดวย สําหรับมโนทัศนแของอาหารในพุทธปรัชญา อาหาร
เป็นปใจจัยนํามา หรือสภาพซ่ึงนําผลมาใหแกสิ่งที่มีชีวิตที่ดํารงอยู และเหลาสิ่งมีชีวิตที่แสวงหาภพที่เกิด อาหารในพุทธปรัชญา หมาย รวมถึง สิ่งที่เป็นปใจจัย
สงผลซ่ึงกันและกัน และเกิดขึ้นทั้งรูปธรรมและนามธรรม สําหรับการบริโภคอาหารนั้นพุทธปรัชญาสอนใหรูจักประมาณในการบริโภคเทาที่จําเป็นตอรางกาย 
สวนเปูาหมายของการบริโภคอาหารที่แทจริงนั้นก็เพื่อใหชีวิตดํารงอยูได กําจัดทุกขเวทนา คือ ความหิว และเพื่อสรางคุณงามความดีแก ตนเอง และผูอื่น 
ชวยเหลือสังคม บานเมือง ประเทศชาติ ใหอยูอยางเป็นปกติสุขตอไป 
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 พระอุทัย  มหาปุญโญ (ภิญโญ) ศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหแทัศนะเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา อาหารเป็นสิ่งที่นําไป
หลอเล้ียงชีวิตของมนุษยแใหดําเนินตอไปยังจุดหมายปลายทางที่ไดตั้งเอาไว ซ่ึงประกอบดวย อาหารกายนั้นคือปใจจัยสี่ สวนอาหารใจนั้นคือหลักของศีลธรรมและ 
พระธรรมวินัย และมีการบริโภคอาหาร 2 ลักษณะ คือ การบริโภคเพื่อสิ้นไปแหงอาสวะ คือ การบริโภคอาหารของพระภิกษุ สวนการบริโภคเพื่อใหเขาถึงความ
สงบสุขนั้น เป็นการบริโภคของคฤหัสถแ ดังนั้น อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญเกี่ยวกับการแสวงหาและการบริโภคอยู ๒ ประการ คือ การ
บริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแในพระพุทธศาสนาที่มีทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวกิเลสทั้งปวง โดยการยึดเอาหลักของพระธรรมวินัย
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ สวนการบริโภคอาหารของคฤหัสถแในพระพุทธศาสนานั้นมีทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกตน แกผูอื่น 
และเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคม ประเทศชาติ โดยการยึดหลักของศีลธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
           งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากคัมภีรแทางพระพุทธศาสนา และมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
          
เอกสารที่ใช้ในการศึกษา ประกอบดวย  ไดแก  พระไตรปิฎก อรรถกถา  และเอกสารงานวจิัยที่เกีย่วของกับแนวคิดเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา   ประกอบดวย 

       1. แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา 
              2.  หลกัโภชนาการ การบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา 
              3.  หลกัธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกขอมูล จากการอาน คัมภีรแพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตาม
เนื้อหาที่ผูวิจัยตองการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร ดังนั้นเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคแและเนื้อหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   1. ผูวิจัยจัดหาแหลงขอมูล รวบรวมเอกสารคัมภีรแพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก งานวิจัย เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวของกับอาหารใน
พระพุทธศาสนาและอาหารเพื่อสุขภาพ 
   2. ตรวจสอบคุณภาพของความนาเช่ือถือของเอกสารงานวิจัย โดยพิจารณา 2 ประการ คือ      2.1 การวิพากษแภายนอก ( External Criticism) 
หรือการพิจารณาขั้นต่ํา พบวา เอกสารมีทั้งภาษาไทย และภาษาบาลี 
      2.2 การวิพากษแภายใน ( Internal Criticism) หรือการพิจารณาขั้นสูง พบวา เอกสารที่รวบรวม เป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความนาเช่ือถือ ทั้ง
พระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัย เอกสารบทความ เป็นตน 
  3. ผูวิจัยอานเนื้อหาและบันทึกขอมูลพุทธโภชนาการในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรแและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปจัดประเด็น แยกเป็น
หมวดหมูตามหัวขอที่ตองการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา คัมภีรแพุทธศาสนาที่กลาวถึงอาหาร และหลักโภชนาการ พรอมบันทึกขอมูล จัดเรียบเรียงเนื้อหาผลการวิจัยเป็นหมวดหมู เพื่อ
ตอบจุดประสงคแของการวิจัย ตามหัวขอ ไดแก แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา, หลักโภชนาการ การบริโภคอาหารใน
พระพุทธศาสนา , หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา แนวทางการปฏิบัติ ในการบริโภคอาหารในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงขอมูล 
พรอมนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
          1. แนวคิด ความหมาย ประเภทของอาหาร ในพระพุทธศาสนา พบวา อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเขาสูรางกาย จะโดยวิธีใดก็ตาม ไมวาจะเป็น
การกิน การดื่มหรือฉีด แลวเกิดประโยชนแแกรางกายโดยใหสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยาง เป็นเครื่องคํ้าจุนชีวิต หลอเลี้ ยงชีวิต ซ่ึงทาง
พระพุทธศาสนาใหคํานิยามอาหารวา เป็นปใจจัยที่นําซ่ึงรูปที่มีโอชาเป็นที่ 8 อันหมายถึงรางกาย อาหารมีความสําคัญไมเพียงอยูที่มีคุณสมบัติทําใหรางกายของ
มนุษยแและสัตวแสามารถดํารงอยูไดเทานั้น ในพระพุทธศาสนาอาหารยังเป็นสิ่งที่บุคคลกลืนกิน หรือสิ่งที่นํามาซ่ึงรูป เป็นปใจจัยคํ้าจุน อุดหนุน สงเสริมใหมนุษยแ
บรรลุธรรมได หากรางกายมนุษยแไมมีอาหารหลอเลี้ยงหรือไดรับอาหารไมเพียงพอก็ไมสามารถบรรลุธรรมหรือไมสามารถที่จะปฏิบัติธรรมใหบริบูรณแได 
ตัวอยางเชน พระพุทธเจาเมื่อครั้งบําเพ็ญทุกกรกิริยาในวาระที่ 3 คือ ทรงอดพระกระยาหารทรมานพระวรกาย ก็ไมสามารถตรัสรูธรรมได  อ าหารในพุทธ
ศาสนาจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “โอชา” เทียบไดกับสารอาหาร ชวยบํารุงเล้ียงรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย   
            ประเภทของอาหารตามทัศนะของพระพุทธเจา มี 4 ประเภท คือ 1. กวฬิงการาหาร คือ อาหารที่ตองทําเป็นคํา ๆ แลวกลืนกิน 2. ผัสสาหาร ไดแก 
อาหาร คือ การสัมผัส หรือการบรรจบกันแหงอายตนะภายใน 6 คือ ตาเห็นรูป หูฟใง เสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกตองสิ่งที่กระทบ ทําใหเกิดเวทนา คือ 
ความรูสึกขึ้นมา 3. มโนสัญเจตนาหาร ไดแก อาหาร คือ ความจงใจ ซ่ึงเป็นปใจจัยใหเกิดการกระทํา การพูด การคิด 4. วิญญาณหาร ไดแก อาหาร คือวิญญาณ 
ที่เป็นปใจจัยใหเกิดนามรูป ทําหนาที่รับรูส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น  จึงสรุปความไดวา อาหารในพระพุทธศาสนามีทั้งอาหารทางกายและอาหารทางใจ 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 312 
 

 
 2. หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา พบวา พระพุทธเจาทรงเป็นตนแบบของแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดย
พิจารณาจากจริยวัตรของพระพุทธองคแ ทรงผานชีวิตแบบฆราวาสหรือชีวิตแหงการครองเรือนแบบชาวโลกมากอน ฉะนั้น สิ่งที่พระองคแทรงปฏิบัติ เป็นกิจวัตร
นั้น คือ การแสดงไวเป็นแบอยางตามที่ทรงสั่งสอนเอาไว พระองคแตรัสสอนไวเสมอวา การที่จะสอนผูอื่นคุณสมบัติเชนใด จะตองมีคุณสมบัติเชนนั้นเสียกอน 
การสอนจึงจะสัมฤทธิ์ผลและทําใหไมเดือนรอนภายหลัง พุทธจริยาวัตรเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ประกอบดวย การไมบริโภคอาหารมากเกินไป ,  การไม
บริโภคอาหารนอยเกินไป, การบริโภคอาหารนั้นมีทั้งคุณประโยชนแ มีทั้งโทษ หากบริโภคอาหารโดยไมพิจารณาใหถองแท,  ทรงบริโภคอาหารโดยไมยึดติดใน
รสชาติของอาหาร คือ บริโภคเพื่อใหชีวิตสามารถดํารงอยูได,  ทรงบริโภคอาหารโดยไมชมหรือตําหนิในอาหารนั้น, ทรงบริโภคเพียงวันละ 1 มื้อ,  พระพุทธเจา
ไดทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อเป็นแนวทางการบริโภคอาหารแกพระภิกษุสงฆแ  โดยทรงไดกําหนดอาหารที่บรรพชิตสามารถบริโภคได เชน โภชนะ 5 ชนิด คือ ขาว
สุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ เหลานี้บรรพชิดสามารถบริโภคได แตตองบริโภคภายในเวลาที่กําหนด และอาหารที่ทรงกําหนดเวลาในการบริโภคเ รียกวา 
กาลิก ประกอบดวย ยาวกาลิก คือ อาหารและผลไมที่รับประเคนไวและเค้ียวกินไดที่จํากัดเวลาคือ ชั่วเวลาเชาถึงเที่ยงวัน ยามกาลิก คือ อา หารชนิดที่รับ
ประเคนไวและสามารถเก็บไวบริโภคไดชั่วยาม สัตตาหกาลิก คือ อาหารที่รับประเคนและสามารถเก็บไวบริโภคไดภายใจ 7 วัน ยาวชี วิก คือ อาหารชนิดที่รับ
ประเคนแลวสามารถเก็บไวบริโภคไดตลอดชีวิต เชน ของที่ใชปรุงเป็นยา   นอกจากนี้พระพุทธองคแยังทรงหามใหพระสงฆแบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวแ 10 
ชนิด ไดแก เนื้อมนุษยแ เนื้อชาง เนื้อมา เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีหแ เนื้อเสือโครง 
เนือ้เสือเหลือง เนื้อหมี และเนื้อเสือดาว     
 ในสวนของมารยาทในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแ พระพุทธเจาไดทรงกําหนดมารยาทอันเหมาะสมกับสมณสารูปเพื่อใหเป็นที่เลื่อมใสของผู
พบเห็น เรียกวา “เสขิยวัตร” 30 ขอ เชน ใหรับแกงพอเหมาะพอควรกับขาวสุก , รับอาหารบิณฑบาตแตพอเสมอของปากบาตร ไมกลบแกงหรือกับขาวดวย
ขาวสุกเพราะอยากจะไดมาก , ฉันแกงพอสมควรกับขาวสุก, ไมทําคําขาวใหใหญเกินไป, เมื่อขาวยังอยูในปาก จักไมพูด, ไมฉันเสียงดังซูดๆ ,ไมฉันเลียมือ, ไมฉัน
เลียริมฝีปาก เป็นตน 
          3. หลักธรรมที่เกี่ยวของกับอาหารเพื่อสุขภาพในพระพุทธศาสนา ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาการบริโภคอาหาร นอกจากจะเป็นคําสอนที่เป็น
พุทธพจนแ หรือคําพูดของพระพุทธเจาแลว ยังปรากฏหลักธรรมที่เป็นเนื้อหาคําสอนในเรื่องของการรูจักบริโภคอาหาร  ไดแก     
         โภชนเน มัตตัญโุตา  ความรูจักประมาณในการบริโภค ซ่ึงหากไมรูจักพอประมาณในการบริโภค ยอมกอใหเกิดโทษแกรางกายในที่สุด 
         หลักธรรมเพื่อพิจารณาอาหาร ๓ วาระ พระพุทธเจา ทรงตองการใหพระภิกษุสงฆแไมหลงเมามัวในรส รูป สัมผัสของการบริโภคอาหาร จึงไดทรงสอน
พระภิกษุสงฆแใหรูจักพิจารณาในการบริโภคอาหารในเชิงสัมปชัญญะ บริโภคอยางมีสติ ไมยึดติดในรสแหงอาหารบริโภคดวยปใญญา รูจุดมุงหมายของการบริโภค 
เพื่อสนองความพอดีกับความตองการของรางกาย จํากัดประเภทอาหารใหพอดีที่จะไดสิ่งที่มีคุณคาเป็นประโยชนแและไดสัดสวน พิจารณาวันล ะ 3 วาระ คือ 
ธาตุปใจจเวกขณแ  พิจารณากอนการบริโภคบิณฑบาต  ตังขณิกปใจจเวขณแ  ขณะบริโภคบิณฑบาตและอตีตปใจจเวขณแ  หลังการบริโภคบิณฑบาต               
  โภชนสัปปายะ  อาหารที่เหมาะสม เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก  
เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก บางแหงเรียก อาหารสัปปายะ คือ อาหารที่พอจะบิณฑบาต หรือแสวงหาได พอเลี้ยงชีวิตใหเกิดความสุข ไมขัดของ ไมลําบาก 
สามารถสงผลตอสุขภาพรางกาย และการปฏิบัติธรรมดวย  และยังจัดประเภทของคนมีราคจริต   ชอบอาหารที่มีรสหวานจัด และเมื่อบริโภคก็ทําคําขาวกลม
กลอม ไมใหญจนเกินไป มีความตองการรสเป็นสําคัญ บริโภคอยางไมรีบรอน และไดอาหารที่ดี ๆ แลวจะเป็นอะไรก็ตามยอมดีใจ คนโทสจริต  ชอบอาหารที่ไม
ประณีต มีรสเปรี้ยว และเมื่อบริโภคก็ทําคําขาวใหญเสียจนเต็มปาก ไมตองการโอชารส บริโภคอยางรีบรอนและไดอาหารที่ไมดีแลวจะเป็นอะไรก็ตามยอมดีใจ 
คนโมหจริต  ไมชอบรสอะไรแนนอน และเมื่อบริโภคก็ทําคําขาวเล็ก ๆ ไมกลมกลอม ทําเม็ดขาวหกเรี่ยราดในภาชนะ ริมฝีปากเปื้อนเปรอะ บริโภคอยางมีจิต
ฟุูงซาน นึกพลานไปถึงสิ่งนั้น ๆ 
           หลักธรรม สันโดษ (สันตุฎฐิดา) แปลวา ความยินดีพอใจดวยของที่เป็นของตน ดวยของที่ตนมีอยู  และยินดีพอใจโดยสม่ําเสมอ มี 3 คือ  ยถาลาภ
สันโดษ ความยินดีพอใจตามที่ได  ยถาพลสันโดษ ความยินดีพอใจตามกําลัง ยถาสารูปสันโดษ ความยินดีพอใจตามสมควร เมื่อนํามาประยุกตแใชเป็นจริยธรรม
ในการบริโภคอาหาร จึงเป็นลักษณะของการประกอบกิจการในเรื่องของอาหารดวยตนเอง คือ เป็นการสงเสริมใหทําอาหารกินเองในครอบครัวอยางหนึ่งซ่ึง
ปใจจุบันจะหาครอบครัวที่ประกอบอาหารรับประทานกันเองแทบจะไมไดอยูแลวเพราะปใจจัยตาง ๆ ทางสังคมเมืองในยุคโลกาภิวัตนแหรือไมเชนนั้น ก็พอใจกับ
อาหารตามที่ตนไดรับหรือตามที่แมบานทําให จะมีรสชาติอยางไร ก็ยินดีพอใจตามนั้น ตามสมควร  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับการวิจัยของผูที่วิจัยในเรื่องอาหารในพุทธศาสนาไดแก พระพิชิตยแ  ปญญาวชิโร และสอดคลองกับ พระ
อุทัย  มหาปุญโญ (ภิญโญ)  ตลอดถึงผลการศึกษาของ บดินทรแ   จิตตแเจริญ ที่กลาวสรุปไดว า   อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนา ไดแก อาหาร 4  คือ 
กวฬิงการาหาร  ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร  วิญญาณาหาร เป็นทั้งอาหารทางกายและอาหารทางใจ หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา 
ไดแก พุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจาในการบริโภคอาหาร  ทรงเป็นแบบอยางที่ดีของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตลอดถึงไดทรงบัญญัติ
พระวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆแ นอกจากนี้ หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร ไดแก หลักโภชเนมัตตัญโุตา คือ 
รูจักพอประมาณในการบริโภคอาหาร , หลักธรรมพิจารณาอาหาร  3 วาระ กอนบริโภคอาหาร  ขณะที่รับประทานอาหาร  หลังการบริโภคอาหาร  , หลัก
โภชนสัปปายะ โดยพิจารณาอาหารที่เอื้อตอการอยูดีมีสุข ถูกกับสภาพรางกาย มีความเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ไมลําบาก อนุเคราะหแตอพรหมจรรยแ และ หลัก
สันโดษ คือความพอใจในอาหารที่บริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาหลักโภชนาการของพระพุทธศาสนา แลวนําไปประยุกตแใชในโภชนาศาสตรแ เพือ่สามารถสรุปเป็นองคแความรูมาใชในวิถี
ชีวิตประจําวัน 
 2. ควรมีการจัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับ หลักโภชนาการในการเลือกรับประทานอาหารในหลักของศาสนาอื่น ๆ  เชน ศาสนาคริสตแ   ศาสนาอิสลาม  
ศาสนาพราหมณแ-ฮินดู เพื่อดูความสอดคลองและความแตกตางจากหลกัโภชนาการของพระพุทธศาสนา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธแเป็นงานวิจัยตีพิมพแ งานสรางสรรคแ และงานบริการวิชาการสูชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปีงบประมาณ 2558  ขอบคุณคณะผูบริหาร ที่เห็นความสําคัญของการรวบรวมองคแความรูหลักโภชนาการ การรับประทานอาหาร
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และอนุมัติงบประมาณใหทําวิจัยในครั้งนี้ ขออานิสงสแแหงการทําวิจัยนี้ เป็นสวนหนึ่งของการเผยแผหลักธรรมคําส อนของ
พระพุทธเจา ดํารงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตราบสิ้นกาลนาน   
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ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

                                                                                          ดร. เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่มีผลตอการมีสวนรวมและความมีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของ อบต. ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได การรับขาวสาร และ ระยะเวลาที่มีภูมิลําเนาในเขต อบต. 2) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน เชนการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. การเขารวมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น และความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. 3) ศึกษาความสัมพันธแของสภาพภูมิหลังของ
ประชาชนกับการมีสวนรวมและความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 156 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต. ในอําเภอบานตาก  จังหวัดตาก และเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแหาคารอยละและทดสอบคาไค-สแควรแ (Chi-square) เพี่อหาความสัมพันธแ ผลการศึกษาพบวาประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. ในทุก
กิจกรรม โดยมากกวา ครึ่งหนึ่งเขาไปมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ชักชวนใหผูอื่นไปใชสิทธิ์ เลือกตั้ง รวมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น แจงความตองการและให 
ขอคิดเห็นในการพัฒนา ทองถิ่นตอ อบต. และประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของ อบต. ถูกตอง ภูมิหลังของประชาชนในดานเพศ 
การศึกษา รายได ภูมิลําเนา และการรับขาวสาร มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. ยกเวนในเรื่อง อายุและสถานที่ประกอบอาชีพและภูมิหลัง
ของประชาชน ในดาน เพศ สถานที่ ประกอบอาชีพ รายได ภูมิลําเนา และการรับขาวสาร มีความสัมพันธแกับการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ อบต. 
ยกเวนในเรื่องอายุ และการศึกษา 
 
คําสําคัญ : ความรูความเขาใจของประชาชน , องคแการบริหารสวนตําบล 
 
Abstract 

This research Aims to 1) examine the backgrounds of the people that influence participation and understanding about the 
role of the DOA. Sex, age, education, occupation, income, exposure and length of residence in the oven. Sub. 2) study the 
involvement of the public. Such as voting member of SAO. Monitoring the performance of the SAO. Participation at Taos. Held and 
cognitive functions of the SAO. 3) study of the background. public participation and understanding of the duties of the SAO. using a 
sample of 156 people from random chance (accidental sampling) of the eligible voting members SAO. in the district of Tak Tak and. 
data collection Questionnaires (Questionnaires) The data were analyzed for the percentage test and chi - square (Chi-square) to 
rationalize the relationship. The study found that individuals involved in the management of treatment. In all events by more than 
half participated in the voting. Persuade others to go to the election. Participants at the SAO. Held identify needs and provide. 
Comments on the development of local treatment. The majority of people have a better understanding. The role of the DOA. The 
majority of the correct gender, education, income, domicile and exposure. Is associated with their participation in the management of 
treatment. Except for the story. Age and place of occupations and backgrounds of people in gender, occupation, income, place of 
residence and stay informed. Is associated with a better understanding of the role of the DOA. Except in matters of age and 
education. 
 
Keywords: a deep understanding of people, Tambon Administration Organization. 
 

บทนํา 
ประเทศไทย เป็นชนชาติเกาแกที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาชานานเป็นระยะเวลาหลายรอยปี ประชาชนจึงมีความคุนเคย

หรือเคยชินกับการเป็น ผูถูกปกครอง การปฏิบัติตามคําสั่งมากกวาการแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมในการ ปกครอง แมวาประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงมา
สูการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี พระมหากษัตริยแเป็นประมุขตั้งแต พ.ศ. 2475 แตในชวงตนๆ ของการเปลี่ยนแปลง ประชาชนก็มีโอกาสไดมีสวนรวม
ในการปกครองนอยมาก เนื่องจากมีการปฏิวัติ รัฐประหารบอยครั้งจนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมขาดความตอเนื่อง ตองลมลุก คลุกคลาน เมื่อประชาชน
ขาดการมีสวนรวม การปกครองจึงตกอยูในมือของคนเพียงบางกลุมที่มุงแสวงหาผลประโยชนแโดยวิธีการตางๆ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ของ ไทยจึง
เป็นไปอยางเชื่องชา คนไทยในชนบทไมไดรับการพัฒนาดานความรูทางการปกครอง เป็นที่นาสนใจและนาเป็นหวงว าในยุคที่รัฐบาลมุงกระจายอํานาจการ
ปกครอง ทองถิ่นลงสูชนบทอยางกวางขวางในปใจจุบันนี้ ประชาชนมีความพรอมหรือมีความสนใจที่จะมีสวนรวมในการปกครองมาณเพียงใด เพราะหาก 
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ประชาชนสนใจก็จะเป็นกลไกใหการปกครองทองถิ่นและการปกครองระดับชาติพัฒนาไปไดดี แตหากประชาชนไม สนใจที่จะมีสวนรวมแลว การปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบตางๆ ในปใจจุบนัก็จะกลายเป็นสถานที่ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลบางกลุมใชเป็นที่ทํามาหากิน ทุจริตคอรัปชั่น สรางอิทธิพลขึ้นมาเหนือประชาชน
ทั่วไป ผลาญงบประมาณของชาติอยางมหาศาล โดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคา สุดทายก็จะทําใหประเทศชาติประสบปใญหาตางๆ เชน ปใญหา เศรษฐกิจ ปใญหา
สังคมและการพัฒนาการปกครองที่ดองย่ําเทาอยูกับที่ 
การปกครองประเทศทุกประเทศ ยอมมีวัตถุประสงคแที่ตองการใหประเทศชาติ มีความมั่นคงและประชาชนมีความชุข ในสมัยกอนอาณาเขตของประเทศยังไม 

กวางขวางใหญโต พลเมืองมีจํานวนนอย กิจกรรมที่รัฐตองสนองตอบตอความตองการของประชาชนยังมีไมมากนัก ตอมาเมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น มี
อาณาเขตกวางใหญขึ้น สังคมโลกมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหรัฐมีภารกิจที่ตองดําเนินการเพื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลเพียงองคแกร
เดียวไมอาจสนองตอบตอการบริหาร และอํานวยประโยชนแแกประชาชนไดอยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ (ชูวงศแ ฉายะบุตร,2549) ดังนั้น แนวความคิดในการ
กระจายอํานาจการบริหารการปกครองใหประชาชนในทองถิ่นจึงเกิดขึ้นเพื่อแบงเบาภาระหนาที่ของรัฐบาลและสนองความตองการของคนในทองถิ่นได รวดเร็ว 
และตรงตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง การปกครองทองถิ่นจึงเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมใหทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง โดยสวนกลางเป็นผูควบคุม 
ดานนโยบาย ที่มาของรายได และการกํากับดูแลใหทองถิ่นปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายโดยที่หลักการสําคัญประการหนึ่งของการปกครองทองถิ่นคือ การที่
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง ซ่ึงสวนหนึ่งไดแกการใชสิทธิเลือกตั้งผูบริหาร หรือสมาชิกสภาทองถิ่น อีกสวนหนึ่งไดแก การที่ประชาชนให
ความสนใจ คอยติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคแกรปกครองทองถิ่น ซ่ึงจะเป็นตั วกระตุนใหผูบริหาร เอาใจใสบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน แตในทางตรงกันขาม หากประชาชนขาดการมีสวนรวมในการปกครองตนเองแลว ผูบริหารอาจไมใสใจในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพเทาที่ควร อาจเกิดการทุจริตไดงาย ซ่ึงจะสงผลเสียตอองคแกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ และตอภาพลักษณแของการปกครองทองถิ่นของ
ประเทศโดยรวมได 

ในปใจจุบันประเทศไทยมีการจัดการปกครองทองถิ่น รวม 5 รูปแบบ ไดแก เทศบาล , องคแการบริหารสวนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา 
และรูปแบบชุดทาย ไดแก องคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการ บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงการปกครอง
รูปแบบ อบต. นี้เป็นรูปแบบที่สําคัญยิ่งเพราะมีจํานวนมาก ในปี 2550 มีจํานวน 6,397 แหง (กรมการปกครอง, 2546) และครองคลุมพื้นที่ชนบททั่วประเทศ 
จึงนาจะถือไดวาเป็นองคแกรปกครองทองถิ่น พื้นฐานสําหรับคนไทยในชนบทอยางแทจริง ดังนั้น หากประชาชนในเขต อบต. สนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานของ อบต.  แลว ก็ยอมสงผลใหการปกครอง ทองถิ่นไทยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสรางความเจริญใหแกชนบทและประเทศชาติ อี กทั้งเป็น
รากฐานใหเกิดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการปกครองระดับประเทศสืบไป แตการที่ประชาชนจะตรวจสอบการดําเนินงานของ 
อบต. ได อยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. เสียกอน 
 
วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังของประชาชนที่มีผลตอความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหนาที่ของ อบต. ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได การรับ
ขาวสาร และระยะเวลาที่มีภูมิลําเนาในเขต อบต. 
                 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางสภาพภูมิหลังของประชาชนกับความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         ประชากร 
         ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ในอําเภอบานตาก  จังหวัดตาก จํานวน 22,784 คน 
 
         กลุ่มตัวอยา่ง 
         กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนในเขต อบต.รวมจํานวนทั้งสิ้น 52 หมูบาน โดยใชวิธีสุมตัวอยางหมูบานละ 3 คน รวมเป็นกลุมตัวอยาง 156 
คน โดยทําการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยใชคําถาม โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 
            ตอนที่ 1  เป็นขอมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสื่อประชาสัมพันธแ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานที่ประกอบอาชีพ  รายได  
ระยะเวลาการมีภูมิลําเนา และการไดรับขาวสาร  
            ตอนที่ 2  เป็นคําถามเพื่อวัดการมีสวนรวมตอองคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) เชน การไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. การตรวจสอบการปฎิบัติ
หนาที่ของ อบต. การรวมกิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น  
            ตอนที่ 3  เป็นคําถาม เพื่อวัดความรูความเขาใจในหนาที่ขององคแการบริหาร สวนตําบล (อบต.) 
           
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. เก็บขอมูลโดยการใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม กรณีที่กลุมที่ศึกษาไมสามารถกรอกดวยตนเองไดใหทําการสัมภาษณแ 
2. กลุมเปูาหมายในพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 52 หมูบาน หมูบานละ 3 คน รวม 156 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูล รวบรวมแบบสอบถาม ที่ไดเก็บขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหแโดยการใชสถิติการประมวลผลคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับวิเคราะหแขอมูลดังตอไปนี้               

 1.  ผูศึกษาใชคาเฉลี่ย ( X ) และคารอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของ ประชากร การมีความรูความเขาใจในหนาที่ขององคแการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก              
 2.  ผูศึกษาใชคาไค – สแควรแ (Chi-Square)  ในการทดสอบหาความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  กับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคแการบริหารสวนตําบล และความสัมพันธแระหวางภูมิหลังของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองคแการ บริหารสวน
ตําบล กับการมีความรูความเขาใจในหนาที่ขององคแการบริหารสวนตําบล โดยหาคาความสัมพันธแที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาอง ค์การบริหารสวนตําบล (อบต.) ในเขตอําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก  พบวาประชาชนสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุนอย คือตํ่ากวา 40 ปีลงมา และมีการศึกษาสูงโดยมีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป มีอาชีพ
รับจาง มีสถานที่ทํางานอยูนอกเขตพื้นที่ อบต. ที่มีภูมิลําเนาอยู และมีรายไดสูง คือ มีรายไดโดย เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป และพบวาประชาชนสวนใหญ
มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต. ไมนาน คือมีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต. นอยกวา 15 ปี และสวนใหญเคยไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ อบต. โดยไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ 
อบต. ผานสื่อทางโทรทัศนแและผานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธแของ อบต. การมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความ
เขาใจในหนาที่ของ อบต. ในเร่ืองการสรางและซอมแซมถนน สะพาน การรักษาความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล การ
ปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การควบคุมดูแลราษฎรใหปฎิบัติหนาที่ซ่ึงตองพึงกระทําตามกฎหมาย การจัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การจัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
ระบายน้ํา การสงเสริมให มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การจัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณแ  และการจัดใหมีการบํารุงการ ไฟฟูาหรือแสง
สวาง สวนในเรื่องการเป็นผูชวยเหลือเจาพนักงานในการดําเนินคดีอาญาตางๆ เชน จับคุมตัวผูกระทําผิดสงตํารวจ การจัดใหมีการฌาปนกิจศพสงเคราะหแ การ
อนุญาตใหมีการแสดงมหรสพ การอนุญาตใหมีการเลนการพนันบางชนิด เชน ไพผองไทย ชกมวย และการอนุญาตใหผูใดเขาไปทําประโยชนแ ในที่สาธารณะ 
ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจวาไมเป็นหนาที่ของ อบต.หากพิจารณาอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 มาตรา 67 และ 68 แลว  จะเห็นไดวาโดยภาพรวมแลวประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ อบต. ถูกตอง ยกเวนในเรื่อง
การควบคุมดูแลราษฎรใหปฎิบัติหนาที่ซ่ึงตองพึงกระทําตามกฎหมาย ซ่ึงไมอยูในอํานาจหนาที่ของ อบต. ตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของ 
พิษณุวัตร วรรชนะกุล (2548) ที่ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในองคแการบริหารสวนตําบล :  ศึกษในฉพาะกรณีตําบลทรายมูล อําเภอองครักษแ  
จังหวัดนครนายก พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. ในเรื่องการดูแลสาธารณูปโภคไดอยางครบถวน 

จากการศึกษาสภาพภูมิหลังของประชาชนกันการมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. พบวา มีทั้งที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การศึกษา กลาว คือ ปใจจัยทางดานตัวบุคคลในดาน เพศ สถานที่ประกอบอาชีพ รายได และภูมิลําเนาของประชาชนที่แตกตางกันทําใหความรูความเขาใจใน
หนาที่ของ อบต. แตกตางกันในบางองคแประกอบยอย โดยเพศชายมีแนวโนมในการมีความรูความเขาใจในหนาที่ อบต. มากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะในหนาที่
ดานการปูองกันโรค การสงเสริมใหมีอุตสาหกรรม และความเขาใจที่วาการจัดใหมีการฌาปนกิจศพสงเคราะหแไมใชหนาที่ของ อบต. ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
อยูในเขต อบต. ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.มี ความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. มากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพอยูนอกเขต อบต. ที่มีภูมิลําเนาอยู
โดยเฉพาะการสรางและซอมแซมถนน สะพาน ซ่ึงอาจเป็น เหราะวาบุคคลเหลานี้จําเป็นตองใชถนน สะพานเป็นเสนทางในการเดินทางไปประกอบอาชี พอยู
เสมอๆ จึงใหความสนใจในคุณภาพของถนน สะพานที่ตองใชอยูเป็นประจํา ประชาชนที่มีรายไดสูงมีแนวโนมในการมีความรูความเชาใจในหนาที่ของ อบต. 
มากกวาประชาชนที่มีรายไดต่ํา โดยเฉพาะในหนาที่ดานการจัดการใหมีการบํารุงไฟฟูาหรือแสงสวาง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวาผูที่มีรายไดสูงจะมีเวลาวางจากการ
ประกอบอาชีพพอที่จะใหความสนใจตอการเมืองการปกครองไดมากกวา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กําธร ถาวรสถิต (2538) ที่ศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ฃององคแการบริหารสวน ตําบล: ศึกษาฉพาะกรณีฃองสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลของจังหวัด เพชรบูรณแ             

ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.นาน มีแนวโนมในการมีความรูความเขาในหนาที่ของ อบต. มากกวาประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต. 
ไมนาน โดยเฉพาะหนาที่ในการสรางและซอมแซมถนน สะพาน และหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ซ่ึงคงเป็นเพราะผูที่อยูในเขต อบต. นาน 
มีความจําเป็นตองใชบริการตานสาธารณูปโภคมากกวาผูที่อยูในเขตอบต. ไมนาน จึงทําใหมีความรูความเขาใจมากกวา   ปใจจัยทางดานการรับรูขาวสาร พบวา 
ประชาชนที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ อบต. กับประชาชนทึ่ไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ อบต. มีความรูความเขาใจในหนาที่ ขอ ง อบต. แตกตางกันในทุก
องคแประกอบยอย โดยประชาชนที่เคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับ อบต. มีแนวโนมในการมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. มากกวาประชาชนที่ ไมเคยรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับ อบต. ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาวสารเป็นปใจจัยสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการปกครองทองถิ่น เป็นปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง และการ
มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของหนวยงานการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง   แตอยางไรก็ดีจากผลการศึกษาที่พบวา เพศ สถานที่ปร ะกอบอาชีพ 
รายได และภูมิลําเนามีความสัมพันธแกับการมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. บางองคแประกอบยอย ซ่ึงเป็นสวนนอยนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปใจจุบันเพศ
ชายและเพศหญิง เร่ิมมีความเทาเทียมกันทั้งในเรื่องของการศึกษา การทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องของการเมือง ดังจะเห็นไดจากการที่ผูหญิงเร่ิมเขามามีบทบาท
มากขึ้น ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ จึงเป็นสวนหนึ่งในการลดความแตกตางระหวางเพศในเรื่องของการมีความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง อีกทั้ง
การกระจายอํานาจทางการปกครองในรูปแบบของ อบต. ซ่ึงเป็นรูปแบบการปกครองขนาดเล็กที่อยูใกลตัวประชาชนมากที่สุด และเปิดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการปกครองตนเองมากที่สุด โดยไมแบงแยกเพศ อาชีพ หรือชนชั้นวรรณะ จึงทําใหโดยภาพรวมแลวประชาชนสวนใหญ มีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ อบต. ดี  สวนปใจจัยทางดานอายุ และดานการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีอายุแตกตาง กัน หรือมีการศึกษาที่แตกตางกัน มีความรูความ 
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เขาใจในหนาที่ของ อบต. ไมแตกตางกันในทุกองคแประกอบซ่ึงไมสอดคลองกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการศึกษา กลาวคือประชาชนที่มีอายุม ากกับ
ประชาชนที่มีอายุนอย มีความรูความเขาใจในหนาที่ ของ อบต. ไมแตกตางกันในทุกหนาที่ ซ่ึงเป็นเพราะอําเภอบานตาก มีประชากรที่มีอายุอยู ในชวง 18 - 60 
ปี ประมาณรอยละ 50 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงเป็นวัยทํางาน ทําใหเกิดการตื่นตัวทางการเมืองพอควร อีกทั้งประชาชนสวนใหญมีการศึก ษาสูง 
(60.9%) จึงทําใหคนสวนใหญสนใจการเมืองอยูในระดับหนึ่ง  ประชาชนที่มีการศึกษาสูงกับประชาชนที่มีการศึกษาตํ่า มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของ อบต. ไมแตกตางกันในทุกบทบาทหนาที่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะในปใจจุบันการคมนาคมของอําเภอบานตากมีความสะดวก รวดเร็ว การสื่อสารมวลชน
แพรหลายมาก ทําใหที่มีการศึกษาตํ่าสามารถไดรับขาวสารความรูจากสื่อตางๆ ทดแทนการศึกษาที่ต่ําไดเป็นอยางดี  ทําใหมีดวามรูความเขาใจในหนาที่ของ 
อบต. ไม แตกตางจากผูที่มีการศึกษาสูง 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน อบต. เรื่องการ ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. เชนการสรางถนน การซอมสะพาน 
การเขารวม ฟใงการประชุมสภา อบต. และการเขารวมเป็นสมาชิกกลุมอาชีพที่ อบต. จัดขึ้น พบวาประชาชนยังเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงสมาชิก อบต. ซ่ึงการที่ประชาชนสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับกิจกรรมดังกลาว คือไมเขาไปรวมตรวจสอบดูแลการ
ปฎิบัติงานของกลุมบุคคลที่คัดเลือกเขาไปเป็นตัวแทนในการบริหารงานทองถิ่น นับเป็นการเปิดโอกาสใหกลุมบุคคลบางกลุมเขาไปฉกฉวยประโยชนแในทองถิ่น 
อีกทั้งยังเป็นการลดการถวงดุลอํานาจทางการเมือง  ในเรื่องความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. จากการศึกษา พบวาประชาชนยังมีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ อบต. คลาดเคลื่อนไป โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุดูแลราษฎรใหปฎิบัติหนาที่ซ่ึงตองพึงกระทําตามกฎหมาย ประชาชนคิดวาเป็นหนาที่ของ 
อบต. ในเรื่องของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ อบต. จากผลการศึกษา พบวาประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ อบต. มีแนวโนมในการเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารงาน อบต. และมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ อบต. มากกวาประชาชนที่ไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ อบต. 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลหนองบัวใต้ อ. เมือง จ. ตาก 
Public participation plan developed three years (2014-2016) Norgbua Tai Subdistrict Municipality  Muang 

District Tak Province. 
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Jinutta suwongraw 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอแผนพัฒนา 3ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพปใญหาของการจัดทําแผนพัฒนา 3ปี 2) ศึกษาระดับความรูของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ปี และ 3) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน กลุมตัวอยาง 355 คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจในการศึกษาแผนพัฒนา 3 ปี สวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตําบลหนองบัวใต ประชาชนจําเป็นตองติดตามการประเมินผลเพราะเป็นหนาที่ของประชาชน มากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 75.42 สําหรับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.47) ขอเสนอ
เชิงนโยบาย ดานการมีสวนรวมปฏิบัติควรสงเสริมใหประชาชนรวมเป็นคณะกรรมการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ดานการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชนแ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแใหประชาชนรับทราบ และดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินตองสงเสริมให
ประชาชนเขามาใหขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผูเกี่ยวของกับการ
จัดทําแผน ตองใชสื่อทุกรูปแบบประชาสัมพันธแการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาลตําบลหนองบัว
ใตใหประชาชนทราบเป็นประจําและตอเนื่อง  
 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน แผนพัฒนา 3 ปี 
 

Abstract       
 This study the Public participation plan developed three years (2014-2016) Norgbua Tai Subdistrict 
Municipality Muang District Tak Province. Objective : 1) to study the problem of 3-year development plan 2) the 
level of know ledge of the people in the three-year development plan, and 3) the level of participation of the 
people. Sample of 355 people. The instrument is a questionnaire. 
The results showed that 
 The understanding of educational development plan three years, most have a better understanding of 
the implementation of the development plan for 3 years subdistrict people need to follow up evaluation for the 
matter of most citizens as a percentage. 75.42 percent for the participation of citizens in the 3 year overall 
development plan is moderate (  = 2.47) policy recommendations. The participating practices should encourage 
people to join the board on projects or activities on the participation of beneficiaries should be morn publicity in 
the public notice. And participation in the assessment must encourage the public to provide information and a 
questionnaire to evaluate the development of 3 years practical suggestions. Those concerned with the plan. To 
use all forms of media, public relation, operations and results of operations in accordance with program / project 
case study of Sapping to the public on a regular and ongoing basis. 
 

Keywords : Public participation plan for 3 year. 
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหน ดบทบาทภารกิจหนาที่ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหเป็นหนวยปฏิบัติรองรับภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทั้งการกระจายงานของกระทรวง ทบวง กรมตาง 
ๆ ลงมาสูทองถิ่น การกระจายงบประมาณใหทองถิ่นบริหารจัดการเพื่อแกไข พัฒนาทองถิ่นดวยตนเอง ตัดสินใจในกิ จการทองถิ่นไดเอง ภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ปใจจุบันไดยกเลิก และใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหแนวทางจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่น กําหนดองคแกรจัดทําแผนพัฒนา ขั้นตอน
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา การแกไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ไดกําหนดใหองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทิศทาง การพัฒนา และเพื่อมุงไปสูสภาพการณแที่
ตองการในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแสูงสุด 

แผนพัฒนาทองถิ่น เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของทองถิ่นใหมีความคลองตัว สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น สามารถตอบสนอง
ปใญหาและความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของคณะผูบริหาร ยุทธศาสตรแการพัฒนาอําเภอ ยุทธศาสตรแการ
พัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งเป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยกําหนดสภาพการณแที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลอยางรอบดานและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต อง
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น ปใญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 

ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่น จึงมีความสําคัญตอองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุงไปสู สภาพก ารณแที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบใน การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณแอันพึงประสงคแไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา จึงเป็นการกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนด ถึงสภาพการณแที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณแนั้น      
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหแขอมูลอยางรอบดานและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแ ผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขปใญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใชแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการแกไขปใญหาความเดือนรอนของประชาชนใหเกิดผลประโยชนแสูงสุด ซ่ึงแผน พัฒนาของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรแและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนแ ยุ ทธศาสตรแและ
แนวทางในการพัฒนาในระดับตางๆ และที่สําคัญองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปใญหาที่ประชาชนประสบอยูได และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําแผนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ประชาชน
รูและเขาใจดีวาตนเองตองการอะไร และเป็นผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการนําแผนมาปฏิบัติขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนทุกขั้นตอน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวมกําหนดใหสวนราชการจัดหาหรือสนับสนุน
กลไกในการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อนําแผนสูการปฏิบัติจะไดประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชนแ
สูงสุดตอประชาชน ชุมชนอยางยั่งยืน 

จากประเด็นปใญหาตาง ๆ ของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูศึกษาไดมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี และปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  
2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตานอําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก 
3. เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนา 3ปี  องคแการบริหารสวนตําบลแมตานอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในปีตอไป 

 
วิธีการศึกษา 

1.  ประชากรเปูาหมาย 
ประชากรที่จะศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี ในพื้นที่ขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน  จํานวน 354 

คน  (ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.แมตาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
2.  วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําหรับกลุมประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี ในพื้นที่ขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ผูศึกษาใชวิธีการหา ขนาด

กลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจนแนนอน โดยการใชตารางสําเร็จของเครจซ่ีและมอรแแกน (Krejcie& Morgan) 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณ ผูศึกษาไดรวมรวมขอมูลดังนี้ 
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1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด สําหรับประชาชน  
 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร การคนควาแบบอิสระ วิทยานิพนธแ หนังสือบทความจากหนังสือ วารสาร และจากสื่ออินเตอรแเนตที่เกี่ยวของการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เป็นตน 
4.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น จํานวน 5 ตอน โดยการศึกษาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ และ
ครอบคลุมวัตถุประสงคแของการศึกษาที่กําหนด เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ซ่ึงใชเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชาชนโดยการสอบถามจากประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี ในพื้นที่ขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน จํานวน 354 คน ประกอบดวย 5 ตอน 
5.  การวิเคราะหแขอมูล 

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได ผูศึกษาจะทําการตรวจสอบความสมบูรณแทุกฉบับกอนลงรหัสขอมูล จากนั้นจึง นําขอมูล ทั้งหมดไปประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมทางสถิติ โดยทําการวิเคราะหแตามลําดับ ดังนี้   

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการวิเคราะหแใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ไดแก การแจงความถี่ คารอยละ 

2. ขอมูลความรูความเขาใจการวิเคราะหแใชคารอยละ (Percentage) โดยนําคะแนนรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละคนมาหาคารอยละ 
3. ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน การวิเคราะหแใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (Percentage) โดยใชเกณฑแในการแบงระดับการมีสวนรวม ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย1.00 – 2.33 หมายถึง การมีสวนรวมระดับ
ต่ําคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง การมีสวนรวมระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมระดับสูง 

4. ขอมูลความคิดเห็น ปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใชวิเคราะหแเชิงคุณภาพ
โดยการสรุปความคิดเห็น ปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน  

5. ขอมูลความคิดเห็น ปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
ใชวิเคราะหแเชิงคุณภาพโดยการสรุปความคิดเห็น ปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน และจัดลําดับ
ความถี่ของคําตอบ 

 
ผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 55.4มีอายุระหวาง 41 - 50 ปี รอยละ 33.6 สถานภาพสมรส รอยละ 67.2จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษารอยละ 52.5 มีอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 54.2 และมีรายไดระหวาง 8,001 – 13,000 บาท รอยละ 51.7 ความรูความเขาใจในแผนพัฒนา 3 ปี 
พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง โดยคําถามที่มีผูตอบถูกมากที่สุด คือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหาร
สวนตําบลประชาชนจําเป็นตองติดตามการประเมินผลเพราะเป็นหนาที่ของประชาชน รองลงมาคือ ประชาคมองคแการบริหารสวนตําบล สามารถเสนอปใญหา
ความตองการของชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นๆ ไดโดยตรงไมตองผานองคแการบริหารสวนตําบลก็ได และในขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ปี ใหประชาชนมีสวนรวมอยางมากในการเสนอขอมูลปใญหาความตองการใหแกองคแการบริหารสวนตําบล ตามลําดับ และคําถามที่มีผูตอบผิด
มากที่สุด คือ การจัดตั้งประชาคมมีวัตถุประสงคแที่จะใหประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเป็ นการ
ประสานสงเสริมความรวมมือของประชาชนในองคแการบริหารสวนตําบลดวย รองลงมาคือ แผนงานดานพัฒนาแหลงน้ําเนนการพัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคเป็นหลักสําคัญ และ แผนงานดานพัฒนาคนและสังคมเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรวมทั้งเสริมสร าง
ความเขมแข็งของชุมชน ตามลําดับ  

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมในแผนพัฒนา 3 ปี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
( = 2.47) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการวางแผน ดานการปฏิบัติ การรับผลประโยชนแ และการติดตามประเมินผล อยูในระดั บ
ปานกลาง  = 2.50 ,  = 2.51 ,  = 2.41 และ  = 2.48 ตามลําดับ 

การรวบรวมปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสอง
ยาง จังหวัดตาก สรุปผลไดดังนี้  

ดานการวางแผนปใญหา คือ ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผนพัฒนาประชาคมไมคอยมีสวนรวมในก ารวางแผนในโครงการตาง ๆ 
ขอเสนอแนะคือ ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจในแผนงานพัฒนา ควรวางแผนเฉพาะงานที่สามารถใชไดจริงกับประชาชน 

ดานการปฏิบัติปใญหา คือ การออกมามีสวนรวมของประชาชนนอยมาก ประชาชนสวนใหญทํางาน ไมคอยไดรวมในกิจกรรม ขอเสนอแนะคือ 
องคแการบริหารสวนตําบลตองเชิญชวนและเปลี่ยนรูปแบบใหม ๆ ที่จะทําใหประชาชนรวมกิจกรรมเยอะ ๆ 

ดานการรับผลประโยชนแปใญหา คือ ประชาชนไมไดรับผลประโยชนแจากองคแการบริหารสวนตําบลอยางครอบคลุม ทุกชุมชน หมูบาน บางโครงการ
ไดรับเฉพาะกลุม ขอเสนอแนะคือ ควรใหประชาชนรับผลประโยชนแอยางยั่งยืนและถูกตอง ควรใหกระจายในทุกชุมชน หมูบาน  ควรเนนกิจกรรมที่เห็นผล
ชัดเจน 

ดานการติดตามประเมินผลปใญหา คือ ประชาชน คณะกรรมการการตรวจสอบ และหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลงานโครงการ
ตางๆ ๆไมกระทําการติดตามอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะคือ องคแการบริหารสวนตําบลควรจัดตัวแทนหรือ แตงต้ังคณะทํางานในภาคประชาชนและหนวยงานที่
รับผิดชอบมีสวนในการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
การรวบรวมปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก สรุปผลไดดังนี้  
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ดานการเมืองการบริหารปใญหา คือ ใหคณะกรรมการทุกฝุายพรอมใจกันพัฒนาหมูบาน ขอเสนอแนะคือ ใหเจาหนาที่ออกพบปะประชาชนรับฟใง

ความคิดเห็น ใหขอมูลกับประชาชน และการประสานงานกันระหวางคณะกรรมการชุมชน กับประชาชนและองคแการบริหารสวนตําบลแมตานใหมีความ
ตอเนื่องสอดคลองกับกิจกรรมที่ดําเนินการ 

ดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปใญหา คือ คนในหมูบานขาดความรับผิดชอบตอตนเอง หมูบาน และสิ่งแวดลอม ขอเสนอแนะ 
คือ สงเสริมใหประชาชนสรางความตระหนักในส่ิงแวดลอม และปลูกไมยืนตนใหทั่วทั้งองคแการบริหารสวนตําบล 

ดานสาธารณสุข ปใญหา คือ การรณรงคแเร่ืองยุงลาย ยุงกนปลอง และการกําจัดลูกน้ํา ขอเสนอแนะ คือ อยากใหมาจัดการแกปใญหายุงตามหมูบ าน
โดยการฉีดพนยาปราบปรามและสอดสองดูแลการระบาดของยาเสพติด 

ดานโครงสรางพื้นฐาน ปใญหา คือ ฤดูฝนถนนเขาหมูบานไมสามารถใชงานได ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีการแกปใญหาระยะยาว วางแผนกอสราง
ถนนใหสามารถใชไดตลอดปี 

ดานเศรษฐกิจ ปใญหา คือ สินคาราคาแพงทําใหคาครองชีพสูงขึ้น คนวางงานมีมาก ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูในการประกอบ
อาชีพ กระจายงานสูชุมชนและหมูบาน 

ดานการศึกษา กีฬา และศาสนา วัฒนธรรม ปใญหา คือ สนามกีฬาสําหรับการออกกําลังกายในชุมชนมีนอย เด็กและเยาวชนดอยการศึกษา 
ขอเสนอแนะคือ จัดสรางสนามกีฬาเพิ่มขึ้นของแตละชุมชน หมูบาน  จัดอบรม 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

1. การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหาร
สวนตําบลแมตานโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมบัติ ทัพธานี  (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคแการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง แตขัดแยงกับผลการศึกษาของ   ฉันทแผกา พลภักดี (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยแ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขัดแยงกับผลการศึกษาของ กนกพร แสงศรี  (2553 : 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ องคแการบริหารสวนตําบลเกาะปในหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  ผล
การศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคแการบริหารสวนตําบล เกาะปในหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยู
ในระดับนอย 

สาเหตุที่ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ไดแบงการปกครอง
เป็น 10 หมูบาน และกลุมบาน 25 กลุมบาน มีคณะกรรมการบริหารหมูบาน ซ่ึงการทําแผนขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ทุ กครั้ง จะมีการ
ประชาสัมพันธแใหหมูบานทราบ ใหแตละชุมชน หมูบานไดสํารวจปใญหาและความตองการพัฒนาของชุมชน หมูบาน โดยผานกระบวนการของชุมชน หมูบาน
กอน โดยคณะกรรมการหมูบานเป็นผูดําเนินการ ทําใหประชาชนในชุมชน หมูบานไดทราบ รู และเขารวมในกระบวนการอย างทั่วถึง มีความตระหนักและ
ตื่นตัว ในการพัฒนาชุมชน หมูบาน และจากการที่ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในแผนพัฒนา 3 ปี จึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี 
องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน  ที่ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมชุมชน  จนประสบความสําเร็จไดรับรางวัล
การบริหารจัดการที่ดี ปี 2551 และ 2554 และศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบลแมตาน เป็นศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบูรณาการระดับจั งหวัดยอดเยี่ยม 
ปี 2555 เป็นองคแการบริหารสวนตําบลที่มีความโดดเดนในการรวมกลุมของประชาชน และชุมชน หมูบาน อยางเขมแข็ง  

2. ความรูความเขาใจในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจในแผนพัฒนา 3 ปี เนื่องจาก องคแการ
บริหารสวนตําบลแมตานจะมีการประชาสัมพันธแใหหมูบานทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจั ดทําแผน อีกทั้งมีการสอดแทรกความรูใน
ระหวางการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี ดวย 

กลาวไดวาอาจเป็นเพราะประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลแมตาน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีความรูความเขาใจในเรื่องของ
แผนพัฒนา 3 ปี สวนใหญอยูในระดับสูง ซ่ึงอาจทําใหประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการที่จะเขาไปมีบทบาทหรือใหความรวมมือ กับการ
ดําเนินงานของทางองคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ทําใหคนมีความรูจักคิด วิเคราะหแ และมีเหตุผลในการตัดสินใจในการเขารวมกิจกรรมกับท างองคแการ
บริหารสวนตําบลแมตาน  ประกอบกับทางองคแการบริหารสวนตําบลแมตานเองไดมีการใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกับทางองคแการบริหารสวนตําบล  ทําใหคนที่มีระดับการศึกษาที่ดี สามารถรับรูมีความรูความเขาใจในแผนที่ไดรับการถายทอดเป็นอยางดี สงผลให
กลุมที่มีความรูความเขาใจในระดับสูง สามารถรับรู และเขาใจสภาพปใญหา สามารถรวมกัน คนหาปใญหา สาเหตุของปใญหารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ
ตลอดจนการรวมรับผลประโยชนแ แตกตางกับกลุมที่มีความรูความเขาใจในแผนระดับต่ํา 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 322 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน  จะตองสงเสริมใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น ในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อใหประชาชนเขามามี

สวนรวมมากขึ้น ในดานการมีสวนรวมปฏิบัติองคแการบริหารสวนตําบลควรสงเสริมใหประชาชนรวมเป็นคณะกรรมการในโครงการตางๆ  และกิจก รรมตาง ๆ 
ขององคแการบริหารสวนตําบล ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ ประชาชนยังไมไดรับผลจากการดําเนินขององคแการบริหารสวนตําบลอยางทั่วถึง  
 
องคแการบริหารสวนตําบลควรจะดําเนินการในโครงการกิจกรรมขององคแการบริหารสวนตําบล ใหประชาชนไดรับผลประโยชนแอยางเรงดวน และในดานการมี
สวนรวมในการติดตามประเมิน องคแการบริหารสวนตําบลตองสงเสริมใหประชาชนเขามาใหขอมูล และตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนา 
3 ปี ใหมากขึ้น เพื่อจะเป็นขอมูล ที่แทจริงในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี ตอไป 
 2) องคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ควรสงเสริมและสรางองคแความรูในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี  โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจ ในการมี
สวนรวมของประชาคมในการวางแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบลเพราะรูปแบบการทําประชาคม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเสนอปใญหาความตองการของ
ชุมชน หมูบาน และไดความตองการจากประชาชนสวนใหญเพื่อนําไปกําหนดความตองการที่แทจริง จัดทําแผนพัฒนา 3 ปี ตอไป 
2. การนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ 
1) ประชาสัมพันธแการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการขององคแการบริหารสวนตําบลแมตาน ใหประชาชนทราบเป็นประจําและตอเนือ่ง 
โดยใชส่ือทุกรูปแบบ 
 2) ควรใหมีการฝึกอบรมแกคณะกรรมการจัดทําแผน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผน รวมถึงประชาสัมพันธแแผนพัฒนา 3 ปี ให
ประชาชนทราบเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนา  เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานใหทุก ๆ ฝุายมีความรู มีความเขาใจที่ใกลเคียงกัน พรอมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให
สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานไดจริงและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

3. การศึกษาครั้งตอไป 
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา 3 ปี องคแการบริหารสวนตําบล จําแนกตามกลุมแกนนําตาง ๆ  

เพื่อเป็นขอมูล สําหรับการปรับใชในการสรางการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน  
2) ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน ในแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบลแมตาน กับองคแปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ที่

อยูพื้นที่ใกลเคียง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดีเพราะความกรุณาอยางยิ่ง จากคณาจารยแผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  โดยเฉพาะ ดร.อัญชลี  มีมุข อาจารยแที่
ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและเสียสละเวลาในการแกไขขอบกพรองตางๆ ในการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งนี้จนแลวเสร็จ ตลอดทั้งอาจารยแผูสอนทุก
ทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชา ถายทอดความรู แนวคิดและวิธีการทําใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผูศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ  ประชาชนในตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลครั้งนี้
อยางดียิ่ง  

ขอขอบคุณ นายกองคแการบริหารสวนตําบล ปลัดองคแการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่พนักงานองคแการบริหารสวนตําบลทุกทานที่ไดใหความ
อนุเคราะหแ แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาอิสระในคร้ังนี้ 

สุดทายขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ  วิทยาลัยลุมน้ํา
ปิง ทุกคนที่ใหกําลังใจและชวยเหลือ 

คุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบใหเป็นกตัญโุตาบูชาแดบิดา มารดา ครู อาจารยแ และผูมีพระคุณทุก
ทาน  
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ความพึงพอใจต่อบทบาทด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Satisfactions towards a role of social academic service of Rajamangala university of technology Lanna Tak 

วิรัตนันท์  อัครารักษ์1 และ อรอุมา  คําปูอง2 
Wiratanun Oakrarak and Orouma Compong  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตา ก 
โดยใชโครงการบริการวิชาการแกสังคม คือ โครงการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมของหมูบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก เป็นตัวอยางในการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดแบงกลุมเปูาหมายออกเป็น 2 กลุม คือ 

1. กลุมผูใหบริการ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ที่เขารวมโครงการฯ จํานวน  30 คน 
2. กลุมผูรับบริการ คือ ชาวบานบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 50 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาก จํานวน 2 ชุด คือ 1.)แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใหบริการ  2.)แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยวัดระดับความพึงพอใจออกเป็น 4 
ดาน คือ 1.)ดานการบริการ 2.)ดานการติดตอประสานงาน 3.)ดานการถายทอดองคแความรู 4.)ดานการนําไปใชประโยชนแ  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จะ
เป็นการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใชวิธีการสัมภาษณแผูใหบริการและผูรับบริการ แลวนําขอมูลมาประมวลผล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป (SPSS) 
วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ การหาคาเฉลี่ย(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการแจกแจงความถี่(Frequnecy Distribution)  

สรุปผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก  ของผูใหบริการ 
และผูรับบริการทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูใหบริการ ผลวิจัยสรุปวา ผูใหบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอผูรับบริการในดานการบริการมากที่สุด เนื่องจากผูรับบริการ
มีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พูดจากดวยถอยคําสุภาพ รองลงมา คือดานการประสานงาน ผูรับบริการรับฟใงคําชี้แจงเกี่ยวกับการใหบริการที่ ชัดเจนทําใหการ
ติดตอประสานสะดวกและเกิดขอผิดพลาดนอย ความพึงพอใจถัดมา คือดานการถายทอดองคแความรู ผูใหบริการสามารถนําองคแความรูจากการวิจัยมาบูรณา
รวมกัน ซ่ึงตรงกับความตองการของผูรับบริการ ทําใหกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ ดานการนําไปใชประโยชนแ 
ผูรับบริการการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนแได สามารถสรางรายไดเสริมใหครอบครัว  

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลวิจัยสรุปวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอผูใหบริการในดานการใหบริการมากที่สุด เนื่ องจากผู
ใหบริการ ใหบริการดวยความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง รองลงมาคือ ดานการประสานงาน ผูใหบริการสามารถชี้แจงใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริการที่
ชัดเจน เขาใจงาย  ความพึงพอใจถัดมา คือ ดานการถายทอดองคแความรู มีความเหมาะสมของเวลาทั้งหมดในการอบรมมีเนื้อหาสาระครบถวนนา สนใจ มี
เอกสารประกอบการนําเสนอครบถวน และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ การนําไปใชประโยชนแหลังการอบรมผูรับบริการสามารถนําไปใชประโยชนแได  
สามารถนํามาสรางเป็นอาชีพเสริมทําใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น 

คําสําคัญ :  ความพึงพอใน, บริการวิชาการ, ผูรับบริการ, ผูใหบริการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลลานนา ตาก  
 
Abstract  
 This research have the purpose to study the satisfaction towards a role of social academic service of Rajamangalauniversity 
of technology LannaTak. The social academic service project is improve the quality of life in Yoo-dee, Wangchan district Sam-ngaoTak 
province. Researchers divide 2 group of target group are 

1. Service is customer in Rajamangala university of technology Lanna Tak amount  30 person. 
2.  User is the people in  Yoo-dee, Wangchan district Sam-ngaoTak province. 

The 2 equipment to survey are 1) The questionnaire for service group.  2) The questionnaire for user.We gauge satisfaction 
in 4 parts 1) Service. 2) Communicating. 3) Teaching knowledge. 4) Applying knowledge for the real life. 
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Compiling data by interview the service group and user. After that estimating the data by SPSS program, statistical analysis and 
calculate mean of result, standard Deviation and frequnecy Distribution 
 The conclusion of this research are  

1. The result from the questionnaire for service group is the mostly service group suffice in user. User is polite and smiling. 
Secondary is communicate, user intend the suggestion from the service. That is make a little bit mistake. Third is teaching knowledge, 
the user can apply the knowledge to use in real life in accordance with purpose. The last one is applying knowledge for the real life. 
User can use the knowledge in their occupation. 

2. The questionnaire for user is the mostly user suffice in the service of service group. The service group is very polite and 
friendly. Secondary is communicate, the service group give the good advice, very clear and easy understand. Third is teaching 
knowledge, the service can manage the time very good and have the complete handbook. The last one is applying knowledge. User 
can use the knowledge in their occupation. 
 
Keyword: Satisfactions, academic service, Patients, Providers, Rajamangala university of technology Lanna Tak 
 
บทนํา 

เมื่อเอยถึงการบริการวิชาการแกสังคม ผูที่อยูในแวดวงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคงรูจักรเป็นอยางดี เพราะการใหบริการวิชาการดังกลาวเป็นที่
ระบุอยูภายใตกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑแ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ขอที่วาดวยหลักเกณฑแการประกัน 

เมื่อเอยถึงการบริการวิชาการแกสังคม ผูที่อยูในแวดวงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคงรูจักเป็นอยางดี เพราะการบริการวิชาการดังกลาวเป็นสิ่งที่
ระบุอยูภายใตกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑแ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ขอที่วาดวยหลักเกณฑแก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
องคแประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 องคแประกอบ โดยมีการบริการวิชาการแกสังคม เป็นองคแประกอบหนึ่งที่สําคัญ ดังนั้น การบริการวิชาการแก
สังคมจึงเป็นหนาที่จําเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองทําอยางหลีกเล่ียงไมไดตามกฎหมายซ่ึงอกจากระเบียบของกฎกระทรวงฯดังกลาวแลว การบริการวิชาการ
แกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา ยังมีเง่ือนไขอื่นๆที่ผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการแกสังคมอยูดวย เป็นตนวา ความจําเป็นเชิงวิชาการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกระบวนการวิจัยที่จะตองใชสังคมหรือชุมชนเป็นเครื่องมือหรือหนวยในการวิเคราะหแขอมูลทั้งดานสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาศาสตรแประยุ กตแ 
มนุษยศาสตรแ สังคมศาสตรแ ฯลฯ เพื่อแสวงหาองคแความรูใหมๆเพื่อความเจริญกาวหนาทางวิชาการในแตละดานนอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาเอ งยังมี
แนวนโยบายใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆกับสังคม ที่เห็นไดชัดเจนคือกิจกรรมการออกคายในรูปแบบตางๆ เป็นตนวา คา ยอาสาพัฒนา 
คายเยาวชน คายวิชาการ คายอนุรักษแธรรมชาติ ซ่ึงกิจกรรมที่กลาวมานี้ไดกลายเป็นเวทีใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกตําราหรื อนอกหองสี่เหลี่ยม อีกทั้งยังเปิด
โอกาสใหนักศึกษาไดบําเพ็ญประโยชนแตอสังคมอีกดวย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ไดดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมเป็นประจําทุกปี แตทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก ยังไมเคยติดตามผลการดําเนินงานกอนการใหบริการวิชาการแกสังคม และหลังการใหบริการวิชาการแกสังคม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เมื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก อยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดทําโครงการในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ในสวนงานวิจัยและบริการ
วิชาการจึงสนใจทําการศึกษาความพึงพอใจของสังคมตอบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา
ใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  
2. เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมทั้งกอนและหลังการใหบริการ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ผูวิจัยไดใชกรอบ
แนวคิดทฤษฎีและองคแความรู รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของเป็นกรอบการศึกษา ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการใหบริการ 
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ความพึงพอใจในการทํางาน  เป็นปใจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสงผลตอความสําเร็จของโครงการทั้งในดาน

ปริมาณและคุณภาพ  องคแการใดก็ตามหากบุคคลในองคแการ  ไมมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงานและการปฏิบตัิงานต่ํา คุณภาพ
ของงานลดลง  เมื่อมีการขาดงาน  ลาออกจากงาน  หรืออาจกอใหเกิดปใญหาอาชญากรรมและปใญหาทางวินัยอีกดวย  และในทางตรงกันขาม  หากบุคลากรใน
องคแการมีความพึงพอใจในงานแลวยอมกอใหเกิดความผูกพัน  กระตือรืนรน  มุงมั่นทุมเทความรูความสามารถของตนอยางเต็มที่เพื่อความสําเร็จของงาน  ซ่ึง
โดยทั่วไปแลวในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจผูศึกษามักจะใหความสนใจและศึกษาใน 2 มิติ  คือ ความพึงพอ ใจของผูบริการและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาทั้ง 2 มิติดังกลาว  
ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน เป็นความรูสึกที่เป็นนามธรรม  มีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 

กิลเมอรแ (Gilmer,B.Vou H.1967: 254-255 ) กลาววา ความพึงพอใจ  หมายถึง ผลของทัศนคติตาง ๆ  ของบุคคลที่มีตอองคแประกอบของงานและ
มีความสัมพันธแกับลักษณะงานรวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึงความพึงพอใจดังกลาวนั้นไดแก  ความรูสึก  ความสําเร็จในงานและการไดรับการยกยอง 
ชนิดา ยอดดี (2543:98) กลาววาความพึงพอใจ  หมายถึง อารมณแ  ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตองาน  องคแประกอบของงานซ่ึงสงผลใหมีความสนใจ  ตั้งใจ  
กระตือรือรน  และมุงมั่นในการทํางานซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  และสงผลใหการทํางานสําเร็จตามเปูาหมายขององคแการ อารมณแ  เฟื่องฟู  
(2536:52) กลาววาความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูที่กระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว  เป็นทัศนคติหรือความรูสึกที่ดีตองาน
ที่ตนปฏิบัติ  ทั้งนี้ผลมาจากปใจจัยหลายดานทั้งสภาพแวดลอมภายนอก  เชนผูบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน บรรยากาศในการทํางาน ฯลฯ  และสภาพแวดลอม
ภายใน  เชน บุคลิกภาพสวนตัวนิสัย  เป็นตน  เป็นผลทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกรัก  เต็มใจหรือมีความผูกพันกับงาน และพรอมที่จะทํางา นใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคแขององคแกร                                  

ปรียาพร  วงศแอนุตรโรจนแ (2547:122) กลาววา  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก  เป็นความสุขของ
บุคคลที่เกิดการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน  คือ  ผลที่เป็นความพึงพอใจทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนมีความมุงมั่นที่จะทํา งานมีขวัญและ
กําลังใจ  และสิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานรวมทั้งสงผลตอความสําเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององคแการ  
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 ปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ มิลเลท (Millett. 1954: 397) กลาววา ความพึงพอใจของผูรับบริการเป็นความรูสึกหรือทัศนคติ
ทางบวกของผูรับการบริการที่มีตอภาพรวมของโครงการปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการประกอบดวย 
 1.การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง  ความยุติธรรมในการบริการ  รวมภาครัฐที่มีฐานคติที่วาทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้น
ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  ไมมีการกีดกันแบงแยกในการใหบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service)  หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองตรงตอเวลา 
 3.การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะที่มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ที่ใหบริการ
อยางเหมาะสม (the right  quality at the right  geographical)  

4.การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous  Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เป็นไปอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  โดยยึดประโยชนแของ
สาธารณะเป็นหลัก ไมใชยึดหลักความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 
 5.การใหบริการอยางกาวหนา (progressive  Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะใหบริการใหไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 
 เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล  ซ่ึงมีวัตถุประสงคแหลักในการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอที่เรียกวา  ผูรับบริการนั่นเอง  
องคแกรของรัฐจะตองตอบสนองความตองการของคนหลายกลุม 
 การใหบริการขององคแกรหรือหนวยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ตองมีการติดตอประชาสัมพันธแกับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให
ประชาชนผูขอรับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  มีแนวคิดการใหบริการของนักวิชา  โดยยกตัวอยางพอสังเขป  ดังนี้ 
 จากการศึกษาความหมายของคําวา  ใหบริการไดมีผูใหความหมายในลักษณะที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้ 
 1.สุนันทา  ทวีผล (2550,หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ  สรุปไดดังนี้ 
 - หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ  กลาวคือ  ประโยชนแและบริการที่องคแการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของ
บุคคลเป็นสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเป็นการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนแสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนแ
และบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ  
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 - หลักความสม่ําเสมอ  กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมิใชทําๆหยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 
 - หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางสม่ําเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
 - หลักความประหยัด  คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 
 - หลักความสะดวก  บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเป็นไปในลักษณะปฏิบัติไดงายสะดวก  สบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  ทั้งยังไมเป็น
การสรางภาระ  ยุงยากใจใหแกผูบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
 2.สมิต  สัชฌุกร (2542,หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล,2550,หนา 14) ใหความหมายวาการบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอ
เกี่ยวของกับผูใชบริการ  การใหบุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนแในทางใดทางหนึ่ง  ทั้งดานความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําใหบุคคลตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลืองจัดไดวาเป็นการใหบริการทั้งสิ้น  การจัดอํานวยความสะดวก  การสนองความตองการของผูใชบริการก็เป็นการใหบริการ
การใหบริการจึงสามารถดําเนินการไดหลายวิธี  จุดสําคัญคือ  เป็นการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแแกผูใชบริการ 
 3.เล่ือมใส  ใจแจง (2546,หนา 31-34) ไดเสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค  กลยุทธแ  ทักษะที่จะทําให
ชนะใจผูรับบริการ  ซ่ึงสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอระหวางและหลักการติดตอโดยไดรับบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคแกร  รวมทั้ งผูบริหารของ
องคแกรนั้นๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี  จะเป็นเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับบริการเกิดความศรัทธา  และสรางภาพลักษณแ  ซ่ึงจะมีผลในการใชบริการตาง ๆ ในโอกาส
หนาตอไป 
 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เพลินพิศ จุฬพันธแทอง(2557:บทคัดยอ) การพัฒนากลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลาง โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อ พัฒนากลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวทิยาลัยราชภฏักลุมภาคเหนือตอนลาง ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 1.) ศึกษา
สภาพ ปใญหา และความตองการการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลาง 1.1)โดยวิธีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 1.2)การสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อกําหนดกรอบงานบริการวิชาการแกสังคม 1.3)ใชวิธีการศึกษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และใชแบบสอบถามอาจารยแมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลางซ่ึงเป็นผูใหบริการวิชาการ 297 คน และผูรับบริการวิชาการในเขต
พื้นที่บริการภาคเหนือตอนลาง 450 คน เพื่อศึกษาสภาพ ปใญหา และความตองการบริการวิชาการแกสังคม 2.) ยกรางกลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลาง 2.1)จัดทํารางกลุยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลาง โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญ 13 คน โดยพิจารณาผลการศึกษาสภาพ ปใญหาและความตองการการบริการวิชาการแกสังคมจากขั้นตอนที่ 1  และวิเค ราะหแ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) นําผลจัดทํารางกลยุทธแฯ 2.2)ตรวจสอบรางกลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคเหนือตอนลาง โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 9 คน 3.) ประเมินกลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลางที่
พัฒนาขึ้น โดยประเมินดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเป็นไปได และความเป็นประโยชนแโดยผูเชี่ยวชาญ 17 คน  
 ผลการวิจัยพบวา 1.) สภาพการปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกสังคม ตามความคิดเห็นของอาจารยแ พบวา ขอที่อาจารยแจํานวนมากที่สุดเห็นว ามี
กากรปฏิบัติความไดแก มีประเมินพึงพอใจของการใหบริการวิชาการดานความรูปละประสบการณแที่เพิ่มขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม และขอที่อาจารยแจํานวนมาก
ที่สุดเห็นวามีการปฏิบัตินอยที่สุด ไดแก การพิจารณาแนวทางเรื่องคาตอบแทน/รางวัลที่พึงพอใจแกผูปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ปใญหาการบริการวิชาการ
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการบริการวิชาการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สําหรับความคิดเห็นของบุคลากร
ภายนอกซ่ึงเป็นผูรับบริการ พบวา ขอที่จํานวนบุคลากรภายนอกจํานวนมากที่สุดเห็นวามีการปฏิบัติ ไดแก บุคลากรในหนวยงานนําความรูม าใชประโยชนแได 
และขอที่เห็นวามีการปฏิบัตินอยที่สุด ไดแก งานบริการวิชาการดานติดตั้ง จัดวาง ตรวจสอบระบบงานของหนวยงาน ปใญหาการบริการวิชาการโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับปายกลาง สวนความตองการการบริการวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
 คมสันทิ์ ขจรปใญญาไพศาล (2556:บทคัดยอ) การบูรณาการวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมในรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ คณะ
ศิลปะศาสตรแและวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุแ มีวัตถุประสงคแ คือ พัฒนา ศึกษาผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการบูรณา
การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมในรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปะศาสตรแและวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุแ  เป็นการ
วิจัยเชิงประยุกตแโดยใชวิธีการเรียนรูดวยการวิจัยในชั้นเรียนและวงจรพัฒนาคุณภาพ  PDCA ของเดมมิ่ง ดําเนินการผานการเรียนการสอนในรายวิชา EDUC 
105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพในหลักสูตรครุศาสตรแบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุมเปูาหมาย คือ 
นักศึกษาสาขาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุม 3 จํานวน 23 คน 
 ผลการวิจัยพบวา 1.) เกิดการพัฒนาโครงการสอนรายวิชา EDUC 105  การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ โดยไดบรรจุกิจกรรมการวิจัยและการ
บริการวิชาแกสังคม ใชกลยุทธแการเรียนรูไดแก กลยุทธแการวิจัยเป็นฐานการเรียนรูโดยประยุกตแจากการวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ไดแก 1.)การวางแผน Plan 
2.)การปฏิบัติตามแผน Action 3.)สังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติ Observe 4.)การสะทอนความคิด Reflect และกลยุทธแการบริการวิชาการแกสังคมเป็นฐาน
การเรียนรูประกอบดวย 1.Plan การวางแผน 2.Do การปฏิบัติ 3.Check การตรวจสอบ 4.Act การปรับปรุง  2.)นักศึกษารูเนื้อหาสาระความเป็นครูวิชาชีพ 
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จากการวิจัยไดชิ้นงานการวิจัย 6 เร่ือง และเกิดกระบวนการเรียนรูทักษะความเป็นครูจากประสบการณแจริงจากการบริการวิชาการแกสังคม 3.)ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการในรายวิชา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ไดนําโครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เป็นกรณีศึกษางานวิจัย คือ โครงการสงเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมของหมูบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยแบงแบบสอบความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ชุด คือ 
ชุดที่ 1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใหบริการ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ที่เขารวมโครงการสงเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมของหมูบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 30 คน  โดยการสอบถามความพึงพอใจตอตัวผู รับบริการ 4 
ดาน คือ 1.)ดานการใหบริการของผูรับบริการ 2.)ดานการติดตอประสานของผูรับบริการ 3.)ดานการถายทอดองคแความรู  4.)ดานการนําไปใชประโยชนแ  
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ชาวบานบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่เขารวมโครงการสงเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมของหมูบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 50 คน โดยการสอบถามความพึงพอใจตอตัวผู ใหบริการ 4 
ดาน คือ 1.)ดานการใหบริการ 2.)ดานการติดตอประสาน  3.)ดานการถายทอดองคแความรู   4.)ดานการนําไปใชประโยชนแ  

โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ใชวิธีการสัมภาษณแกลุมผูใหบริการจํานวน 30 คน และ กลุมผูรับบริการ จํานวน 50 คน  การวิเคราะหแ
ขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป (SPSS) วิเคราะหแ วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ การหาคาเฉลี่ย(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
และการแจกแจงความถี่(Frequnecy Distribution) เรียงลําดับจากมากไปนอย สําหรับการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพใชการพรรณนาความ (Content 
Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ของผูใหบริการ 
และ ผูรับบริการทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

ชุดที่ 1  ความพึงพอใจของผูใหบริการ ผลวิจัยสรุปวา ผูใหบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอผูรับบริการในดานการบริการมากที่สุด เนื่องจาก
ผูรับบริการมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พูดจากดวยถอยคําสุภาพ รองลงมา คือดานการประสานงาน ผูรับบริการรับฟใงคําชี้แจงเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน
ทําใหการติดตอประสานสะดวกและเกิดขอผิดพลาดนอย ความพึงพอใจถัดมา คือดานการถายทอดองคแความรู ผูใหบริการสามารถนําองคแความจากการวิจัยมา
บูรณารวมกัน ซ่ึงตรงกับความตองการของผูรับบริการ ทําใหกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ ดานการนําไปใช
ประโยชนแ ผูรับบริการการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนแได สามารถสรางรายไดเสริมใหครอบครัว  

ชุดที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลวิจัยสรุปวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอผูใหบริการในดานการใหบริการมากที่สุด เนื่องจากผู
ใหบริการใหบริการดวยความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง รองลงมาคือ ดานการประสารงาน ผูใหบริการสามารถชี้แจงใหคําแนะนําเกี่ยวกับ การบริการที่
ชัดเจน เขาใจงาย  ความพึงพอใจถัดมา คือ ดานการถายทอดองคแความรู มีความเหมาะสมของเวลาทั้งหมดในการอบรม มีเนื้อหาสาระครบถวนนาสนใจ มี
เอกสารประกอบการนําเสนอครบถวน และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ การนําไปใชประโยชนแ หลังการอบรมผูรับบริการสามารถนําไปใชประโยชนแได  
สามารถนํามาสรางเป็นอาชีพเสริมทําใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ของผูใหบริการ มีประเด็น
สําคัญที่นํามาอภิปรายไดดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใหบริการตอตัวผูรับบริการ ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอย พบวา  
ผูใหบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอผูรับบริการในดานการบริการมากที่สุด เนื่องจากผูรับบริการมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พูดจ ากดวยถอยคําสุภาพ 
รองลงมา คือดานการประสานงาน ผูรับบริการรับฟใงคําชี้แจงเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจนทําใหการติดตอประสานสะดวกและเกิดขอผิดพลาดนอย ความพึง
พอใจถัดมา คือดานการถายทอดองคแความรู ผูใหบริการสามารถนําองคแความจากการวิจัยมาบูรณารวมกัน ซ่ึงตรงกับความตองการของผูรับบริ การ ทําให
กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ ดานการนําไปใชประโยชนแ ผูรับบริการการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนแได 
สามารถสรางรายไดเสริมใหครอบครัว  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) ซ่ึงเป็นหนึ่งในทฤษฎีความ
พึงพอใจของคอรแแมน (Korman) (อางถึงในปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ. 2547 : 123) ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากความตองการสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธแตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปูาหมายสวนบุคคล และยังสอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลวแ (Maslow) เฮอรแ
ซเบิรแก (Herzberg)และลิเคิรแท (Likret) ซ่ึงมัมฟอรแดจัดทฤษฎีดังกลาวใหอยูในกลุมของทฤษฎีความตองการทางดานจิตวิทยา  (The Psychological Need 
School) ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลเกิดจากการตองการความสําเร็จของงานและความตองการยอมรับจากคนอื่น และสอดคลองกับแนวคิด 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 328 
 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับกรใหบริการประชาชนภาครัฐ เวเบอรแ (Weber, 1966, p. 98) ใหทัศนคติเกี่ยวกับการใชบริการวา การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชนแตอประชาชนมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล หรือเป็นการบริการที่ปราศจากอารมณแ ไมมีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนไดรับ
การปฏิบัติเทาเทียมกันตามเกณฑแเมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกัน อมร รักษาสัตยแ (2546, หนา 54) นักวิชาการอีกทานหนึ่งเห็นวา ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เป็นมาตรอีกอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการใหบริการไดเพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ ไป แตหมายถึง การใหบริการอยางดี
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน กลาวโดยสรุปความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ของ ผู
ใหบริการ เกิดจากความตองการเห็นความสําเร็จของานอันเป็นประโยชนแตอผูรับบริการ 

2. ความพึงพอใจตอบทบาทดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ของผูรับบริการ มีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายไดดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการตอตัวผูใหบริการ ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอย พบวา ผูรับบริการ
สวนใหญมีความพึงพอใจตอผูใหบริการในดานการใหบริการมากที่สุด เนื่องจากผูใหบริการใหบริการดวยความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง รองลงมาคือ ดาน
การประสารงาน ผูใหบริการสามารถชี้แจงใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริการที่ชัดเจน เขาใจงาย  ความพึงพอใจถัดมา คือ ดานการถายทอดองคแความรู มีความ
เหมาะสมของเวลาทั้งหมดในการอบรม มีเนื้อหาสาระครบถวนนาสนใจ มีเอกสารประกอบการนําเสนอครบถวน และความพึงพอใจอันดับสุดทายคือ การ
นําไปใชประโยชนแ หลังการอบรมผูรับบริการสามารถนําไปใชประโยชนแได สามารถนํามาสรางเป็นอาชีพเสริมทําใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงระดับดังกลาว
เป็นตัวชี้วัดใหเห็นวา การใหบริการวิชาการแกสังคมประสบความสําเร็จทําให ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอผูใหบริการมาก  ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลอง
กับทฤษฎี ภณิดา ชัยปใญญา (2541) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม
เพื่อตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความพอใจในดานตาง ๆ 
2. การสัมภาษณแ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะไดขอมูลที่เป็นจริง  3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปูาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 
และสอดคลองกับ จอหแน (John อางถึงในเทพศักดิ์ บุญยรัตนแ, 2536, หนา 20) กลาววาเปูาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชนโดยมีหลัก หรือแนวทางดังนี้ 1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equal Able Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ที่มี
ฐานคติวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชน
ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปใจเจกบุคคล ที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Time Service) หมายถึง ในการบริการ
ตองมองวา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานภาครัฐ จะถือวามีประสิทธิผล ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะสรางความรูสึกไมพึงใหแก
ประชาชนที่มารับบริการ 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะการใหบริการ และสถานที่ใหบริการ
อยางเหมาะสม (The Right Quantity at the Right Geographical Location) ความเสมอภาค หรือการตรงตอเวลา จะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการ
ใหบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก ผูรับบริการ 4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) 
หมายถึง การใหบริการที่เป็นอยางสม่ําเสมอ โดยยึดถือประโยชนแของสาธารณะเป็นหลัก ไมใชยึดความพึงพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะให หรือยุติ
บริการเมื่อใดก็ได 5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ ผลของการปฏิบัติงานกลาวอีกนัยหนึ่ง 
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่ทําหนาที่ไดดีมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความรวมมือของคณะผูวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภายใต
โครงการ “สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ประเภททุน R2S ที่ไดใหการสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้ 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบพรุคุณ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ชาวบานบานอยูดี ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ที่ใหความอนุเคราะหแในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจน อาจารยแ  สุรพงศแ  ขุนคง อาจารยแพี่เลี้ยง ที่ชวยใหคําแนะนํา คําปรึกษา ดวยความเอาใจ
ใสอยางดียิ่ง จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวา ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชนแแกบุคลกรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นประโยชนแในการพัฒ นา
งานวิจัยตอไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อม  

กรณีศึกษา : ประชาชนตําบลสามหมื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลสามหมื่นโดยมี
กลุมตัวอยางจํานวน 275 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ทําการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปสถิติที่ใชคือคารอย
ละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลสามหมื่น ดานการมีสวนรวมในการคิด ศึกษาปใญหา อยู
ในระดับมาก สวนดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และดานการติดตามและประเมินผลอยูในระดับปานกลาง แตในภาพรวมทั้ง 3 ดานคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 
Abstract       
 This study is aimed at to study Citizen’s participation for naturai resoural resources and the environmental conservation. 
The data was collected form 257 sampling Tools used in this study was questionnaire, summarizing and analysed with computer 
application. The statistics using were percentage, frequency, mean, and standard deviation.  
 The resuit of this study showed that citizen’s participation for natural resources and the environmental conservation in the 
asea of the participation in thinking and problems study at a high level. Their participation in the areas of practice, monitoring and 
evalvation were  at the middle level. But overall, all three ares of citizen’s particition were at a high level. 
 
บทนํา 
 มนุษยแเรามีความสัมพันธแกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางใกลชิด ทั้งในฐานะที่เป็นสวนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ เป็น
ผูใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต จึงอาจกลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไดเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

1.เป็นแหลงที่มาของวัตถุดิบและผลิตผล 
2.เป็นที่รองรับกิจกรรมตางๆของมนุษยแ และชวยเกื้อกูลใหชีวิตดํารงอยูได 
3.เป็นแหลงรองรับของเสีย และของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค 
4.เป็นความรื่นรมยแแกจิตใจของมนุษยแ เชน ทิวทัศนแ ภูมิประเทศ ความสงบของชาติ ดังนั้นการบริการตางๆ ที่มนุษยแเราไดรับจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จึงชวยใหชีวิตอยูรอดได และสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยแดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอยูภายใต เง่ือนไขของการรูจักใช
ประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดและมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเป็นระบบอยางเหมาะสม โดยจะตองคํานึงถึงขี ด
ความสามารถในการรองรับ เพื่อใหสามารถใชประโยชนแไดอยางยั่งยืน เพราะหากมีการตักตวงใชประโยชนแที่มากเกินขนาด และขาดความระมัดระวังในการใช ก็
ยอมจะเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยแยากรและสิ่งแวดลอมจนกลายเป็นปใญหาสิ่งแวดลอมที่ยอนกลับมาสงผลกระทบตอชีวิต และความเป็นอยูข องมนุษยแใน
ที่สุด 
 ปใจจุบันเป็นที่เขาใจอยางชัดแลววา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดนั้น จะตองคํานึงถึงทรัพยแยากรธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
ดวย เพราะการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งได และเพื่อทรัพยแยากรธรรมชาติสามารถใชประ โยชนแได
อยางตอเนื่อง และยาวนาน หรือเพื่อใหมีประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน จําเป็นจะตองมีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติใหเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องจาการพัฒนาจะตองพึ่งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรก็เป็นองคแประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติจึง
ควรอยูบนรากฐานของความถูกตองและเหมาะสม ปใจจุบันปใญหาอันเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดเป็นปใญหาที่สําคัญและขยายวง
กวางอยางกววงขวาง ซ่ึงจะตองดําเนินการปูองกัน และแกไขปใญหา ตลอดจนควบคุมและสงเสริม ใหการกระทําใดๆมีผลกระทบในทางเสียหายนอยที่ สุด จึง
จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนังถึงความสําคัญ รวมทั้งการมีสวนรวมในการอนุรักษแและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ ทั้งนี้ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ จะตองคํานึงถึงความตองการทั้งในปใจจุบันและอนาคต ตลอดจนสภาพของทรัพยากรกรดวยเพื่ อจะไดใช
ประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคามากที่สุด ประหยัดที่สุด และใชไดอยางตอเนื่อง 
 องคแการบริหารสวนตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก มีสภาพพื้นที่ในเขตรับผิดชอบเป็นพื้นที่ทับซอนกับเขตปุาสงวนแหงชาติ เขต
อนุรักษแพันสัตวแปุา และพันธุแพืช จึงทําใหเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบขององคแการบริหารตําบลสามหมื่นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายเชน ปุาไม ตนน้ํา 
และสัตวแปุา ประชากรสวนใหญเป็นชาวไทยภูเขา (เผากะเหรี่ยง) ประกอบอาชีพดานเกษตร รับจาง เลี้ยงสัตวแ และหาของปา ซ่ึงประชาชนมีวิ ถีการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพที่ใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากปุาตําบลสามหมื่นตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน แตปใจจุบันปุาในพื้นที่ตําบลสามหมื่น
เกิดความเส่ือมโทรมและลดจํานวนลงเป็นจํานวนมากโดยมีสาเหตุหลักมาจากการบุกรุกและปุาถูกทําลายลงโดยผูแสวงหาประโยชนแสวนตนอีกทั้งประชาชนใน 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ชุมชนไมเห็นความสําคัญตอการอนุรักษแและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนจึงเขามามีสวนรวม ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและให
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน ผูวิจัยจึงมีความประสงคแที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดลอมตําบลสาม
หมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะเป็นประโยชแตอองคแกรหือ
หนวยงานที่เกี่ยวของในตําบลสามหมื่นนําไปประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2.เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
1.ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของประชาชนตําบลสามหมื่นในการอนุรักษแทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.ทําใหไดแนวทางที่กอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธภิาพ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
1.ดานเน้ือหา ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ตําบลสามหมื่นในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
2.ดานประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนตาํบลสามหมืน่ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 357 คน 
3.ดนพื้นที่ ศึกษาเฉพาะตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
4.ดานเวลาทําการวิจยั ระหวางเดือน มกรา ถึงเดือนเมษา 2556 

 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจยัครั้งนี้เป็นการวิศึกษาคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีวิธีการดําเนินวิจยัดังนี้ 
 ปรชากรกลุม่ตัวอยา่ง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในตําบลสามหมื่น อาํเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 5,789 คน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดจาก
การเปิดตารางของเครซ่ี และมอรแแกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จํานวน 375 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเป็บแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ ซ่ึงแบงแบบสอบถาม
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
 2.เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับการมีสวนรวม 
 3.ปใญหาและขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจยัไดดําเนินการดังนี้ 
 1.ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหแกกลุมประชาชนทีอ่ยูอาศัยอยูในตําบลสามหมื่น จํานวน 375 ฉบับ ดวยตนเอง 
 2.แบบสอบถามที่สงไปทั้ง 375 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 275 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 71.98 ของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูวิจัยนาํแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหแขอมูลตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 1.นําแบบสอบถามที่ไดจาการเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาจัดหมวดหมูบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 2.การวิเคราะหแลักษณะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รวมถึงระดับของการมีสวนรวมโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยง
แบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
 3.วิเคราะหแผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประชาชน ตําบลสามหมื่น อําเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก โดยใชเกณฑแการแปลความหมายสามารถแปรผลไดดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงนอยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชนพบวาในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาภูมิหลังของประชาชน พบวา 

เป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 25-35ปี มีจํานวนมากที่สุด สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีอาชีพรัจาง/เกษตรกร เป็น
สวนมาก  

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสามหมื่น พบวาภาพรวมของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลสามหมื่น อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายดานไดดังนี้ 

อันดับแรก คือ ดานการมีสวนรวมในการคิด ศึกษาปใญหา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
อันดับที่สอง ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดดับปานกลาง 
อันดับสาม ดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
อันดับที่สี่ คือ ดานการมีสวนรวม การปลูกปุาทดแทนในพื้นที่ปาุเส่ือมโทรม ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกรณีศึกษา ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัด
ตาก โดยภาพรวมของการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก สอดคลอกับงานวิจัยของ พีรพงษแ  พงษแ
วัฒนกูล (2551) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมอนนาง อําเภอพัฒนนิคม  
จังหวัดชลบุรี จาการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของเทศบาลตําบลหมอนนาง โดยรวม
ประชาชนมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ดานการรับผลประโยชนแ รองลงมาคือ ดานดําเนินการ และดานการติดตามและประเมินผล โดยในดานการรับผลประโยชนแ ประชาชนมีสวนรวมในก าร
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะวิธีแกปใญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน ในดานการดําเนินงานประชาชนมีสวนในการสอนลูกสอนหลานใหรู
ถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน และในดานการติดตามประเมินผล ประชาชนมีสวนรวมกับเทศบาลในการพัฒนาทองถิ่น 

ชุติมา ตุ฿นาราง (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยคือ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
จํานวนปีทีอ่ยูอาศัย 

เพ็ญมณี พลชําน ิ (2554) ทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมืองมหาสารคาม พบวา ระดบัการมสีวนรวมของประชาชนในการดําเนินตาม
โครงการฯโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายดานพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่จากมากไป
นอยคือ ดานการมีสวนรวมของการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบ แกไขปใญหา รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนแ  และ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานและชุมชน (SML) ฯ 
โดยภาพรวมพบวา ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลลาดพัฒนาที่อาศัยอยูในหมูบานที่มีขนาดแตกตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
ไมแตกตางกัน ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยพบวา ควรกาํหนดใหหนวยงานที่รบัผิดชอบเขามามีสวนรวมโดยแนะนาํขอปฏิบัติใหแกคณะทํางานหมูบาน รวมทั้ง
ประชาชนในการกาํหนดหลกัเกณฑแ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อบริหารโครงการใหเป็นไปตาม นวมางดําเนินการทีก่ําหนด และจัดทําคูมือโครงการใหสามารถ
เอื้ออํานวยตอความรู ความเขาใจและงายตอการปฏิบัติงานเพือ่เผยแพรใหแกคณะทํางานหมูบานในการดําเนินโครงการอีกทั้งหนวยงานที่เกีย่วของควรจัประ
ชุมชี้แจงใหประชาชนในหมูบานไดทราบถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ หรือจัดใหมีการศึกษาดูงานจากหมูบาน SMLดีเดน เพื่อเป็น
ตัวอยางและแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน พัฒนาหมูบานของตนใหดียิ่งขึน้ตอไป 

วิธาน กองเพชร (2554) ทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา องคแการบริหารสวนตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1.ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบลชื่นชม ฯ จาํนวน 5 ดาน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จาํแนกเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมาก คือดานการมีสวนรวมในการกาํหนดปใญหา อยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบวามกีารนําแผนพัฒนาไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ดานการมีสวนรวมในการจัดการแผนโครงการ ดานการมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผล อยูในระดับนอย คือดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา 

มนัส อาดัม (2555) ทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการอนรุักษแสิ่งแวดลอมในตลาดน้ําเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จากการศึกษา
พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรกัษแสิ่งแวดลอมของตลาดเกาะเกณ็ดอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามรายดาน คือ อันดับแรก 
ดานการมีสวนรวมในการบาํรุงรักษาและปรับปรุงแกไข อันดับที่สองคือ ดานการสีสวนรวมในการปฏบิัติ อันดับที่สาม คือ ดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล 
ประชาชนมีสวนรวมอยูในลําดับปานกลาง และอันดับที่สี่ คือ ดานการมีสวนรวมในการคิด ศึกษาปใญหา ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาํเนา ประเภทกิจการดานการมีสวนรวมในการคิด ศึกษาปใญหาพบวา ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน และจํานวนครั้งที่
ไดรับขาวสารของประชาชนที่ตางกันการมีสวนรวมในการอนุรักษแสิ่งแวดลอมของตลาดน้ําเกาะเกร็ดแตกตางกัน 

ซ่ึงมสอดคลองกับงานวิจัยของวีรชน ขาวผอง (2551)ทําการศึกษาเร่ือง ความรูการมีสวนรวมและความตระหนักตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของ
พนักงานในองคแกรที่ไดรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม : ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีซีฟูดสแ จํากัด และบริษัทจันทบุรีโฟรเซนฟูดสแ จํากัด ผล
การศึกษาพบวา การมีสวนรวม ตัวแบบ การรับรูขาวสาร และระดับการมีการศึกษา มีความสัมพันธแเชิงบวกกับตวามตระหนักตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
และพบวา ความรูความเขาใจ และการฝึกอบรมมีความสัมพันธแเชิงบวกกบัความตระหนักตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม อยางมีนัยสําคัญ สําหรับปใจจยัดาน
เพศ อายุงาน ตําแหนง และหนวยงานทีส่ังกัด พบวาไมมีความสัมพันธแกับความตระหนักตอกระบวนการจักการส่ิงแวดลอม 
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สาเหตุที่ไมสอดคลองเนื่องจาก ความแตกตาทั้งทางดานสภาพพื้นที่ กลุมตวัอยาง แบละวิถีในการดํารงชีวิตของประชาชน ซ่ึงประชาชนในตําบลสาม
หมื่นเป็นชาวเขาเผากระเหรี่ยงจะมีความแตกตางจากประชาชนในพื้นที่ราบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกรณีศึกษาประชาชนตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.ปใญหาและอุปสรรคแการมีสวนรวมของประชาชนในตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ขาดการรับรูขอมูลขาวสารในการประชาสัมพันธแ
ของเจาหนาที่รัฐ หรือองคแกรภายนอก ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ ควรใหมีการจัดอบรมใหความรู การใหขอมูลขาวสารในชุมชนทองถิ่นใหทั่วถึง 

2.ดวยสภาพพื้นที่ในตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่หุบเขาสลับกัน ในการประชาสัมพันธแขาวสารเป็นไปไดคอนขางลําบาก 
ทําใหการประชาสัมพันธแใหทั้วถึง หนวยงานภาครัฐที่จัดกิจกรรมในการรณรงคแการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจําเป็นตองมีมาตรการในการ
ประชาสัมพันธแใหทั้วถึง 

3.มุงเนนใหการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของอันจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจอยางเป็นรูปธรรมเพื่อชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลือใหคงอยูตอไป และฟื้นฟูทรัพยากรปุาโดยการปลูกปุาทดแทนปุาเทาที่เสียไป 

4.ควรมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาในลักษณะเป็นกลุมของประชาชนในตําบล หรือเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ปุาเส่ือมโทรมที่มีการบุกรุกมากเป็นพิเศษ 
เพื่อใหมีขอมูลมากพอนํามาสรุปไดผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือทําการศึกษาในตําบลอื่น ที่เกี่ยวของเพื่อนําผลมาศึกษาเปรียบเทียบ 
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บทบาทของผู้นําชุมชนในการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังผา  จังหวัดตาก 
The role of community leaders to promote economic self-sufficiency  village  : Village In Wang Pha Tak. 

 
เกรียงไกร  สุขเมือง1   

Kreingkrai   Sukmeaung 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคแเพื่อ  (1) ศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนบานวังผาในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  (2) 
ศึกษาความสําคัญของผูนําชุมชนตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  และ (3) ศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานวังผา จังหวัดตาก ผูนําชุมชนและประชาชนในหมู บานมีความสามัคคี  ผูนํามีความสามารถที่จะนําพาหมูบาน  
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานใหเกิดขึ้นได  ดวยกลไกการขับเคลื่อน  กระบวนการ  รวมถึง  กิจกรรมที่จะขับเคลื่อน หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 พบวา  การสงเสริมพัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  ผูนําชุมชนมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่ง และถือวาผูนําชุมชนเป็น
จุดเร่ิมตนของการขับเคลื่อนกลไกการขับเคลื่อนระดับหมูบาน  เป็นแบบอยางตัวอยางใหกับประชาชนในหมูบาน  การเปิดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง  วิธีการ  กิจกรรมรวมกัน  การจัดเวทีประชาคมเพื่อที่เลือกตั้งคณะทํางานหมูบานในการใหความชวยเหลือและพัฒนาหมูบานรวมกับผูนําชุมชน  
การใหความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แทจริง  กับผูนําชุมชน  คณะทํางาน  เพื่อที่จะไดขยายความรูนี้กับประชาชนใ นหมูบานและ
สามารถนําไปถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ในสวนของกระบวนการทํางานนั้น  ผูนําชุมชนจะตองสามารถนําศักยภาพของหมูบานในทุก ๆ ดานมาใชใหเกิด
ประโยชนแและคุมคาอยางที่สุด   
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, ผูนําชุมชน 
 
Abstract 

This research is qualitative research. Aims to (1) study the role of community leaders, Wang Pha in the promotion of village 
sufficiency (2) the importance of community leaders to develop village-sufficient economy, and (3) study the role of community 
leaders. the promotion of village economic efficiency even more. 

Just home village Wang Pha Tak community leaders and residents of the village have unity. Leaders have the ability to 
pound the village. Primarily driven philosophy to happen in the village. Mechanism driven process includes activities that will fuel 
economic village. 

Promoting the development of the village as a village sufficiency economy. Village leaders have an important role and are 
strongly. Village leaders and is considered as the beginning of the drive mechanism to drive the village. A typical example for the 
people in the village. The opportunity for all to participate in determining the direction of joint activities. The community forum for 
elected village committee to assist with village leaders and village development. To provide a better understanding of the true 
philosophy of sufficiency economy. Working with village leaders to extend this knowledge to the people in the village and can be 
applied correctly. In the process it Community leaders must be able to bring the potential of villages in all areas to achieve the most 
beneficial and cost effective. 

 
Keywords : Sufficient economy,  Community leader 

 
บทนํา 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกวา 25 ปี  ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณแทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน  และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  (กรมการพัฒนาชุมชน, 2548) 
 ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมุงหวังใหคนไทยประหยัดอดออม  และพยายามใหขอคิด  กับให
ตระหนักในส่ิงที่กระทําเพื่อควบคุมกิเลสตัณหา  อยูในความพอเพียงและพอดี  อยูบนพื้นฐานวิธีคิดของความสมเหตุสมผล  เพื่อสรางภูมิคุมกันของคนในชาติ  
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองคแ  นับตั้งแตปี 2517 เป็นตนมา  พระองคแไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  ความ
พอมีพอใช  การรูจักพอประมาณ  การคํานึงถึงความมีเหตุผล  การสรางความภูมิคุมกันที่ดีในตัว  เตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาณ  ตระหนักถึงการ
พัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  ตลอดจนคุณธรรมเป็นกรอบในการดํารงชีวิต  ซ่ึงทั้งหมดนี้  เป็นที่รูจักกันภายใตชื่อวา  เศรษฐกิจพอเพียง 
  
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรนิติศาสตรแบัณฑิต สาขานิติศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 334 
 

กระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกเป็นทั้ง “โอกาสและภัยคุกคาม”  ตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
สลับซับซอนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น  มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจใหมของโลกที่นําไปสูกติกาการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหม  และแน วโนมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจใหมที่มีเทคโนโลยีและการใชความรูเป็นฐานของการพัฒนา  ทําใหตองเรงเตรียมพรอมทั้งการสรางระบบ  กลไกและพัฒนาคนใหสามารถ
ปรับตัวอยางรูเทาทันไดรวดเร็ว  เพื่อคงสถานการณแแขงขันของประเทศและกาวสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเทาทัน โลกไดตอไป  อยางไรก็ตาม  ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางและมีแนวโนมที่จะชะลอตัวตอเนื่อง  และคาดวาจะฟื้นตัวไดชากวาที่ประมาณการไวเดิม  จะสงผลตอ เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยซ่ึงตองปรับตัวใหทันทั้งการเริ่มปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแตระดับฐานรากถึงระดับมหภาคและการปรับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะสม  
ควบคูไปกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (เสาวลักษณแ  สุขวิรัช, 2548: 112 – 114) 
 ในการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหสามารถบรรลุเปูาหมายไดนั้น  ปใจจัยที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งก็คือ  ตัวผูนําชุมชนนั้น ๆ จะมี
บทบาทที่สําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสําเร็จในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการคัดเลือกใหเป็นหมูบาน
นํารอง  เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีที่จะนําไปพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง  บทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานวังผา  จังหวัดตาก                  
มีขั้นตอนในการศึกษา  ดังนี้ 
 1. การคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร  วารสาร  งานวิชาการ  สิ่งตีพิมพแตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแนวความคิด  กรอบการวิจัย  
ตลอดจนขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เป็นผูนําชุมชนของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานละ 1 คน 
 3. การสังเกตการณแแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม  โดยการเขาไปในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ติดตามความ
เคลื่อนไหวของผูนําชุมชนในการสงเสริม  สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งการพัฒนาหมูบาน  ชวงการเก็บขอมูลแบงออกเป็นสอง
ชวง  ชวงแรก  คือ  การเก็บขอมูลทั่วไปของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  และการทํากิจกรรมของผูนําชุมชน  และ  ชวงที่สอง  เป็นการเก็บขอมูล ดวยการใช
แบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณแ 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานวังผา ตําบลแมจะเรา อําเภอแม
ระมาด จังหวัดตาก  ทั้งในเรื่อง  การลดรายจาย  การเพิ่มรายได  การประหยัดอดออม  การเรียนรู  การอนุรักษแสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  ความ
เอื้ออารีตอกัน  ความสําคัญของผูนําชุมชนตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงแนวทางของการเพิ่มบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  กลุมเปูาหมายที่ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนเป็นองคแความรู  ไดแก  ผูนําชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานวังผา ตําบล
แมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  โดยศึกษาผูนําชุมชนชุมชน  ประธานคณะทํางาน  หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นบุคคลคนเดียวกันคือผูใหญบาน
นั้นเอง  รูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาหมูบาน  โดยการนําหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงชี้แนะแนวทางการดํารงวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแตระดับตนเอง  ครอบครัว  หมูบานชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  อีกทั้ง  การ
พัฒนาและการบริหารประเทศที่ดําเนินในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ  ซ่ึงความพอเพียง  หมายถึ ง  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานวังผา ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  มีศักยภาพความอุดมสมบูรณแในหลาย ๆ ดาน  สภาพทาง
ภูมิศาสตรแ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความพรอมของชุมชนผูนําชุมชน  ไมวาจะมีพื้นที่การเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณแ  ทั้งน้ํา  ดิน  และอากาศ  ที่มีตาม
ธรรมชาติ  อยางเชน  หวยแมกลอง  หนองคลองบึงตาง ๆ รวมถึงที่สรางขึ้นโดยมนุษยแ  ที่เอื้อตอการทําการเกษตรกรรมเป็นอยางมาก  ผู นําชุมชนและ
ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคี  ผูนํามีความสามารถที่จะนําพาหมูบาน  ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานชุมชนใหเกิดขึ้นได  ดวยกลไ กการ
ขับเคลื่อน  กระบวนการ  รวมถึงกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการศึกษาผูนําชุมชนทั้งโดยสัมภาษณแพูดคุย  สังเกต  รวมกิจกรรม  และใชแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  พบวา  การที่จะสงเสริมพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเป็นหมูบานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดนั้น  ผูนําชุมชนชุมชนมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการ
พัฒนา  ถือวาผูนําชุมชนชุมชนเป็นจุดเริ่มตนการขับเคลื่อน  กลไกการขับเคลื่อนระดับหมูบาน  ผูนําชุมชนเป็นผูที่ดําเนินการและปฏิบัติเป็นแบบอยางใหกับ
ประชาชนในหมูบาน  การเปิดโอกาสใหประชาชนทุกคนในหมูบานไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  วิธีการกิจกรรมรวมกัน  การจัดเวทีประชา คมเพื่อที่
เลือกตั้งคณะทํางานหมูบานในการใหความชวยเหลือและพัฒนาหมูบานรวมกับผูนําชุมชน  การใหความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แทจริงกับผูนํา
ชุมชนและคณะทํางาน  เพื่อที่จะไดขยายความรูนี้กับประชาชนในหมูบานและสามารถนําไปถือปฏิบัติไดอยางถูกตองสวนกระบวนการทํางานนั้น   ผูนําชุมชน
ตองสามารถศักยภาพของหมูบานในทุก ๆ ดานมาใชใหเกิดประโยชนแและคุมคามากที่สุด  ทั้งขอมูลหมูบานชุมชน  ทรัพยากรดานอื่น ๆ ความสัมฤทธิ์ของผูนํา
ชุมชนที่สมารถสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงไดตามบทบาทของผูนําชุมชนนั้น  สามารถจําแนกได 3 ระดับ  ดังนี้ 
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 1. ระดับพื้นฐาน 
  1.1 ผูนําชุมชนควรมีความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  และสามารถนําไปปรับ
ประยุกตแใชใหเขากับการดําเนินชีวิต  การบริหารและการพัฒนาหมูบาน 
  1.2 ความพรอมของครอบครัว  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เชน  การมีฐานะทางการเงินของครอบครัวพอสมควรที่จะครอง
ชีพ  โดยที่ครอบครัวไมเดือดรอน 
  1.3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอยางใหกับประชาชนในหมูบาน  ทั้งการปฏิบัติของตนเองและครอบครัว  เชน  การประกอบอาชีพ  การลด
รายจายที่ไมจําเป็น  การเพิ่มรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม  การประหยัดอดออมไวใชเมื่อคราวจําเป็น  การเรียนรูอบรม  ศึกษาแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
เสมอ  การอนุรักษแสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมและใชทรัพยากรอยางคุมคา  และการมีความรักความเอื้ออาทรตอผูอื่น  เป็นตน 
 2. ระดับทาทาย 
  2.1 ผูนําชุมชนสามารถชี้แนะแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในหมูบานมีความรูความเขาใจ  รวมถึง
สามารถนําไปปฏิบัติไดทั้ง  การลดรายจายที่ไมจะเป็น  การเพิ่มรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม  การประหยัดอดออมไวใชเมื่อความจําเป็ น  การเรียนรู
อบรม  ศึกษาแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  การอนุรักษแสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมและใชทรัพยากรอยางคุมคา  และการมีความรักความเอื้ออาทรตอผูอื่น 
  2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  เวทีประชาคมแสดงความคิดเห็น  รวมคิดรวมทํา  รวมตัดสินใจ  รวมรับผิดชอบในกิจกรรมใน
หมูบานชุมชน  เชนการจัดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นทั่วไป  การวางแผนชุมชน  การประชุมอบรมใหความรู  การศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 การประสานงาน  การบูรณาการงานในหมูบานชุมชน  การประสานความรวมมือกับภาคีการพัฒนา  ทั้งภาคสวนราชการ  
ภาคเอกชน  และอื่น ๆ เพื่อที่จะรวมกันขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนสามารถปฏิบัติทั้งระดับตนเอง  ครอบครัว  และหมูบานชุมชน  ด วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ระดับกาวหนา 
  3.1 ผูนําชุมชนสามารถเป็นวิทยากร  ใหความรูกับประชาชนในหมูบานและบุคคลทั่วไป  ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการปฏิบัติ  การ
ดําเนินวิถีชีวิต  และรวมทั้งการใหความรูในเร่ืองอื่น ๆ ดวย 
  3.2 ผูนําชุมชนสามารถที่จะนําพาหมูบานประชาชนพัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหหมูบานชุมชนอื่นมาศึกษาดูงานได 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานวังผา ตําบลแมจะเรา 
อําเภอแมระมาด จังหวัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ภาครัฐและทุกภาคสวนควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หมู บานชุมชนที่ไดรับ
วัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาของโลกยุคโลกาภิวัฒนแมายาวนาน  ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป  การที่จะใหหันกลับมาใชวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอ เพียงนั้น  รัฐ
ตองมีกระบวนการขับเคลื่อนที่สามารถใหประชาชนใชเป็นแนวทางการดํารงชีวิตเพื่อที่จะใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจดวย 
 2. ผูนําชุมชนควรมีความรูความเขาใจ  การปฏิบัติตน  ครอบครัว  ดวยหลักและปรัชญาเศรษฐกิจที่ถูกตอง  เพื่อที่จะไดเป็นแบบอยางใหกั บ
ประชาชนในหมูบานชุมชนได 
 3. ผูนําชุมชนจะตองสามารถแสดงบทบาทนําและบทบาทตามในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งการปฏิบัติเป็นแบบอยาง  การนําพา
หมูบานชุมชนทํากิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ผูนําชุมชนจะตองเป็นผูประสานงานที่ดี  ทั้งภายในและภายนอกหมูบานชุมชน  เพื่อชวยในการพัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ผูนําชุมชนจะตองเป็นผูแสวงหาความรู  ขาวสาร  โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะสามารถถายทอดใหประชาชนในหมูบานไดรับรู
รับทราบ  และนําไปปฏิบัติไดตอไป 
 6. รัฐตองสานตอนโยบายอยางตอเนื่อง  รวมถึงการใหการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณ  รวมถึงส่ิงที่จําเป็นอื่น ๆ ในการพัฒนาประเทศ  
ดวยหลักและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกลุ่มอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
Problems and Obstacles in Conducting the Account  

of Community Occupational Group in Mueang District, Tak Province. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพคาขาย กลุมอาชีพสวนใหญผลิตสินคาประเภทอาหารแปรรูป ผูจัดทําบัญชีของกลุมไดปฏิบัติงานกับทางกลุมมากกวา 6 ปี โดยเรียนรู       
การจัดทําบัญชีดวยตนเอง กลุมอาชีพสวนใหญมีการจัดทําบัญชีดวยมือ สมุดบัญชีหรือเอกสารท่ีทางกลุมอาชีพเลือกใชมากท่ีสุด คือ สมุดเงินสดรับ 
สมุดเงินสดจาย สมุดบันทึกตนทุนกําไร จากการศึกษาพบปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง 
(X=3.06,S.D.=1.24) ประกอบดวย ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ปใญหาดานความรวมมือและ
ประสานงาน ปใญหาดานเครื่องมือที่ใชในการจัดทําบัญชี ปใญหาดานวัตถุดิบ ปใญหาดานการตลาด และปใญหาดานการเงิน  

  ขอเสนอแนะ กลุมอาชีพควรวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับการตลาดเพื่อไมใหเกิดสินคาคงเหลือมากเกินไป กลุมอาชี พควรไดรับ    
การอบรมเรื่องหลักการจัดทําบัญชี การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแเพื่อสามารถตั้งราคาขายไดถูกตอง กลุมอาชีพตองการความรูทางดานการตลาด  
กลุมอาชีพอยากใหเกิดการเรียนรูการประกอบอาชีพตามภูมิปใญญาทองถิ่นของไทย เพื่อสืบทอดใหคงอยูตอไป 

 
คําสําคัญ : กลุมอาชีพ ผูจัดทําบัญช ี
 
ABSTRACT 
  Research aims to study the condition of a group of accounting profession in Muang District, Tak province to study 
the problems and obstacles in occupations in the Group's accounting. The population is a group of occupations in Muang 
District, Tak province using the questionnaire as a tool to collect information. Statistics used in the analysis using 
descriptive statistics include percent average and standard deviation.   
  From the results of the study found that the majority of respondents are female, aged 41-50 years of elementary 
education level, occupation, trade, profession, most groups produce processed food commodities. The Group's 
accountants have been operating with more than 6 years by learning the manual accounting. Most occupational groups 
have been accounting by hand. Book or document using the selected occupation group is the most cash payments journal 
notebook cost profit from the study found problems and obstacles in the overall accounting is moderate (X = 3.06, S.D. = 
1.24) contains the knowledge of the capabilities of accountants and accounting methods. Issues, Cooperation and 
coordination.  Problems with the tools that are used in the preparation of the accounts.  Raw material problems. Marketing 
problems and financial problems.   
  Group feedback career planning should accommodate the market to prevent excessive inventories. Occupational 
groups should receive training for accounting principles Product costing for sales price can be set correctly. Groups need 
marketing knowledge. The Group wants a career, learning career by Thailand's local wisdom to inherit. 
 
Keywords : Professional group, Accountants 

 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา ตาก E-mail:yopharat_dang@hotmail.com Tel.080-0863600 
2 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา ตาก E-mail:yuparat2550@hotmail.com Tel.087-2075733 
3 นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา ตาก E-mail: nok-h@hotmail.com Tel.0816748676 
4 นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา ตาก E-mail: Jittraporn@hotmail.com Tel.0816748676 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 337 
 

บทนํา 
 รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม  สนับสนุนและชวยเหลือใหชุมชนตางๆ สรางรายไดจากการเพิ่มมูลคาใหทรัพยากรและผลผลิตตางๆ  ในทองถิ่น  อัน

จะเป็นผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองได  ซ่ึงจะทําใหครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8, 9 และ 10 ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนแการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองคแรวมที่มี “คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา” สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2558 เนนการ "ตั้งรับ" มากกวา "รุก" โดยเนนการปูองกันปใญหาจากวิกฤตการณแที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี  7 ยุทธศาสตรแ 
ไดแก การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง สมดุล อยางสรางสรรคแ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้ง
ความรูคูคุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เนนการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Aungreutai,2555) 
  กลุมอาชีพเป็นการประกอบกิจการของคนในชุมชนเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยรวมตัวกันเพื่อการผลิต การใหบริการและอื่นๆ ในการ
ประกอบกิจการของกลุม ตองใชภูมิปใญญาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการชุมชน ทั้งในระดับครัวเรือน เครือขาย องคแกรและชุมชนการบริหารจัดการ
ทุนของชุมชน ทั้งทุนที่เป็นตัวเงินทรัพยากรธรรมชาติ ความรู ภูมิปใญญา ประเพณี วัฒนธรรม โดยมีวิถีชีวิตรวมกัน เพื่อการพึ่งตนเองและเสริมสรางรายได ซ่ึง
องคแประกอบของวิธีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เป็นกิจกรรมที่สมาชิกไดรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชนแในดานเศรษฐกิจหรือการสรางเสริมรายไดเป็นวัตถุประสงคแ
หลักสําคัญ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาอาชีพใหกับสมาชิกกลุม ซ่ึงองคแประกอบในการจัดตั้งกลุมอาชีพมี 5 ประการ ดังตอไปนี้ 1.สมาชิก 2.ผูนําหรือคณะ
กรรมการบริหารกลุม 3.ขอบังคับหรือกติกา 4.ตองมีกิจกรรม 5.มีผลประโยชนแรวมกัน และมีสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ 1.การบังคับหรือการกําหนดใหเกิดกลุม 
หมายถึง การที่คนถูกบังคับใหมาอยูในที่เดียวกัน โดยไมจําเป็นวาจะเกิดจากความตองการของคนหรือไม 2.เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแหงความตองการของมนุษยแ 
(บุปผา สันพะเยาวแ2538: 19 อางใน จุฑาพงษแ  ภูสนามและคณะ) 
  จังหวัดตากมีวิสัยทัศนแ คือ “เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน” เปูาประสงคแรวมคือ 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได 2.อนุรักษแ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3.พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลคาทางการเกษตร และ 4.สงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP การคาชายแดนอําเภอเมือง
ตาก เป็นศูนยแกลางทางดานคมนาคม และจุดเชื่อมตอไปยังอําเภอแมสอด ศูนยแกลางคาชายแดนไทย-พมา อําเภอเมืองตากเดิมชื่อ "เมืองระแหง" อดีตมีชาว
มอญอาศัยอยูมากอน ปใจจุบันแบงการปกครองออกเป็น 14 ตําบล 95 หมูบาน 1 เทศบาล และ 10 อบต. มีประชากร 99,736 คน มีพื้นที่ 1,600 ตาราง
กิโลเมตร (สํานักงานจังหวัดตาก,ออนไลนแ) ขอมูลกลุมอาชีพ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีจํานวน 35 กลุม (ไทยตําบล ดอท คอม, ออนไลนแ) และจากการสํารวจ
เบื้องตน พบวา กลุมอาชีพหลายแหงยังขาดการวางแผนการดําเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหขาดขอมูลที่
สามารถนําไปใชเพื่อการบริหารและจัดการธุรกิจชุมชนได  
  จากเหตุผลขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใหทราบถึง
สภาพการจัดทําบัญชี ปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพ ซ่ึงในการดําเนินธุรกิจนั้นจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีระบบบัญชีที่ เหมาะสม เพื่อใช
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการสนับสนุนและชวยเหลือทางดานบัญชีแกกลุมอาชีพการสงเสริมให
กลุมอาชีพใหมีการดําเนินงานที่เป็นระบบ สามารถบริหารธุรกิจใหเกิดการสรางผลตอบแทนแกสมาชิกและอํานวยประโยชนแแกชุมชนใหมีความมั่ นคงเขมแข็ง
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบญัชีของกลุมอาชีพ ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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วัตถุประสงคแที่จะศึกษาแนวปฏิบัติและปใญหาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของผูทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนครที่เขารวมโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขขอบกพรอง และนําไปสูการพัฒนาตนแบบระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม โดยใชแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการสํารวจ 99 กลุมตัวอยาง ภาพรวมจากการสํารวจพบวา ผูทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนสวนมากมีแหลงความรูในการจัดทําบัญชีจากการฝึกอบรม มี
วิธีการจดบันทึกบัญชีดวยมือตามความเขาใจสวนตัว งานบัญชีที่ไดจึงไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและไมสามารถนําไปประยุกตแใชทางธุรกิจได 
ปใญหาหลักในการจัดทําบัญชีของผูทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในกลุมสํารวจคือ การขาดทักษะความรูพื้นฐานดานการบัญชี และความไมเป็นเอกภาพของหนวยงาน
ทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวของ กลาวคือมีการใหความรูและเผยแพรรูปแบบการทําบัญชีที่หลากหลายตามความถนัดของหนวยงาน โดยมักไมสอดคลองกับพื้นฐาน
และความตองการของผูใช นอกจากนี้ยังขาดกฎและขอบังคับและผูรับผิดชอบติดตามการรายงานทางการเงินของโครงการ เป็นเหตุใหเกิดความสับสนจนเกิด
ขอผิดพลาดและไมใหความสําคัญตองานบัญชีในที่สุด ในขณะที่ปใจจัยสงเสริมที่จําเป็นคือการจัดตั้งศูนยแใหคําปรึกษาทางการบัญชีเพื่อทําหนาที่ ใหการอบรม
เผยแพรความรูที่เหมาะสมตอแตละชุมชน 
   กฤษติญา มูลศรี (2552) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาปใญหาและแนวทางแกไขปใญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณแ โดยมี
วัตถุประสงคแ คือ เพื่อศึกษาปใญหาในการประกอบการวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณแ และเพื่อศึกษาแนวทางแกไขปใญหาการประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยมี
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณแจํานวน 291 กลุม ในการศึกษานี้ ไดทําการศึกษาถึงการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในฟใงกแชันของการดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก ดานองคแการและการจัดการองคแการ ดานการตลาด ดารการผลิต และดานการเงินและการบัญชี จากการศึกษา 
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พบวา การดําเนินงานดานการเงินและการบัญชี เป็นปใญหาของผูประกอบการในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานการตลาดและดานการผลิต และในด าน
องคแการและการจัดการองคแการแสดงปใญหาในระดับ ปานกลาง แนวทางการแกไขปใญหาในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน คือ การแกไขปใญหาดานการจัด
องคแการและการจัดการองคแการ ทําไดโดย การออกกฎระเบียบที่เหมาะสมสําหรับคณะกรรมการและสมาชิก มีโครงสรางองคแกรที่ชัดเจน และการใชกา ร
บริหารงานแบบมีสวนรวม เป็นตน ในดานการตลาด การแกไขปใญหาทําไดโดยสมาชิกชวยกันจัดหาตลาดรองรับสินคา รับบาลชวยสงเสริมการตลาด มีการจัด
แสดงจําหนายสินคาภายนอกชุมชน เป็นตน สําหรับดานการผลิต การแกไขปใญหาทําไดโดย การแสวงหาวัตถุดิบตนทุนต่ํา การใชอุปกรณแและเทคโน โลยีที่
เหมาะสม และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแกพนักงาน เป็นตน ในกรณีของการเงินและการบัญชี มีแนวทางแกไขปใญหาที่พบ ไดแก การกูยืม
เงินลงทุนจากธนาคารและหนวยงานกองทุนตางๆ ใชความตองการของตลาดในการผลิตสินคา พยายามเขาถึงแหลงเงินทุนของภาครัฐบาล และจัดการอบรม
การจัดทําบัญชี เป็นตน 
   วัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ไดศึกษาเรื่องปใญหาและอุปสรรคแในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
ศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูจัดทําบัญ ชีของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 305 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน ผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้สวน
ใหญเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตของชํารวย ของที่ระลึก มีแหลงวัตถุดิบในการผลิตภายในจังหวัดผูจัดทําบัญชีเป็นกรรมการของกลุมซ่ึงมีร ะดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไมใชสาขาบัญชี บริหารและเศรษฐศาสตรแ  มีการจัดทําบัญชี โดยมีการบันทึกบัญชีดวยมือ มีสมุดบัญชีและเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี ไดแก สมุดเงินสด สมุดบันทึกรายการทั่วไป ทะเบียนคุมสินคาทะเบียนสมาชิกหุนและใบเสร็จรับเงิน ผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
ปฏิบัติงานในตําแหนง 4–5 ปีผานการฝึกอบรมการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนไมเกิน 1 ครั้ง/ปี พบปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีในระดับมาก โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นวาปใญหาดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานเป็นปใญหาในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 และปใญหาในระดับรองลงมา ไดแก 
ปใญหาดานความรวมมือและประสานงาน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ปี2558 จํานวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปในการจัดทําบัญชี 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1. แจกแบบสอบถามไปยังกลุมอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
   2. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณแ มาบันทึกและวิเคราะหแขอมูล 

การวิเคราะหข์้อมูล ผูศึกษาทําการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามตอนที ่1 และตอนที่ 2 โดยหาคาสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  สําหรับตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีไดกําหนดคาเฉลี่ยระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ  
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 80 มีอายุระหวาง 41-50 ปี รอยละ 31.43 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษามากที่สุดรอยละ 31.43 ขอมูลการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 62.86 กลุมอาชีพ
สวนใหญผลิตสินคาประเภทอาหารแปรรูป รอยละ 45.71  ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก/เครื่องประดับ รอยละ 34.29 ผาและเครื่องแตงกาย รอยละ 8.57 
งานบริการ รอยละ 5.71 และเครื่องดื่มที่ไมมี   แอลกอฮอลลแ รอยละ 5.71  การจัดทําบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูจัดทําบัญชีของกลุมไดปฏิบัติงาน
กับทางกลุมมากกวา 6 ปี รอยละ 40 ผูตอบแบบสอบถามเรียนรูการจัดทําบัญชีดวยตนเอง   รอยละ 62.86 ไดรับการฝึกอบรม รอยละ 22.86 และไมมีความรู 
ทางดานการบัญชี รอยละ 14.28 สําหรับการจัดทําบัญชีของกลุมอาชีพมีการจัดทําบัญชีรอยละ 71 และไมมีการจัดทําบัญชีรอยละ 29 โดยมีการจัดทําบัญชี
ดวยมือ รอยละ 57.14 จัดทําบัญชีดวยมือและเครื่องคอมพิวเตอรแ รอยละ 14.29 สมุดบัญชีหรือเอกสารที่ทางกลุมอาชีพเลือกใชมากที่สุด คือ สมุดเงินสดรับ 
รอยละ 35.71 รองลงมาเป็นสมุดเงินสดจาย รอยละ 32.14 สมุดบันทึกตนทุนกําไร รอยละ 17.86 สมุดบันทึกตนทุนกําไร รอยละ 14.29 ใบเสร็จรับเงิน รอย
ละ 12.50 ทะเบียนคุมสินคา รอยละ 5.36 และทะเบียนสมาชิกและหุน รอยละ 3.57  

ปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี จากการศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปใญหาในการจัดทําบัญชี
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.06,S.D.=1.24) โดยแยกเป็นประเด็นไดดังนี้  ปใญหาดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี ประกอบดวย ไมไดรับการ
อบรมดานการจัดทําบัญชีอยางตอเนื่อง (X=3.26,S.D.=1.07) ไมมีเวลาเพียงพอในการจัดทําบัญชี(X=3.17,S.D.=1.18) ขาดความรูเรื่องการบริหารการเงิน 
(X=3.03,S.D.=1.38)ไมมีความรูในการจัดทําบัญชี(X=3.14,S.D.=0.09) สมาชิกกลุมไมเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชี(X=2.80,S.D.=1.35)  ปใญหาดาน
เอกสารและวิธีการทางบัญชี ประกอบดวย ไมมีความรูในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (X=3.11,S.D.=1.21) ไมมีความรูในการจัดทํางบกําไรขาดทุน 
(X=3.23,S.D.=1.31) เอกสารที่ใชในการจัดทําบัญชีมีปริมาณมาก ทําใหไมมีการจัดทําบัญชี (X=2.97,S.D.=1.15) การบันทึกบัญชีมีความยุงยาก ทําใหไมมีการ
จัดทําบัญชี (X=2.91,S.D.=122)  ปใญหาดานความรวมมือและประสานงาน ประกอบดวย ไมไดรับคําปรึกษาทางดานการบัญชีจากหนวยงานตางๆ 
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(X=3.26,S.D.=1.15) หนวยงานที่มาอบรมใหความรู ติดตอไดยาก (X=3.20,S.D.=1.16)ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (X=3.11,S.D.=1.21) 
ปใญหาดานเครื่องมือที่ใชในการจัดทําบัญชี ประกอบดวย  ขาดคูมือในการจัดทําบัญชี(X=3.34,S.D.=1.21) ขาดเครื่องมือในการจัดทําบัญชี เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแ เครื่องปริ้น (X=3.06,S.D.=1.45) ขาดสมุดบัญชีในการจัดทําบัญชี (X=2.77,S.D.=1.37) ขาดเครื่องมือในการคํานวณ เชน เครื่องคิดเลข 
(X=2.77,S.D.=1.37) 

ปใญหาดานการผลิต วัตถุดิบ สําหรับการผลิตบางกลุมอาชีพตองเป็นไปตามฤดูกาล ทําใหไมสามารถผลิตไดตลอดทั้งปี วัตถุดิบบางชนิดไมไดมาตรฐาน 
วัตถุดิบที่มีมาตรฐานหาไดยาก มีราคาสูงและราคาไมคงที่ ปริมาณนอยไมเพียงพอตอการผลิต การขนสงวัตถุดิบลาชา การจัดหาวัสดุและอุปกรณแในการผลิตบาง
รายการไมสามารถหาซ้ือไดภายในจังหวัดตากได เครื่องจักรมีจํานวนไมเพียงพอ และราคาแพง ทางกลุมไมมีเงินทุนพอที่จะลงทุนเพิ่มได แรงงาน ในเขตอําเภอ
เมืองคนสวนใหญทํางานเพื่อรบัเงินเดือน   ไมนิยมที่จะใชแรงงานผลิต ทําใหขาดผูสืบทอด และแรงงานบางสวนยังขาดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ การผลิต
ผลิตภัณฑแบางอยางตองอาศัยความเชี่ยวชาญความประณีต และใชเวลานาน ปใญหาดานการตลาด สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวังใน
การใชจายมาก ซ่ึงสงผลกระทบใหกําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง บางกลุมอาชีพยังไมมีแหลงจําหนายอยางถาวรได ยังคงตองการความชวยเหลือดานการตลาดเพื่อ
จําหนายผลิตภัณฑแใหมากขึ้น กลุมอาชีพขาดความรูในการติดตอกับลูกคาทางออนไลนแ ขาดความรูในการจัดทําสื่อเพื่อโฆษณาสินคา และคูแขงมีจํานวนมากขึ้น 
ปใญหาดานการเงิน กลุมอาชีพขาดเงินทุนที่ตองใชในการขยายกิจการ จึงตองการเงินทุนจากหนวยงานตางๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. กลุมอาชีพมีขอเสนอแนะใหกลุมเยาวชนไดเรียนรูการประกอบอาชีพตามภูมิปใญญาทองถิ่นของไทย เพื่อสืบทอดใหคงอยูตอไป 
2. กลุมอาชีพควรวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับการตลาดเพื่อไมใหเกิดสินคาคงเหลือมากเกินไปหรือเกิดการเสียหายได 
3. กลุมอาชีพควรไดรับการอบรมเรื่องหลักการจัดทําบัญชี การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑแ เพื่อสามารถตั้งราคาขายไดถูกตอง  
4. กลุมอาชีพตองการความรูทางดานการตลาด การใหสมาชิกรูถึงความสําคัญของการตลาด  การจัดทําเอกสารตางๆ 
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มูลศรี เพราะมีการตลาดรองรับที่ไมแนนอน ขาดการโฆษณา ดานเครื่องจักรและอุปกรณแยังไมเหมาะสมและลาสมัย 
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การศึกษาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคด้านการประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
The study of development administration water supply villages of Namruem Subdistrict Organization 

Administration Muang  District, Tak Province. 
 

กาบแก้ว ปัญญาไทย1 
Kabkaew Punyathai 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปา 2) เพื่อเป็นขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปา องคแการบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก กลุม
ตัวอยาง 285 คนเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแเชิงลึก การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพและปใญหาการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการ
บริหารการเงิน ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารบุคคลและการบริหารวัสดุอุปกรณแ ในภาพรวมอยูในระดับไมคอยดีเทาที่ควร 2) จึงมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 1) ตองจัดโครงสรางการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปาหมูบานจัดการระบบประปาหมูบานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
แทจริง 2) ตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานที่เหมาะสม และใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) ตองจัดทําคูมือการบริหารจัดการงาน
พัสดุสําหรับการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน มีคําอธิบายวิธีการดําเนินงานอยางชัดเจนและเป็นระบบสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 1) บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประปาหมูบานตองพัฒนาความรูและทักษะการบริหารประปาหมูบานโดยเขารับการอบรม 
ประชุมหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู และทักษะการบริหารประปาหมูบานอยางสม่ําเสมอ 2) ตองสงเสริมการมีสวนรวมของผูใชน้ํา เชน การระดมทุน การ
เชิญตัวแทนผูใชน้ํามาเป็นคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปาหมูบาน 
 
Abstract 
 This  study the objective is to study the issues and water supply villages, Find ways to improve policy of water 
management infrastructure. Namruem Subdistrict, Muang District, Tak sample, 285 people is a survey research. The statistical analysis 
of data were percentage, mean, standard deviation. 
 The results showed that (1) the administration and the village water system. Namruem Subdistrict, Muang District, Tak 
province financial management. Overall level the human resource and administrative materials Overall is not good enough (2) It is 
suggested policy. 1) To structure the management infrastructure to manage village water supply system at a truly efficient and 
effective. 2) To support materials management, supply the village proper. And use it effectively. 3) Management must provide 
instruction and supplies for the management of village water supply. A clear explanation of how to operate the system and can be 
treated effectively. Practical suggestions. 1) Personnel involved with the administration to develop village water supply management  
knowledge and skills to be trained in the villages. Meeting for work or study. And management skills villages regularly. 2) To promote 
the participation of water users, such as the funding and invited users to bring the village water comittee 
 
Keyword : administration, water supply villages, of the organization administration 

 
1.  บทนํา 
          พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคแการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 68 กําหนดใหองคแการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจกรรมในเขต
รับผิดชอบองคแการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ เชน จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ใหมีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสวาง ใ หมีและบํารุงทาง
ระบายน้ํา ใหมีและบํารุงกลุมเกษตร สงเสริมใหอุสาหกรรมในครอบครัว บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ การคุมครองและรักษาทรัพยแสินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผนดิน หาผลประโยชนแของทรัพยแสินขององคแการบริหารสวนตําบล ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม กิจการเกี่ยวกับพาณิชยแ การทองเที่ยว การ
ผังเมือง และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคใหแกองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซ่ึงหนึ่งในภารกิจดังกลาว คือ การใหมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแกประชาชน ดังนั้น สวนราชการตางๆ จึงถายโอนภารกิ จและทรัพยแสิน 
สาธารณูปโภค (แหลงน้ําและระบบประปาชนบท) ไดแก การกอสรางระบบประปาชนบทใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการตอไป การบริหาร
กิจการประปาจึงอยูภายใตระบบการปกครองขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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          องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจระบบประปาหมูบานห รือ
ประปาชนบทจากหนวยงานราชการตางๆ เชน กรมโยธาธิการ กรมอนามัย ใหบรรดากิจการประปาหรือโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดหาน้ําอุปโภค บริโภค
ใหกับประชาชนที่อยูในพื้นที่หมูที่ 8 บานหนองปลาไหล, หมูที่ 10 บานใหมชัยมงคล, หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง และหมูที่ 14 บานสบยม ตําบลเชียงทอง 
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก รวม 4 หมูบาน ซ่ึงมีกิจการประปา ซ่ึงมีกิจการประปา 5 แหง มีประชาชนในพื้นที่บริการจํานวน 972 ครัวเรือน 3,103 คน (องคแการ
บริหารสวนตําบลเชียงทอง, 2554, หนา 21) 
          ปใจจุบันในการดําเนินงานระบบประปาหมูบานในความรับผิดชอบขององคแการบริหารสวนตําบลเชียงทองตั้งแตรับถายโอนภารกิจ ไดประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการในทุกปี พบวา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 100) เทากับ  53.42  คะแนน ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีความพึงพอใจการ
ใหบริการในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังไดรับเรื่องรองเรียนลักษณะเดียวกันในประการตอไปนี้ น้ําประปาไมพอใช น้ําประปาขุน น้ําประปาไหลไมแรง การลัก
ใชน้ํานอกมาตราวัด จากปีงบประมาณ 2554 รอยละ 58.62 โดยปีงบประมาณ 2554: 17 เร่ือง และปีงบประมาณ 2556: 29 เรื่อง (องคแการบริหารสวนตําบล
เชียงทอง,2554, หนา 21) ซ่ึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐานระบบประปาจะมีกระบวนการผลิตเริ่มจากขั้นตอนพื้นฐาน 6 ขั้นตอน คณะทํางานตองเขามาดูระบบ
ขั้นตอนตางๆ ในการสูบน้ําดิบ การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ การตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรคและการสูบจาย ซ่ึงเป็นมาตรฐานสําคัญในการผ ลิต
น้ําประปา และในสวนภาคประชาชนตองมีสวนรวมในการดูแลรักษาระบบการผลิตและระบบสงน้ําเพื่อใหมีน้ําประปาที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  
          จากความสําคัญและสภาพปใญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานระบบประปาหมูบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคแการ
บริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เพื่อนําผลการศึกษาไปสูการบริหารงานระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตาํบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก  
          2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก 
 
3.  วิธีการวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปใญหาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการประปา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ระบบสาธารณูปโภคดานการประปา องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษาคือ ตั วแทน
ครัวเรือนละ 1 คน ในเขตหมูที่ 8 บานหนองปลาไหล, หมูที่ 10 บานใหมชัยมงคล, หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง และหมูที่ 14 บานสบยม ตําบลเชียงทอง อําเภอ
วังเจา จังหวัดตาก จํานวน 972 คน และแบบสัมภาษณแเชิงลึก มีผูเชี่ยวชาญ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานระบบประปาหมูบาน จํานวน 19 คน 
เครื่องมือที่นํามาใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  เป็นแบบตรวจคําตอบ (Check list)  
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบประปาหมูบาน แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ เนื้อหาประกอบดวย 
ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารเงิน ดานการบริหารวัสดุอุปกรณแ 
          ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาการบริหารงานระบบประปาหมูบาน แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ เนื้อหาประกอบดวย 
ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารเงิน ดานการบริหารวัสดุอุปกรณแ  
          แบบสัมภาษณแ แบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณแถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ  เป็นแบบตรวจคําตอบ(Check list) 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารระบบประปาหมูบาน สรางขึ้นจากขอมูลสรุปสภาพและปใญหาการบริหารงานระบบ
ประปาหมูบานองคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
          การวิเคราะหแขอมูล ทําการวิเคราะหแขอมูลตามวัตถุประสงคแ โดยใชแบบสอบถาม ดังนี้ 
          1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาคารอยละ (Percentage) 
          2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารระบบประปา ขององคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง จังหวัดตาก แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ 
คือ มรีะดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุ วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
          3. ขอมูลเกี่ยวกับปใญหาการบริหารระบบประปา ขององคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง จังหวัดตาก แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ 
คือ มรีะดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุ วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
          การวิเคราะหแขอมูล ทําการวิเคราะหแขอมูลตามวัตถุประสงคแ โดยใชแบบสัมภาษณแ  
          นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ สรุปเนื้อหา และจัดหมวดหมูใหตอเนื่อง วิเคราะหแเพื่อนําไปสูการอธิบาย สรุปผลตามวัตถุประสงคแที่วางไวอยาง
ครอบคลุม 
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4.  ผลการวิจัย 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาที่กรณีแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 157 คน คิดเป็นรอยละ 55.5 มีอายุระหวาง 31 -59 ปี จํานวน 244 
คน คิดเป็นรอยละ 86.2 มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 114 คน คิดเป็นรอยละ 40.3 มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 195 คน คิดเป็นรอยละ 68.9 
          ผลการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก โดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการบริหารบุคคลในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.40) ดานบริหารการเงินในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
= 2.55) และดานการบริหารวัสดุอุปกรณแในระดับนอย  (คาเฉลี่ย = 2.48) 
 

ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  
ระบบประปา 

 

  

 
S.D. 

 
แปล
ผล 

1. ดานการบริหารบุคคล 2.40 .77 นอย 
2. ดานการบริหารเงิน 2.55 .76 มาก 
3. ดานการบริหารวัสดุ
อุปกรณแ 

2.48 .79 นอย 

เฉลี่ยรวม 2.47 .77 น้อย 
 
          1. ด้านการบริหารบุคคล พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูนําขององคแกรให
ความสําคัญในการบริหารประปาหมูบานในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.34) มีการกําหนดหนาที่และสิทธิของคณะกรรมการบริหารน้ําประปาหมูบานเป็นลาย
ลักษณแอักษรในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.41) มีการกําหนดโครงสรางแบงงานของคณะกรรมการบริหารน้ําประปาเป็นลายลักษณแอักษรในระดับนอย (คาเฉลี่ย 
= 2.37) มีการแตงตั้ง กําหนดหนาที่และสิทธิของผูดูแลระบบประปาหมูบานเป็นลายลักษณแอักษรในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.39) ผูดูแลระบบประปาให
ความสําคัญการบริหารประปาหมูบานในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.43) ผูดูแลระบบประปามีความรูความสามารถในการบริหารประปาหมูบานในระดับนอย 
(คาเฉลี่ย = 3.47 และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารประปาหมูบานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางสม่ําเสมอในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.45) 
          2.  ด้านการบริหารเงิน พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีการตรวจสอบดูแลการรับ-
จายเงินในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.67) มีการกําหนดเงินปในผลกําไรไวชัดเจนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.57) มีการกําหนดคาตอบแทนในการบริหารงานไว
ชัดเจนในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.47) สมาชิกผูใชน้ํามีสวนรวมในการลงทุนครั้งแรกในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.38) มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทําบัญชี รับ- จายในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.54) มีการกําหนดอัตราน้ําประปาไวชัดเจนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.61) มีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การเก็บเงินคาน้ําประปาในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.53) มีการรายงานการรับ-จายใหคณะกรรมการและสมาชิกทราบทุกเดือนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.54) 
และมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานไดโดยไมตองพึ่งพาหนวยงานอื่นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.64) 
          3.  ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีการวางแผนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 2.50) มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานอยาง
ตอเนื่อง ทันเวลาในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.46) และวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานที่ไดรับสนับสนุนเหมาะสม และใชการไดดีในระดับนอย 
(คาเฉลี่ย = 2.50)   
          - ผลการวิเคราะหแขอมูลปใญหาการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยภาพรวม พบวา 
ปใญหาการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 
2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารบุคคล (คาเฉลี่ย = 2.81) ดานการ
บริหารเงิน (คาเฉลี่ย = 2.81) และการบริหารวัสดุอุปกรณแ (คาเฉลี่ย = 2.76) 
 
 

ปัญ หาก า รบ ริ ห า ร ง าน  
ระบบประปา 

 

  

 
S.D. 

 
แปล
ผล 

1. ดานการบริหารบุคคล 2.81 .72 มาก 
2. ดานการบริหารเงิน 2.81 .72 มาก 
3. ดานการบริหารวัสดุ
อุปกรณแ 

2.76 .76 มาก 

เฉลี่ยรวม 2.79 .73 มาก 
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          1. ด้านการบริหารบุคคล พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูนําขององคแกรไมให
ความสําคัญในการบริหารประปาหมูบานในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.06) ไมมีการกําหนดหนาที่และสิทธิของคณะกรรมการบริหารน้ําประปาหมูบานเป็นลาย
ลักษณแอักษรในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.73) ไมมีการกําหนดโครงสรางแบงงานของคณะกรรมการบริหารน้ําประปาเป็นลายลักษณแอักษรในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
= 2.75) ไมมีการแตงตั้ง กําหนดหนาที่และสิทธิของผูดูแลระบบประปาหมูบานเป็นลายลักษณแอักษรในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.74) ผูดูแลระบบประปาไมให
ความสําคัญการบริหารประปาหมูบานในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.84) ผูดูแลระบบประปาไมมีความรูความสามารถในการบริหารประปาหมูบาน ในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 2.74) และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารประปาหมูบานไมไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางสม่ําเสมอในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.81) 
          2.  ด้านการบริหารเงิน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ไมมีการตรวจสอบดูแลการรับ-
จายเงินในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.90) การกําหนดเงินปในผลกําไรไวไมชัดเจนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.84) ไมมีการกําหนดคาตอบแทนในการบริหารงานไว
ชัดเจนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.75) สมาชิกผูใชน้ําไมมีสวนรวมในการลงทุนครั้งแรกในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.76) ไมมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทําบัญชี รับ- จายในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.80) มีการกําหนดอัตราน้ําประปาไวไมชัดเจนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.84) ไมมีการกําหนดหนาที่
ผูรับผิดชอบในการเก็บเงินคาน้ําประปาในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.86) ไมมีการรายงานการรับ-จายใหคณะกรรมการและสมาชิกทราบทุกเดือนในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 2.77) และตองพึ่งพางบประมาณในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานจากหนวยงานอื่นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.84) 
          3. ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ไมมีการวางแผนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.90) ไมมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานอยาง
ตอเนื่อง ทันเวลาในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.73) และวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานที่ไดรับสนับสนุนไมเหมาะสม และใชการไดดีในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 2.65) 
          - กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาที่กรณีแบบสัมภาษณแสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 68.4 มีอายุระหวาง 31 -59 ปี จํานวน 16 
คน คิดเป็นรอยละ 84.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 31.6 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 
36.8 
          - ผูเชี่ยวชาญ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานระบบประปาหมูบานทั้ง 19 คน ใหแนวทางพัฒนาการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคดานการ
ประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก สามารถสรุปไดดังนี้ 
          ด้านการบริหารบุคคล 
          1. ผูนําองคแกรควรใหความสําคัญในการบริหารประปาหมูบานเพิ่มขึ้นมากกวานี้ 
          2.ควรมีการพัฒนาความรูและทักษะการบริหารงานระบบประปาใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานระบบประปาหมูบานอยางสม่ําเสมอ 
          ด้านการบริหารเงิน 
          1. ควรมีการวางระบบการเงินใหชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดมากขึ้นกวาเดิม เชน การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีรับ -จาย การ
ตรวจสอบดูแลการรับ-จายเงิน การรายงานการรับ-จายใหคณะกรรมการและสมาชิกทราบทุกเดือน การกําหนดคาตอบแทนในการบริหารงาน การกําหนดเงิน
ปในผลกําไร การกําหนดอัตราคาน้ําประปา และการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเงินคาน้ําประปา 
          2. มีการวางแผนการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานที่เหมาะสม เชน มีการประมาณรายรับ /รายจายในแตละปี การ
คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดอัตราคาน้ําประปาที่เหมาะสม ฯลฯ  
          3. ควรมีการสงเริมการมีสวนรวมของสมาชิกผูใชน้ําในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน 
          ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
          1. ควรมีการวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประหมูบานอยางเป็นระบบ 
          2. ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแที่ใชการไดดีในการจัดการระบบประปาหมูบานอยางตอเนื่อง ทันเวลา 
 
5.  อภิปรายและสรปุผลการวิจัย        
          อภปิรายผล 
          ผลการศึกษาเรื่อง สภาพและปใญหาการบริหารงานระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ า จังหวัดตาก ผูศึกษา
อภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้  
          1. การบริหารบุคคล 
          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา การบริหารบุคคลของระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก สวนใหญบริหารไดไมคอยดีเทาที่ควร มีปใญหาในเรื่องของการพัฒนาความรู และทักษะการบริหารประปาหมูบานของบุคคลกรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ประปาหมูบาน ซ่ึงไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนาในประเด็นการใหความสําคัญตอการบริหารระบบประปาของผูบริหาร และการพัฒนาความรู และทั กษะ
การบริหารประปาหมูบานของบุคคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารประปาหมูบานอยางสม่ําเสมอใหมากกวานี้ 
          2.การบริหารเงิน 
          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา การบริหารเงินของระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
มีการบริหารไดดีในระดับมาก แตมีปใญหาในประเด็นการมีสวนรวมในการลงทุนครั้งแรกของสมาชิกผูใชน้ํา และมีการกําหนดคาตอบแทนในการบริหารงานไวไม
คอยชัดเจน ซ่ึงไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งในเรื่องของการจัดระบบการเงินที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได การวางแผนการใชงบประมาณ  และการ
สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกผูใชน้ํา 
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          3. การบริหารวัสดุอุปกรณแ 
          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นวาการบริหารวัสดุอุปกรณแของระบบประปาหมูบาน องคแการบริหารสวนตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 
จังหวัดตาก มีการบริหารไดไมคอยดีเทาที่ควร มีปใญหาทั้งในสวนการวางแผนการจัดการวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบาน การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานอยางตอเนื่อง ทันเวลา และวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนเหมาะสม และใช
การไดดี ซึ่งไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ควรมีการวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณแในการจัดการระบบประปาหมูบานอยางเป็นระบบ ตอเนื่อง ทันเวลา
โดยวัสดุอุปกรณแนั้นๆ จะตองใชการไดดี  
          ซ่ึงแนวทางที่เสนอแนะทั้ง 3 ดานสอดคลองกับการศึกษาของ สุฟูา  บัณฑกุล (2552) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ปใจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารกิจการ
ประปาหมูบานที่ประสบความสําเร็จ กรณีศึกษาในเขต อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยไดศึกษาถึงการใชประโยชนแประปาหมูบาน และการมีสวน รวมในการ
บริหารกิจการประปาหมูบาน จาการศึกษาพบวาปใจจัยที่นําไปสูการบริหารประปาหมูบานที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การมีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ดี 
ประชาชนมีระดับการศึกษาสูง การมีเครือขายเรียนรู การมีสวนรวมในการดําเนินการประปาหมูบาน การปกครองภายในชุมชนที่เป็นประชาธิปไตย มีทรัพยากร
บุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชในระบบประปา ผูนําชุมชนมีประสบการณแและซ่ือสัตยแ ผูใชมีสวนในการคัดเลือกและตรวจสอบการทํางานของ
คณะกรรมการ และการประปามีระดับความเป็นสถาบันสูงสวนปใจจัยนําไปสูการบริหารที่ไมประสบความสําเร็จไดแก ปใญหาความยากจน การขาดการศึกษา มี
การปกครองแบบอุปถัมภแ ผูนําชุมชนไมมีความรู และขาดเครือขายเรียนรูในการพัฒนา ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูภายในชุมชน ผูใชน้ําไมมีสวนรวม
ในการรับขาวสารและการจัดการประปาหมูบาน และการใชกฎระเบียบในการบริหารจัดการนอย 
 
          ข้อเสนอแนะ 
          ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 1.จากการศึกษาพบวา มีการพัฒนาความรู และทักษะการบริหารประปาหมูบานของบุคลลากรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ระบบประปาหมูบานคอนขางนอย จึงเสนอวา ควรมีการจัดอบรม ประชุมหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู และทักษะการบริหารประปาหมูบาน ของ
บุคคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานอยางสม่ําเสมอ 2. จากการศึกษาพบวา ไมมีการมีสวนรวมในการลงทุนครั้งแรกของสมาชิกผูใช
น้ํา จึงเสนอวา ควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของผูใชน้ํา เชน การระดมทุน การเชิญตัวแทนผูใชน้ํามาเป็นคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน เป็นตน  
          ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 
          1. ควรมีการวิจัย และศึกษาถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการกําหนดรูปแบบบริหารจัดการประปาหมูบานแหงอื่น เพื่อเปรียบเทียบทั้งทางดาน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการประหมูบาน 
          2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจัดทําคูมือการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานของ องคแการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่ทุกฝุายที่
เกี่ยวของ ไดใชเป็นคูมือในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน โดยสะดวกถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและระเบียบของทางราชการ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธแ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางยิ่ง จาก ดร.อัญชลี  มีมุข  อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาแนะนํา 
เสนอแนะ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสมาตลอดตั้งแตตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูศึกษารูสึกซาบซ้ึงในความกรุณา ความเอื้ออาทร ผู
ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ บัดนี้ 
          ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแทุกทาน ที่ไดประสาทวิชาการตางๆ ใหแกผูศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งบุคคลทุกทานดังที่ปร ากฏ
รายนามในสารนิพนธแฉบับนี้ ที่ใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ ทําใหการทําสารนิพนธแเป็นไปดวยความเรียบรอยและขอบคุณเพื่อนๆ 
นองๆ ทุกคนที่อยูเบื้องหลังและคอยใหกําลังใจมาตลอด และผูใหความชวยเหลือดานตางๆ ที่เป็นกําลังอันสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
          คุณคาและประโยชนแใดๆ ที่ไดรับจากรายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการี บูรพาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทาน 
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การมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรปุาไม้ของประชาชนในพื้นที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมี  สวนรวมใน
การปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมและเพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีสํารวจ โดยการออกแบบสอบถาม ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา อายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 6,518 คน กลุม
ตัวอยาง จํานวน 377 คน   
 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ต่ํากวา 30 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นรอยละ 47.7 รองลงมาไดแกกลุมที่มีอายุระหวาง  31-40 ปี 
จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 32.9 อายุระหวาง 41 – 50 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 และโดยมีกลุมตัวอยางทีมีอายุระหวาง 51 ปีขึ้นไป นอย
ที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 5.6 

ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา พบวา   ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีการมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57)ดานการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุา
ไม กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนารวมตัดสินใจในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45)การมีสวนรวมในการปูองกันและแกไข
ปใญหาทรัพยากรปุาไม กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมดําเนินการในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก  

ดานการมีสวนรวมรับรู เป็นการมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และเขารวมรับฟใงเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากร
ปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57)  

การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นคือการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุาไมในชุมชน มี
สวนรวมประชุมปรึกษาหารือ ถึงแนะแนวทางในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม
ในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.54) 

การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ มีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม และสวนรวมพิจารณา ปรับปรุง 
กําหนดหลักเกณฑแและวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมและจะไดมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม  ระดับมาก ( ̅=3.45) 

การมีสวนรวมดําเนินการ มีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัด
ไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.56) 

การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม  ในการแจงเบาะแส
ขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมในชุมชน และการมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ซ่ึง อยูในระดับมาก 
( ̅=3.51) 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การปูองกันและการแกไข, ทรัพยากรปุาไม, ประชาชน 
 
Abstract 

This research had the main objective to study the participation in the protection and problem solving of forest resources, 
to study the factors affecting the participation in the protection and problem solving of forest resources and study the problems and 
obstacles in the protection and problem solving of forest resources in Kanlaniwattana district, Chiang Mai province.  It was a 
quantitative research using a questionnaire in a survey method.  The population was the people in Kanlayaniwattana district, Chiang 
Mai province ages from 18 years up totaled 6,518 persons.  The sample group was totaled 377 persons. Found that most of the 
samples aged under 30 years, 180 people, representing 47.7 per cent, followed by those aged 31-40 years, 32.9 percent of 124 
people aged between 41-50 years were 52 people. 13.8 percent and the group aged 51 years and over a minimum of 21 people, 
representing 5.6 percent. 

Factors affecting participation in preventing and resolving forest resources of the people in the district Kalayaniwattana the 
overall sample have participation awareness in preventing and resolving forest level. ( ̅ = 3.57), the participation in the prevention  
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and resolution of forest resources. The samples are being developed in conjunction with the decision to prevent and resolve forest 
level ( ̅= 3.45) participation in preventing and solving the problems of forest resources. The samples are to be involved in the 
implementation of forest protection and solution level. 

The contributions are recognized. As part of the campaign against deforestation in the community. Involvement in 
monitoring ongoing news about the forest resources in the community. Attended training on the law. Join and get on with officials 
from government agencies to educate about the forest level ( ̅= 3.57). 

Engagement ideas The idea is to share opinions, engage and exchange ideas on measures to manage forest resources in the 
community. Participation Consultation The guidance on the issue of forest resources in the community. Attend and comment. 
Troubleshooting forest resources in the community level ( ̅= 3.54). 

Contributing to the development of a joint decision involved consideration. Budget support to the problems of forest 
resources. And improve the participation criteria and how to prevent and resolve forest resources. On the prevention and solution of 
forest resources and to participate in defining a clear practical measures to tackle forest resource level      ( ̅= 3.45). 

Participation operation Members participate in the fight against deforestation in the community. Participation in the 
campaign against deforestation continuing and serious level ( ̅= 3.56). 

Participation Tracking Monitoring and evaluation Participation in monitoring the problem of forest resources.             To 
report information to the illegal logging and timber in the offensive zone. And to contribute to progress in resolving the issue of forest 
resources in the community, which is in high level ( ̅= 3.51). 
  
Key words: Participation, Prevention and Correction, Forest resources, People 
 
บทนํา 
        ปใญหาการบุกรุกปุาเป็นปใญหาสําคัญของชาติ และมีทั้งการปูองกันและปราบปรามหลายๆวิธี แตก็ยังแกปใญหาไมได ซ่ึงรัฐบาลก็ไดกําหนดนโยบายและ
มาตรการตางๆใหทางหนวยงานภาครัฐปฏิบัติมาโดยตลอดและปใจจุบันรัฐบาลก็ใหความสําคัญกับเรื่องนี้และไดออกมาตรการหลายๆมาตรการซ่ึงคํานึงถึงความ
แตกตางในพื้นที่และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละพื้นที่โดยเฉพาะชาวเขาหรือกลุมชาติพันธแที่อาศัยอยูกับปุาและไดมีมติคณะ รัฐมนตรีในเรื่อง
แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถิชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ในปี พ.ศ.2553 ทําใหแวดวงบรรดาเหลานักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สังคม วัฒนธรรม  
และ นักมานุษยวิทยา  ในแงแนวคิดและวิธีการจัดการวาจะทําอยางไรถึงจะแกปใญหาใหกับกลุมชาติพันธุแไดครอบคลุมทั้งหมด ทั้งปใญหาทางดานสัญชาติ ที่ทํา
กินและวิถีชีวิต หรือแมแตการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและการจัดการศึกษาใหกับเด็กในทองถิ่น (พณกฤษ อุดมกิตติ,2555) ซ่ึงเรื่องที่ทํากินจะมีผลกระทบ
กับการรักษาปุาของหนวยงานที่เกี่ยวของเป็นอยางมากและจากกระแสตื่นตัวในเรื่องโลกรอนในภาวะปใจจุบันซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชน
โดยทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหหลายฝุายไดใหความสนใจที่จะมีสวนรวมแกไขปใญหานี้ และโดยที่ประเทศไทยซ่ึงเคยขึ้นชื่อวามีความอุดมสมบูรณแของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม) ซ่ึงถือวาเป็นสิ่งสําคัญของระบบในการปรับสมดุลของธรรมชาติไดถูกบุกรุกและทําลายอยางมาก ทําใหเกิดภาวะวิ กฤติตาง ๆ ขึ้น
ภายในประเทศไมวาจะเป็นเรื่องโลกรอนขึ้น ฝนไมตกตองตามฤดูกาล หรือไมตกในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนเรื่องปใญหาอุทกภัย วาตภัยตาง ๆ เป็นตน หลาย
ฝุายไดตระหนักในเรื่องนี้ มีการรณรงคแเรงรัดปลูกตนไมทดแทนเพื่อใชเรียกความชุมชื่นตามธรรมชาติกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
       ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในสวนที่ 8 ไดบัญญัติเกี่ยวกับกับเรื่อง
แนวนโยบายดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไวดังนี้ 
มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
1) กําหนดหลักเกณฑแการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิ ตชุมชนทองถิ่น 
2) กระจายการถือครองที่ดินอยางเป็นธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูป
ที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียง 3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอยางอื่นอยางเป็นระบบ และเกิดประโยชนแตอสวนรวม ทั้งตองให
ประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม กําจัดมลพิษที่ มีผลตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน 
ชุมชนทองถิ่น และองคแกรสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางดําเนินงาน 
       นอกจากตามบทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 85 ขางตนแลว รัฐบาลยุคปใจจุบัน ไดแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรใน
ประเด็นนโยบายเรงดวนเรื่องมาตรการและโครงการ ไดแก อนุรักษแพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวน รวมของ
ประชาชน ซ่ึงแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม) ที่สําคัญ ไดแก การดําเนินงานดานการปูองกัน การดําเนินงานดานการปราบปราม 
การดําเนินงานดานการฟื้นฟู  ในการดําเนินงานทั้ง 3 ดาน สิ่งสําคัญที่สุด คือ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการตามมาตรการทั้ง 3 
ดาน ซ่ึงกํานัน ผูใหญบานเป็นผูนําและผูปกครองทองที่ของประชาชนมีสวนสําคัญที่เป็นกลไกของรัฐและผูผลักดันการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพราะเป็นผู
ที่มีความใกลชิดสนิทสนม และคลุกคลีอยูกับประชาชนและไดรับความเคารพจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุด การมีกํานัน ผูใหญบานแนะนําชัก จูงหรือบอก
กลาวใหทําสิ่งใดราษฎรยอมเต็มใจและปฏิบัติตามมากกวาขัดขืน 
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อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เป็นอําเภอที่ 878 ของประเทศไทย เป็นอําเภอตั้งใหม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 

647.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 404,743.12 ไร พื้นที่สวนใหญเป็นปุาเขา มีพื้นที่ปุาไมไดแก ปุาสงวนแหงชาติ 252,077.87 ไร พื้นที่โครงการหลวงวัดจันทรแ 
151,259 ไร และเป็นแหลงตนน้ําสําคัญ 6 สาย ไดแก แมน้ําแมแจม ลําน้ําแมตะละ หวยโปุงสะแยง หวยแมละอุป หวยขุนแมรวม หวยสะบา ประชาชนสวน
ใหญเป็นชาวเขาเผากะเหรี่ยงและมี 1 หมูบานเป็นเผาลีซู และ 2 หมูบานเป็น ชาวเขาเผามง สวนใหญยังคงอนุรักษแวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณแ
ดั้งเดิมของชนเผาไวไดเป็นอยางดี ปใญหาสําคัญในพื้นที่ คือ ราษฎรมีการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อทําไรหมุนเวียน ดวยสาเหตุจากราษฎร มีหลายชนเผา และมีฐานะ
ยากจน จากการสังเกตการณแการประชุมระดมความคิดเห็น พบวาประชาชนในพื้นที่มีความรัก หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ เป็นอยางมาก 
และมีความตระหนักถึงผลเสียที่มาจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากภายนอกที่จะเขาสูพื้นที่และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่จะเขามาอ าศัยและ
ประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่กําลังจะพัฒนาเป็นสถานที่ทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 
        ดังนั้นการกําหนดมาตรการจากภาครัฐเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงความตองการ วิธีคิด ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่อาจจะไมได
รับความรวมมืออยางแทจริง จะมีบางสวนที่ดําเนินการตามคําสั่งแตไมยั่งยืนเพื่อใหการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมที่ยั่งยืนนั้นผูศึกษาเห็นวาควร
จะตองใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมใหมากที่สุดแตถาประชาชนในทองที่ไมเห็นดวย ไมใหความรวมมือ แลว ก็ยากที่จะปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุา
ไมในทองที่นั้นได  
        จากความเป็นมาและสภาพปใญหาที่กลาวมาผูศึกษาซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาปุาในพื้นที่จึงตองการศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกัน และ
แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  เพื่อหาแนวทางในการปูองกันและแกไขปใญหาเรื่องปุา เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับใชใน
พื้นที่ใหเกิดประโยชนแมากที่สุดและจะเป็นการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมอยางยั่งยืนตอไป    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  
2.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
3.  เพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม   
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การวิจัย ครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขอบังคับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษแที่ 16 

สํานักจัดการทรัพยากรปุาไมที่ 1 (เชียงใหม) กฎหมายปุาไมและกฎหมายอนุรักษแทรัพยากรปุาไม แนวคิดเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาปุาไมของ
กระทรวงมหาดไทย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนําแนวคิด ทฤษฎี ของ
อาลีน ฟอนารอฟฟ (Arlend Fanaroff. 1984 : 24) และแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของของชาวบานในการพัฒนาของอคิน รพีพัฒนแ (2531: 24)  ปใจจัยการ
มีสวนรวม การมีสวนรวมรับรู  การมีสวนรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมพิจารณารวมตัดสินใจการมีสวนรวมดําเนินการ กา รมีสวนรวมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 6,518 คน (ขอมูลประชากร
และผูมีสิทธิเลือกตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา ณ วันที่ 1 เมษายน 2557) และกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อายุตั้งแต 18 
ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 จํานวน  377  คน สําหรับจํานวนกลุมตัวอยางของประชากรแตละกลุม สามารถคํานวณไดตามสัดสวนกับจํานวนประชากร
ในแตละกลุม มีขนาดไมเทากัน คือ จํานวนกลุมตัวอยาง ที่เลือกจากประชากรที่มีขนาดใหญจะมากกวาที่เลือกจากประชากรที่มีขนาดเล็ก และการสุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เก็บขอมูลจาก กํานัน ผูใหญบานจากทุกหมูบาน สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลทุกหมูบานและผูที่เป็นหัวหนาครัวเรือน
ซ่ึงมลีักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคําถามแบบปลายปิดเป็นขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  และรายได  ตอนที่ 2  
เป็นคําถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากร  ปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ตอนที่  3 เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไขปใญหา และขอเสนอแนะ 
           การวิเคราะห์ แปลความ ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย แปลความหมายของคาเฉลี่ยตาม
แนวคิดลิเคอรแท (บุญสง นิลแกว, 2542 : 146) โดยกําหนดชวงแปลผล   ใชสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหแขอมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแกใชคา
รอยละ และแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนระหวางบุคคลใชการทดสอบคาที่ (T - Test) 
สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนของกลุมจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05   
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 ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท  จํานวน 317 คน คิดเป็นรอยละ 84.1 รองลงมารายไดของ
ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเป็นรอยละ 12.7 โดยมีกลุมตัวอยางที่มี จํานวนนอยที่สุด คือรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน  12 คน คิดเป็นรอยละ 3.2 กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก 
( ̅=3.57) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน อยูในระดับมาก ( ̅=3.89) ดานมีสวนรวม
ในการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.66) ดานเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษของ
การฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.46) ดานเขารวมรับฟใงเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม  ระดับมาก 
( ̅=3. 41) และดานศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.44)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) โดยมีรายละเอียด
แตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก  ( ̅=3.47) ดานมีสวนรวมประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.43) ดานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะ
แนวทางในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานรวมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไข
ปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3. 48) และดานการสนใจติดตามการแกไขปใญหาแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอความคิดเห็น
เพื่อหนวยงานราชการจะนําไปพิจารณาระดับมาก ( ̅=3.80)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) โดยมีรายละเอียดแตละดาน 
ดังนี้ ดานมีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก  ( ̅=3.55) ดานมีสวนรวมพิจารณา ปรับปรุง กําหนด
หลักเกณฑแและวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.50) ดานรวมพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไข
ปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) ดานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม  ระดับมาก ( ̅=3. 
42) และดานรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับปานกลาง ( ̅=3.36)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมดําเนินการในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.56) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดาน
มีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงคแตอตาน
การตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.44) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.58) 
และดานมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.73)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.51) โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) ดานมีสวนรวมในการสํารวจ
ขอมูลทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมสอดสองดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานมี
สวนรวมในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมในชุมชน ระดับปานกลาง ( ̅=3. 38) และดานมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการ
แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.63)  
 
การทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธแระหวางอายุกบัการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมพบวามีเพียงคา Sig. ของการมีสวนรวมในการปูองกันและ
แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม .175 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .113 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น .330 ดานการมีสวนรวมพัฒนา 
รวมตัดสินใจ .139 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .137 และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล .138 แสดงวาประชาชนมีอายุตางกันมีระดับ
การมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 

ความสัมพันธแระหวางระดับการศึกษากับการการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม พบวามีเพียงคา Sig. ของการมีสวนรวม
ในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม  .537 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .666 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น .671 ดาน
การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .560 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .366 และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมิน .412 แสดงวาประชาชนมี
ระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 
ความสัมพันธแระหวางของอาชีพกับการการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมพบวามีเพียงคา Sig. ของการมีสวนรวมในการปูองกันและ
แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมภาพรวม .204 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .318 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น .032 ดานการมีสวนรวมพัฒนา
รวมตัดสินใจ .223 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .195 และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล .179 แสดงวาประชาชนมีอาชีพตางกันมี
ระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 
 ความสัมพันธแระหวางรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม พบวามีเพียงคา Sig. ของการมี
สวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม .273 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .278 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น  .315 
ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .237 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .307   และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล .227 แสดงวา
ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 
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สรุปวา ผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรที่ใชในการทดสอบไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน ตางมี

ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ในภาพรวม ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกันมีระดับการมีสวนรวมไมตางกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เป็นการการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 377 คนแลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหแไดแก สถิติคารอยละ, คาเฉลี่ย , การทดสอบคา 
T-test และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
 การวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ต่ํากวา 30 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นรอยละ 47.7 รองลงมาไดแกกลุมที่มีอายุระหวาง 
31-40 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 32.9 อายุระหวาง 41 – 50 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 และโดยมีกลุมตัวอยางทีมีอายุระหวาง 51 ปีขึ้น
ไป นอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 5.6 

ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํา แนก
ตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปใญหา
ทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก 
( ̅=3.89) ดานมีสวนรวมในการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.66) ดานเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายและบทลงโทษของการฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.46) ดานเขารวมรับฟใงเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3. 41) และดานศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.44)  

สวนการจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมคิด รวม
แสดงความคิดคิดเห็นในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.47) ดานมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและ
แกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.43) ดานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะแนวทางในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน 
ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานรวมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุ มชน ระดับมาก ( ̅=3. 
48) และดานการสนใจติดตามการแกไขปใญหาแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอความคิดเห็นเพื่อหนวยงานราชการจะนําไปพิจารณา ระดับมาก  
( ̅=3.80)  

สวนจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนา รวม
ตัดสินใจในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุน
ในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.55) ดานมีสวนรวมพิจารณา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑแและวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุา

ไม ระดับมาก ( ̅=3.50) ดานรวมพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก  ( ̅=3.45) ดานมีสวน
รวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม อยูในระดับมาก ( ̅=3. 42) และดานรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับปานกลาง ( ̅=3.36) สวนการจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหา
ทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมดําเนินการในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.56) โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.44) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัดไมทําลาย
ปุาในชุมชน อยูในระดับมาก ( ̅=3.58) และดานมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับมาก  ( ̅=3.73) 
และการจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.51) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จใน
การแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) ดานมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลทรัพยากรปุาไมในชุมชน อยูในระดับมาก  ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวม
สอดสองดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานมีสวนรวมในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมใน
ชุมชน ระดับปานกลาง ( ̅=3. 38) และดานมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.63)  

ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชน มีประเด็นคือเพื่อศึกษาการมีสวนรวมใน
การปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกัน
และแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อาํเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมเพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากร
ปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  และเพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอ ผูวิจัยไดอภิปราย ดังนี้  
จากการวิเคราะหแ พบวา ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม 

ดานการมีสวนรวมรับรู เป็นการมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษของการฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม และเขารวมรับฟใงเมื่อมี 
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เจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม ดวยการศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุ าไม ระดับมาก 
( ̅=3.57)  

การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นคือการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุาไมในชุมชน มี
สวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมชุมชน และการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะแนวทาง
ในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมใน
ชุมชน หรือสนใจติดตามการแกไขปใญหาแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอความคิดเห็นเพื่อหนวยงานราชการจะนําไปพิจารณา ระดับมาก 
( ̅=3.54) 

การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ มีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม และสวนรวมพิจารณา ปรับปรุง 
กําหนดหลักเกณฑแและวิธีการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม การเขารวมพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไ ขปใญหา
ทรัพยากรปุาไมและจะไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม หรือการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) 

การมีสวนรวมดําเนินการ มีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
รณรงคแตอตานการตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน หรือมีสวนรวมในการจัด
นิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.56) 

การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม   ในการสํารวจขอมูล
ทรัพยากรปุาไมในชุมชน สอดสองดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมในชุมชน และ
การมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.51) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. อําเภอหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ควรมีการวางแผนในการรณรงคแใหประชาสัมพันธแใหประชาชนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหา
ทรัพยากรปุาไม 
 2. อําเภอหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ควรมีการสรางกิจกรรมที่ใหเกิดความรวมมือในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม 
 3. มีการรายงานผลการดําเนินงานการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมตอชุมชนอยางสม่ําเสมอพรอมกับการประเมินผลการทํา งานอยาง
ตอเนื่อง 
 4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไมเพื่อรายงานผลการประเมินแก
ประชาชน 
 5. ใหประชาชนมีรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปใญหาในการดําเนินการปูองกันและแกไขปใญหาทรัพยากรปุาไม  
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การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศนูย์การแพทย์ทางเลือกขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

LOCAL WISDOM MANAGEMENT OF KHUA MUNG ALTERNATIVE MEDICINE HIANG MAI 
 

นางอรุณ อุตสม1 
 Mrs. Arun Utasom 

 
บทคัดย่อ 
             การศึกษาในครั้งนี้เป็น มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการจัดการภูมิปใญญาทองถิ่นศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง เครื่องมือที่ใชประกอบการศึ กษา คือ 
แบบสอบถามแบบมีโครงสราง การสังเกตุแบบไมมีสวนรวม และกลองบันทึกภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง และ
ผูปุวยของศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง และศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของทางเว็บไซตแ ตามวัตถุประสงคแ ขอมูลถูกนํามาวิเคราะหแใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแในการศึกษาในครั้งนี้ 
             ผลวิจัยพบวา ภูมิปใญญาทองถิ่น (Local Wisdom) ไดมีการฟื้นฟูขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 และ บูรณาการ (Integration) 
ประยุกตแใชรักษารวมกับแพทยแแผนปใจจุบันเป็นการแพทยแเสริม (Complementary Medicine) ดังนั้น ศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงกอตั้งขึ้น เพื่อเป็นสาขาของ
โรงพยาบาลอําเภอสารภี เพื่อรองรับผูปุวยเร้ือรัง ที่ไมสามารถใหการรักษาแบบการแพทยแแผนปใจจุบันใหหายขาดได ดวยหลักการแกไขสุขภาพของชุมชน และ
ทองถิ่นแบบการแพทยแองคแรวม (Holistic Medicine) และ การดูแลสรางเสริมสุขภาพองคแรวม (Holistic Health) ปใญหาของการจัดการดานการบริหารงาน
องคแกรของศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง คือการขาดแคลนบุคลากรผูมีความสามารถดานภูมิปใญญาทองถิ่น และขาดงบประมาณสนับสนุน ดานการพัฒน า
ศักยภาพองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเสนอแนะการจัดการ การบริหารงาน ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอตอ     
ความตองการของศูนยแบริการ และทองถิ่นโรคที่สามารถรักษาไดดวยภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นโรคที่เกิดจากเสนเอ็น กลามเนื้อในรางกายบ กพรอง และ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด  
 
คําสําคัญ: ภูมิปใญญาทองถิ่น  บูรณาการ  การแพทยแเสริม  การแพทยแองคแรวม สุขภาพองคแรวม 
 
ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to investigate the Local Wisdom management of Khua Mung Alternative 
Medicine Center in Saraphi district, Chiang Mai. 

The instruments used for collecting data were structural questionnaires, observation and a camera. The key informants 
were a personnel instructor, personnel and patients of Khua Mung  Alternative Medicine Center as well as documents, related 
researches and websites. The data were analyzed  in accordance with the objectives of this study. 

The study shows that local wisdom started to have been restored on an economic base in 1997. Local alternative medicine 
is currently increasingly accepted in the medical community, and medical doctors treat patients with chronic diseases by the use of a 
combined therapy with modern medicine. Local alternative medicine is used to treat patients with chronic diseases by the use of a 
combined therapy with modern medicine by the principals of resolving the health of the local community in a holistic way. The 
problem of the organization management of the Khua Mung Alternative Medical Center is a shortage of suitable personnel with local 
wisdom and a lack of financial support to improve the development of this knowledge more efficiently. A suggestion to the service 
management could be to find more financial support to meet the needs of the center. Diseases which can be treated by local 
wisdom are for example tendon troubles, muscle defects, diabetes, high blood pressure and enhanced blood-fat values. 

 
Keywords: Local Wisdom, Integration, Complementary Medicine, Holistic Medicine, Holistic Health 
 
บทนํา 

ปใจจุบันประชากรไทยประสบปใญหาผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีตกคางจากการเพาะปลูกของเกษตรกร ในปใจจุบันเราจะเห็นไดวามีการ
นําเขาวัตถุดิบดานการเพาะปลูกจากประเทศเพื่อนบาน เชนการนําเขา ปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา มาจาก ประเทศอเมริกา และประเทศใกลเคีย ง          ปีละ
หลายๆลานบาท จึงไมหนาจะเป็นที่แปลกใจเลย วาประชากรไทยเราทําไมถึงเกิดความเจ็บปุวยดวยโรครายแรงนานาชนิด ซ่ึงถาเราพิจารณาอยางถองแทแลวนั้น 
เราจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน วาวิถีชีวิตที่จากเดิมในดานการเกษตรกรการเพาะปลูกขาว พืชผักตางๆ แมกระทั่งการรักษาโรคดวยเคมีบําบัดในระยะยาว 
ของแพทยแแผนปใจจุบันที่มีผลขางเคียงตอสุขภาพ และปใจจัยทางสังคมปใจจุบันอันนํามาซ่ึงปใญหาที่มีผลตอสุขภาพของประชากร ไดแกยุคโลกาภิวัตนแ 
(Globalization) ซ่ึงเป็นยุคของ นวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ สังคมแหงความเจริญรุงเรืองที่ถูกสรางขึ้นดวยวัตถุนิยม  (Materialism) บริโภคนิยม 
(Consumerism) สิ่งแวดลอม ความยากจน ความเหลื่อมล้ําของสังคม ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน และความไมเป็นธรรมในสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงวีถีชีวิต
แบบเดิมๆ ที่เป็นวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ที่ไดมีการสืบสานตอกันมาหลายชั่วอายุ ตั้งแตรุน ปูุยา-ตายาย หรือรากเหงาแหงบรรพบุรุษ จนแทบจะ 
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สูญหายไปกับสังคมยุคใหม คนรุนใหม วัฒนธรรมใหมๆที่ถูกนําเขามาจากทั่วทุกสารทิศในโลก และไดคืบคลานเขามาครอบงํา จนบดบังสิ่งดีงาม และมีคุณคา ของ 
ภูมิปใญญาไทยทองถิ่น (Local Wisdom) ที่มีมาแตสมัยบรรพบุรุษ ในการรักษาโรค ดวยวิธีการรักษาแบบศาสตรแโบราณ ของหมอพื้นบาน  หมอเมืองภูมิปใญญา
ทองถิ่น  (Local Wisdom)  หรือที่เรียกอีกนัยหนึ่งวา ปใญญาชนชาวบาน (Organic Intellectual)  
           ในปีพ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทางภาครัฐจึงไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 มาเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคม โดยการวางแผนยุทธศาสตรแ (Strategic Planning) พัฒนาศักยภาพบุคคล และทรัพยากรธรรมชาติในทุกสวนภูมิภาค
ของประเทศใหเกิดความสมดุลยแ และยั่งยืนในทุกๆดาน เพื่อเป็นฐานรองรับเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นโอกาสใหภูมิปใญญาทองถิ่น (Local Wisdom) ที่เป็น
ลิขสิทธิ์ทางปใญญา (Intellectual Property) ที่สั่งสมมาแตดั้งเดิมของ แตละทองถิ่น แตละบุคคล ไดกลับมาฟื้นฟูศักยภาพ (Potential) กลับคืนสูรากเหงา (Back 
to the root) ทุนทางมนุษยแ (Human Capital)  ทุนทางปใญญา (Intellectual Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทางสังคม  (Social Capital) 
ซ่ึงก็เห็นไดอยางชัดเจนวาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ปี พ.ศ. 2543-2550 จนถึงปใจจุบันยังคงเป็นฐานรองรับเศรษฐกิจที่สรางรายไดเขาสู
ประเทศปีละหลายๆลานบาทอยางเชน สินคาโอทอป (OTOP) และหลากหลายผลงานที่สรางขึ้นดวยฝีมือคนไทยสูตลาดสากล เชน หัตกรรมการแกะสลักไม การ
ปใ้นเครื่องปใ้นดินเผา ในรูปแบบตางๆซ่ึงถือไดวาเป็นทุนทางปใญญา และผลิตภัณฑแแปรรูป พืชผัก สมุนไพรตางๆ และการนวดแบบแพทยแแผนไท ย (Thai 
Traditional medical massage) ศาสตรแการบําบัดรักษาของภูมิปใญญาทองถิ่นยังเป็นอาชีพเสริมสรางรายไดในชุมชน และทองถิ่น สามารถแกไขปใญหาเศรษฐกิจ
ของชุมชน ไดในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการนวดเพื่อบําบัด รักษาโรคแลวภูมิปใญญาทองถิ่นดานความสวยงาม และยังชวยดานรางกายเกิดการผอนคลายไดอยาง
ดีเยี่ยม เรียกกันในปใจจุบันวา สปา (Spa - Sanus Per Acqua) ยังมีชื่อเสียงเล่ืองลือเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ไมแพประเทศอื่นใดในโลก เป็นอีกกลไกหนึ่งที่
สามารถดึงนักทองเที่ยวเขามาใชบริการในแตละปีเป็นจํานวนไมนอยเลย กลายเป็นฐานเศรษฐกิจที่นํารายไดเขาประเทศไดอยางยั่งยืน 
           เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของภาครัฐ (Government Policy) ในสวนของหนวยงานกระทรวงสาธารณะสุข (Ministry of Public Health) โดย
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนใหกอตั้งศูนยแการเรียนรูฟื้นฟูการนําภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อถายทอดองคแความรูโดยปราชญแที่มีความเชี่ยวชาญของหมูบานในแตละ
ทองถิ่น บูรณาการประยุกตแใชรวมกับการแพทยแแผนปใจจุบันในการบําบัด รักษาผูปุวย ในเกือบทุกตําบล อําเภอที่มีสภาพพรอมสามารถรองรับก ารนโยบายของ
ภาครัฐ เชน ศูนยแการแพทยแทางเลือกขัวมุง ไดกอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐอีกแหงหนึ่ง และ เป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลอําเภอสารภีเพื่อ
รองรับผูปุวยอาการเรื้อรังที่ไมสามารถใชเคมีบําบัด รักษาในระยะยาว ไดอีกตอไป ซ่ึงใชวิธีวินิจฉัยโรค  (Diagnose) จากอาการเจ็บปุวยในแฟูมประวัติที่สงตอมา
รักษา และใหการบําบัดรักษาดวยขั้นตอนการรักษาแบบภูมิปใญญาทองถิ่นในแตละศาสตรแ 
          ปใจจุบันภูมิปใญญาทองถิ่นไดประกาศกฎหมายคุมครองวิชาชีพสําหรับหมอผูสอบผานการวัดระดับเกณฑแองคแความรูของกระทรวงสาธารณะสุข และ
สามารถประกอบวิชาชีพโดยไมผิดกฎหมายขึ้น ปีพ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   ใหมีการ
ประกาศใช พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ 

มาตราที่ ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2552 
มาตราที่ ๒ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป    ประกาศ วันที่ 8 พ.ค.2552 และมีผลบังคับใช 19 พ.ค. 2552 
จนถึงปใจจุบัน 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษากระบวนการ การบริหารจัดการภูมิปใญญาทองถิ่นศูนยแแพทยแทางเลือกขวัมุง เพื่อบําบัด รักษาโรค และโรคที่สามารถรักษาใหหายได ดวย
ภูมิปใญญาทองถิ่น 

(2) เพื่อศึกษาอุปสรรค ปใญหา และแนวทางการแกไขปใญหา แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษแ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการภูมิปใญทองถิ่นขององคแกรศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง และวิธีการใชภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อบําบัด รักษา

โรค รวมถึงโรคที่สามารถรักษาใหหายไดดวยภูมิปใญญาทองถิ่น 
(2) ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางแกไขปใญหา อุปสรรค ที่เป็นประโยชนแตอการนํามาเป็นแนวทางการศึกษาเภสัชกรรม และเวชกรรมแพทยแ

ทางเลือก ตอผูที่จะทําการศึกษาเพื่อนําความรูมาพัฒนาตอยอดใหเกิดความองคแความรูใหม พัฒนา ศักยภาพ และเพื่อสงเสริมแนวทางการอนุรักษแภูมิปใญญา
ทองถิ่นใหเกิดความ ยั่งยืนยิ่งๆขึ้นไป 

 
วิธีดําเนินงานวิจยั 
 ผูศึกษาการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดขออนุญาตเขาพบผูบริหารรองผูอํานวยการศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง น.ส วิชาดา ปใญญาธนากิจ เพื่อ แจงความ
จํานงขออนุญาตดําเนินการศึกษาการจัดการภูมิปใญญาทองถิ่นศูนยแการแพทยแทางเลือกขัวมุง ในขณะเดียวกันผูศึกษาไดสรางความคุนเคยกับบุคลากรของ
องคแกร เพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินการศึกษา โดยขออนุญาตเขาสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวม พรอมกับบันทึกขอมูล และทําการสํารวจโ ดย
วิธีการใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง 2 ชุด 3 ขั้นตอน ที่ผูศึกษาไดจัดทําขึ้น เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลหลัก สํารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการภูมิ
ปใญญาทองถิ่นขององคแกร และใชเครื่องมือบันทึกภาพขอบเขตของการศึกษา และบันทึกเหตุการณแกิจกรรมตางๆเพื่อใชประกอบการเก็บรวบร วมขอมูลใหมี
ความชัดเจนสอดคลองตามวัตถุประสงคแมากยิ่งขึ้น 
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ประชากรตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชประกอบในการศึกษาไดแก บุคลากรผูปฎิบัติหนาที่ประจําองคแกรจํานวน 16 คน ผูปุวยผูเขารับบริการบําบัดรักษา จํานวน 40 คน 
เครื่องมือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 3 ขั้นตอน 
แบบสอบถามชุดที่ 1 (สําหรับผู้ปุวยผู้เข้ารับบริการ) 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหคําตอบ  
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการจัดการใหบริการขององคแกร 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
แบบสอบถามชุดที่ 2 (สําหรับบุคลากรขององค์กร) 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการบริหารจัดการองคแกร 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหแขอมูล ผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสํารวจดวยแบบสอบถามแบบมีโครงสราง อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาทําการศึกษา

ไปพรอมๆกับการลงเก็บขอมูลในพื้นที่ขอบเขตของการศึกษา โดยจะบันทึกขอมูลที่ ไดอยางละเอียด ใหครอบคลุมเนื้อหาทุกๆดาน หลังจากนั้นผูศึกษานําเอา
ขอมูลที่เก็บรวบรวม มาประมวลรวบรวม ใหเป็นหมวดหมู จัดเป็นระบบ นํามาวิเคราะหแใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคแของการศึกษา ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยตอยอด ผลของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาความกาวหนาในแตละดานตอไป 

 
ผลสรุปของงานวิจัยในครั้งน้ี 

การวิจัยศึกษาพบวาศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง มีกระบวนการบริหารจัดการบริหารงานเป็นกฎระเบียบแบบงานราชการ เพราะเป็นโรงพยาบาลภูมิ
ปใญญาทองถิ่นสาขาของภาครัฐ มีบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ภายในองคแกรรวมทั้งสิ้น 16 คน ศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงไดกอตั้งขึ้นในเน้ือที่ 11ไร ของหมูบานขัวมุง 
อยูในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลขัวมุง ซ่ึงที่ดินแปลงนี้ไดรับความอนุเคราะหแ  ดวยมีเจตจํานงคแบริจาคที่ดิน เพื่อปลูกสรางศูนยแข อง คุณแมอุนเรือน                
จิวหานัง พรอมครอบครัว 

จากการศึกษาภายในขอบเขตของการศึกษาพบวาศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะประชากรสวนใหญยังประกอบ
อาชีพดานเกษตรกร และยังมีบางสวนที่ใชแนวทางการเพาะปลูกตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบเกษตรอินทรียแ การสรางเครือขายการผลิต
วัตถุดิบนํามาประกอบการรักษา จึงไมเป็นปใญหาดานการจัดหาใหเพียงพอตอความตองการขององคแกร สวนดานสถานที่ใหบริการไดมีการแยกสวนตามศาสตรแ
การรักษา ออกเป็นสัดสวนแตละอาคาร เชน อาคารหัตถเวชดานการนวดแพทยแแผนไทย ซุมหมอยาสมุนไพร ซุมย่ําขาง ซุมตอกเสน จัดกระดูก อาคารอบ
สมุนไพรบริการดูแลหลังคลอดบุตร อาคารฝใงเข็มซ่ึงเป็นศาสตรแการรักษาแบบจีนโบราณจากผูเชี่ยวชาญการรักษาและไดมีการจัดระบบการใหบริ การเป็นไป
ตามขั้นตอนอยางมีกฎระเบียบ และมีการสงตอรักษา บําบัด ตามศาสตรแการรักษาแบบภูมิปใญญาทองถิ่นในแตละศาสตรแ มีความเหมาะสมกับอาการของผูปุวย
ที่ผานกระบวนการวินิจฉัยโรค หรือจากแฟูมประวัติการรักของโรงพยาบาลอําเภอสารภี ผูปุวยที่เขามารับการใหบริการสวนหนึ่งมาจากการส งตอจาก
โรงพยาบาลตนสังกัด โดยใชสิทธิ์เขารับการใหบริการ การรักษาตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ผูปุวยอีกสวนหนึ่งที่อยูในเขตอําเภอสารภีสามารถเขารับ
บริการใหบริการ รักษา บําบัด และใชสิทธิ์ตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ดวยการโทรนัดหมายเวลาการเขารับบริการลวงหนา กรณีผู ที่อยูนอกเขต
อําเภอสารภี แมแตนักทองเที่ยว หรือคนตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย ในเขตใกลเคียง ที่มีปใญหาสุขภาพดานความผิดปกติทางเสนเอ็น และกลามเนื้อตาม
สวนตางๆของรางกาย ก็สามารถเขารับการใหบริการการรักษา บําบัดดวยศาสตรแของภูมิปใญญาทองถิ่นเชนเดียวกัน ตางกันตรงที่อัตราคาบริการเทานั้น ซ่ึงทาง
ศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงไดจัดระบบไวดังนี้ 

เวลาเปิดทําการใหบริการ วันจันทรแ-ศุกรแ 08.00.น – 17.00.น 
อัตราคาบริการ ผูปุวยที่สงตอจากโรงพยาบาลตนสังกัด และผูปุวยที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสารภี อัตราคาบริการตามสิทธิบัตรประกันสุ ขภาพถวน

หนา 1ชั่วโมง 50 บาท 2 ชั่วโมง 140 บาท 
อัตราคาบริการผูปุวยที่อยูนอกเขตอําเภอสารภี หรือผูปุวยที่มาจากตางประเทศที่อาศัยอยูในประเทศไทยในบริเวณใกลเคียง รวมถึงนักท องเที่ยว 

อัตราคาบริการ 1 ชั่วโมง 120 บาท 
จํานวนผูปุวยที่เขารับการรักษา บําบัด ขึ้นอยูกับจํานวนการสงตอคนไขจากโรงพยาบาลตนสังกัด และจํานวนผูปุวยที่ติดตอขอเขารับบริการดวยการ

โทรนัดหมายลวงหนาในแตละวัน การระบุจํานวนที่แนนอนจึงเป็นไปไดยาก 
นอกจากศูนยแการแพทยแทางเลือกขัวมุงจะเป็นศูนยแที่ใหการบริการ การรักษา บําบัด ดวยศาสตรแของภูมิปใญญาทองถิ่นแลว ยังเป็นสถานที่ถ ายทอด

ความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น แกนักศึกษาที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นที่มาจากหลากหลายสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และยังไดจัดสถานที่
พักเพื่ออํานวยความสะดวกภายในศูนยแ ถายทอดโดยหมอผูที่มีความรู ความชํานาญดานภูมิปใญญาทองถิ่นในแตละศาสตรแ ลักษณะของการถายทอด ก็จะเริ่ม
ตั้งแตการถายทอดตามตําราโบราณ ตามคําบอกเลา การเรียนรูวิธีกระบวนการใชภูมิปใญญาทองถิ่นใหถูกตองตามกระบวนการใชสมุนไพรเพื่อบําบัด รักษาโรค 
โดยไมใหเกิดผลขางเคียงตามมา และเรียนรูจากการจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงเรียนรูจริงดวยประสบการณแจากการลงปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการใชภูมิ
ปใญญาทองถิ่นในแตละศาสตรแดวยตนเอง 
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ผลการศึกษาดานแนวคิดทฤษฎี ที่ศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงนํามาหัวใจสําคัญในการบริหารงานองคแกรมุงสูการพัฒนาความกาวหนาคือ ทฤษฎี
แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติศาสตรแ ดานความตองการของมนุษยแชาติ หรือแรงจูงใจ ของ อับราฮัม เอช มาสโลวแ (Abraham H. Maslow) ทฤษฎีความ
ตองการ (Need Theories) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลวแ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแบรนดีสแ เป็นทฤษฎีที่รูจักกัน 
มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซ่ึงระบุวา บุคคลมีความตองการเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สําคัญ ของทฤษฎีนี้ มีสามประการ 
คือ 

(1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจตอพฤติกรรม ความตองการที่ยังไมไดรับ การสนองตอบเทานั้นที่เป็น
เหตจุูงใจ สวนความตองการที่ไดรับการสนองตอบแลวจะไมเป็นเหตุจูงใจอีกตอไป 

(2) ความตองการของบุคคลเป็นลําดับชั้นเรียงตามความสําคัญจาก ความตองการพื้นฐาน ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน 
(3) เมื่อความตองการลําดับต่ําไดรับการสนอบตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความตองการลําดับที่สูงขึ้นตอไป 

อับราฮัม เอช มาสโลวแ เห็นวาความตองการของบุคคลมีหากลุมจัดแบงไดเป็นหาระดับจากระดับต่ําไป  สูง เพื่อความเขาใจ มักจะแสดงลําดับของ
ความตองการเหลานี้ดังนี้ 

- ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เป็นความตองการลําดับต่ําสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เชน 
ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ที่อยูอาศัย หากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมี
กําลังที่จะทํางาน ตอไป และการมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม เชน ความสะอาด ความสวาง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนอง
ความตองการในลําดับนี้ได 

- ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความตองการทางรางกายไดรับการ ตอบสนองอยางไม
ขาดแคลนแลว หมายถึง ความตองการ สภาพแวดลอมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความ
ตองการนี้ ตอพนักงาน ทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบขอบังคับที่ยุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การ
ปฏิบัติงาน เป็นตน 

- ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิด
ผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขาสมาคมสังสรรคแกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 

- ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เมื่อความตองการทางสังคมไดรับการตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของ
ตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสราง การนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความตองการเหลานี้ไดแก 
ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอื่น มีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เป็นตน 

- ความตองการเติมความสมบูรณแใหชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความตองการระดับสูงสุด คือตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง 
ตองการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
การคิดสรางสรรคแสิ่งตางๆ การกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นตน 

มาสโลวแ แบงความตองการเหลานี้ออกเป็นสองกลุม คือ ความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน (deficiency needs) เป็น ความตองการ ระดับต่ํา 
ไดแกความตองการทางกายและความตองการความปลอดภัย อีกกลุมหนึ่งเป็น ความตองการกาวหนา และพัฒนาตนเอง (growth needs) ไดแกความตองการ
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความตองการเติมความสมบูรณแใหชีวิต จัดเป็นความตองการระดับสูง และอธิบายวา ความตองการระดับต่ําจะไดรับการ
สนองตอบจากปใจจัยภายนอกตัวบุคคล สวนความตองการระดับสูง จะไดรับการสนองตอบ จากปใจจัยภายในตัวบุคคลเอง 

 และทฤษฎีดานการบริหารงานการใหบริการ คือแนวคิดทฤษฎีของ ทานมหา อาตมะคานธี ดานความเทาเทียมกันของสิทธิมนุษยชนอันควรพึงจะมี 
และ ความมีสันติภาพในการอยูรวมกัน และกรอบแนวคิดเทคนิคดานการพัฒนาองคแกร SWOT ของ อัลเบิรแต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซ่ึงแตละตัวอักษรมี
ความหมายดังนี้ 

S - Strengths ความหมาย คือ ปใจจัยตางๆภายในองคแกรที่ทําใหเกิดความเขมแข็ง หรือเป็นจุดแข็งขององคแกร ซึ่งเป็นขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน เชนจุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล ดานคุณภาพของการใหบริการ  

W - Weaknesses ความหมาย คือปใจจัยตางๆในองคแกรที่ทําใหเกิดความออนแอ หรือเป็นจุดออน เป็นปใญหา หรือความบกพรองที่เกิดจากสภาพ
ภายใน ซ่ึงจะตองหาแนวทางแกไขปใญหานั้นใหได 

O - Opportunities ความหมาย คือปใจจัยตางๆภายนอกองคแกรที่เอื้อประโยชนแ ซ่ึงเป็นโอกาสชวยสงเสริมการการดําเนินการพัฒนาองคแกร ซ่ึงจุด
แข็งเป็นปใจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน สวนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดลอมภายนอก จึงจะตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอ เพื่อนํามาเป็นกระบวนทัศนแ
พัฒนาตอยอดความกาวหนาขององคแกรใหเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้นไป  

T - Threats ความหมาย คือปใจจัยตางๆ ภายนอกองคแกรที่เป็นอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคแกร เป็นขอขีดจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก การบริหารองคแกรจําเป็นตองปรับกลยุทธแกระบวนการพัฒนาองคแกรใหสอดคลอง และพยายามขจัดปใญหา อุปสรรคใหหมดไป      

ผลสรุปจากการใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง 2 ชุด แตละชุดมี 3 ขั้นตอน เพื่อสํารวจประกอบการศึกษา เนนสอบถามความพึงพอใจการบริหาร
จัดการองคแกรของบุคลากร ผูปฎิบัติหนาที่ภายในองคแกร และความพึงพอใจการจัดการ การใหบริการภูมิปใญญาทองถิ่นของผูปุวยที่เขารับการใหบริการ 
กฎเกณฑแการสํารวจจากความพึงพอใจจากนอยไปหามากผลที่สํารวจมีดังนี้ 

ชุดที1่. ผลสํารวจความพึงพอใจจากบุคลากรในองคแกรทั้ง 16 คน 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหคําตอบ  
(1.1) เพศ อายุ อาชีพ 
          เพศ -ชาย 5 คน   อายุระหวาง 31 -50 ปี 5 คน 

   หญิง 11 คน   อายุระหวาง 50 ปีขึ้นไป 11 คน              
ขั้นตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการบริหารจัดการองคแกร 
 (2.1) การบริหารจัดการองคแกร 

ดีจํานวน 7 คน   ดีมากจนวน 9 คน 
(2.2) ดานสถานที่ตั้งองคแกร   

ดีจํานวน 8 คน       ดีมากจนวน 8 คน 
ขั้นตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  

ผลสรุปของการใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางจากบุคลากรผูรวมองคแกรภายในศูนยแทั้ง16 คน มีความเห็นที่ใกลเคียงกันอยางชัดเจนดานการ
จัดหางบประมาณสนับสนุน ซ่ึงทางศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงยังมีความตองการงบสนับสนุนนี้เพื่อนํามาตอยอด และปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการองคแกร
ของศูนยแดานการสรางผลงานวิจัย การพัฒนาการบริหารจัดการภูมิปใญญาทองถิ่น และการใหบริการใหมีความกาวหนา และมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
ชุดที2่. ขอมูลทัว่ไปของผูเขารับบริการทั้ง 40 คน 

(1.1) เพศ อายุ อาชีพ 
 เพศ - ชาย 10 คน   อายุ- 30-41 ปี 15 คน 
         หญิง - 30 คน   อายุ - 41-50 ปีขึ้นไป 25 คน 

 อาชีพ - รับราชการ 13 คน 
คาขาย 11 คน 

   เกษตรกร 16 คน    
ขั้นตอนที่ 2 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูปุวยที่เขารับบริการรวมทั้งสิ้น 40คน 

(2.1) ความพึงพอใจตอสถานที่ตั้งของศูนยแใหบริการ   
ดีจํานวน15 คน  ปานกลาง จํานวน 5 คน   ดีมากจํานวน 20 คน 

(2.2) ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ และผลของการรักษา 
  ระดับความพึงพอใจ ดีจํานวน 5 คน   ดีมากจํานวน 35 คน 
ขั้นตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

ผูปุวยที่เขารับการใหบริการ 40 คน มีความเห็นชอบตรงกันดานการขาดแคลนบุคลากรหมอ 
ผูใหการรักษา และมีความประสงคแอยากใหทางศูนยแเพิ่มจํานวนบุคลากร หมอผูใหบริการ บําบัดรักษา 
ใหพอเพียงกับความตองการของผูปุวยที่เขารับการใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใหบริการ 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งน้ี 

  (1.1) ภูมิปใญญาทองถิ่นการแพทยแทางเลือก หมอพื้นบาน ควรไดรับการยอมรับดานการ บําบัด รักษา รวมกันกับการแพทยแแผนปใจจุบัน การแพทยแ
แพทยแแผนปใจจุบันอยางจริงจัง และ เปิดโอกาสกวาง ใหหมอพื้นบานมีบทบาทในการนําพาชุมชนไปสูการมีสุขภาพดี ซ่ึงระบบการดูแลสุขภาพ สรางภูมิคุมกัน
ขั้นพื้นฐานของชุมชนกลาวไดวาเป็นทุนทางสังคม เพื่อปูองกัน แกไขสุภาพของชุมชน และทองถิ่นแบบองคแรวม (Holistic) ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต 
วิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น และการอยูรวมกันธรรมชาติ อยางมีความสุขใชประโยชนแจากธรรมชาติ โดยไมทําลายธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

(1.2) เนื่องจากเดิมชาวบานใชวิธีถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่น โดยการเลาสืบทอดตอๆกันมา ซ่ึงการถายทอดจากรุนสูรุนอาจจะมีการตกหลนไม
ครบถวนสมบรูณแ ดังนั้นนอกเหนือจากการถายทอดความรูภายในศูนยแ  ควรสงเสริมใหชุมชนในทองถิ่น จัดตั้งกลุมผูสนใจถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นในแตละ
ศาสตรแ ในเชิงอนุรักษแ ดานวิธีการใชสมุนไพรไทยที่ถูกวิธี และศาสตรแการนวดแบบแพทยแแผนไทยการนวดเพื่อบําบัด และรักษาโรค ในชุมชน เพื่ อสรางความ
ภาคภูมิใจในทรัพยากรทองถิ่นอันมีคุณคา และจัดใหมีการถายทอดอยางเป็นระบบ และเป็นไปอยางตอเนื่อง 

(1.3) ควรสนับสนุนใหภูมิปใญญาทองถิ่นมีการจัดการเรียน การสอนในระบบการศึกษาแผนปใจจุบัน โดยเนนเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมถึงภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ดวยการใชปราชญแชาวบาน ผูรูในชุมชนเป็นผูถายทอดเทคนิควิทยา ในรูปแบบการเรียนรูรวมกับชุมชนในทองถิ่น 

(1.4) สนับสนุนใหมีการสังคายนาองคแความรู หมอพื้นบาน เพื่อสรางกลุมหมอพื้นบาน และเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทําให เกิดองคแ
ความรูใหม 
  (1..5) ควรจัดหางบประมาณใหเพยีงพอตอการศึกษา และการวิจยัเจาะลกึในประเด็นตางๆ ที่มี เกี่ยวของความเชื่อมโยงกับระบบภูมิปใญญาทองถิ่น
ดานการดูแลสุขภาพ เพื่อใหเกิดการพฒันาการองคแความรูใหม เชนการวจิัยตอยอดประโยชนแ และคุณโทษของการใชสมุนไพร เพราะจากการศึกษาสมุนไพร
บางชนิดมีทั้งคุณประโยชนแ และโทษ ถานํามาใชโดยไมผานกระบวนการที่ถกูตองตามหลัก และวิธกีารใชภูมิปใญญาทองถิ่นแตละศาสตรแอยางถองแทในการใช  
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บําบัด รักษา อีกนัยหนึ่งเป็นการสรางผลงานดานงานวิจัยภูมิปใญญาทองถิ่นใหเป็นผลงานอันโดดเดน เป็นอัตลักษณแประจําองคแกร เพื่อการพัฒนาความกาวหนา
ขององคแกร ซ่ึงปใจจุบันศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุงใชงานวิจัยจากหลากหลายสถาบันในการถายทอดองคแความรู ละยึดถือเป็นกระบวนการจัดการภูมิปใญญา
ทองถิ่นดานการ บําบัด และรักษา  

(1.6) หลังจากสรางผลงานวิจัย ศึกษาควรมีการรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อการดํารงความเป็นเอกลักษณแ ดวยแนวทางการอนุรักษแ  ภูมิปใญญาทองถิ่น 
มรดกทางปใญญา สรางพื้นฐานองคแความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพ สรางภูมิคุมกันแกชุมชน ประชาชนเขมแข็ง ประเทศชาติเขมแข็งมั่นคง สงเสริมวิถีชีวิต
ชุมชน และใหความรูดานการอยูรวมกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมโดยไมทํารายธรรมชาติแบบพึ่งพาและการใช ประโยชนแจากความหลากหลายทางชีวภาพจาก
ทรัพยากรในทองถิ่นสรางอาชีพ สรางรายไดเขาสูชุมชน อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศชาติอยางยั่งยืน  (Sustainability) ตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และกลับคืนสูรากเหงาของบรรพชน (Back to the root) พรอมกับคนหาแนวทางการแกไขปใญหา อุปสรรค สู
กระบวนทัศนแพัฒนาเพื่อใหภูมิปใญญาทองถิ่นเกิดความที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
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การศึกษาแบบอิสระในครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จลุลวงไดดวยความความกรุณาของคณาจารยแ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. รักฎา เมธีโภคพงษแ และ ดร. 
นพดล กอนคํา ประธาน และกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควาแบบอิสระ ที่ไดใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา แนวคิด ตลอดจนตรวจสอบ แกไขควา ม
บกพรอง ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการศึกษามีความถูกตอง และสมบูรณแยิ่งขึ้น ผูศึกษาขอการบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณ นายแพทยแ จํารัส สิงหแแกว ผูอํานวยการศูนยแแพทยแทางเลือกขัวมุง และคุณหมอ ธนา ต.เจริญ หมอภูมิปใญญาทองถิ่น และ 
บุคลากรผูปฎิบัติหนาที่ภายในศูนยแทุกๆทาน ที่กรุณาอนุเคราะหแขอมูล ตลอดจนอํานวยความสะดวกขณะระยะเวลาดําเนินการศึกษ าทุกขั้นตอน ซ่ึงทําให
การศึกษาครั้งนี้ลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง 

ผูศึกษาหวังเป็นอยางยิ่งวาการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชนแกับผูที่ไดอาน และ เป็นแนวทางในประกอบการศึกษา กับผูที่จะทําการศึกษาคนควา
ครั้งตอไป 
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ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Effective welfare living for the Elderly of Maingam  Subdistrict Municipality  Muang  District Tak Province. 
 

สุข  บุปผา1 
Sukh Booppha 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง 130 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 64.30 อายุระหวาง 60-69 ปี คิดเป็นรอยละ 52.70 สถานภาพสมรส  คิดเป็นรอยละ 
45.50 มีรายไดตอเดือน 1,000-3,000 บาท คิดเป็นรอยละ 40.00  สามารถรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง คิดเป็นรอยละ 46.70 มีรางกายที่ปกติ คิดเป็น
รอยละ 75.00 รับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการ คิดเป็นรอยละ 76.70 และมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวามากที่สุดไดแก ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  และดานสิ่ง อํานวยความสะดวก 
ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ควรเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในรูปแบบพหุลักษณแที่ครอบคลุม ดานเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ควรสงเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรเสริมสรางใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ควรประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลใหเผยแพรทั่วถึงกัน อยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ  การจัดสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 
Abstract 
 This study about the Effective welfare living for the elderly of Wangchao Subdistrict Municipality Wangchao District Tak 
Province, is a quantitative research. Objective to study the Effective welfare allowance. Sample of 130 people.                      
 The study found. Mostly female 64.30 Percent aged 60-69 years accounted for 52.70 percent, 45.50 percent, marital status, 
monthly income of 1,000-3,000 baht or 40.00 percent are physically normal. 46.70 percent could be living for the elderly themselves 
and 75.00 percent have access to information necessary to send the government a 76.70 percent overall performance at a high level. 
Considering, in order from most it was found that the most common. The disbursement of the allowance followed by the all staff 
workers and facilities and the side with. Average minimum is the registration of the elderly Policy proposals should increase 
personnel with knowledge capable of living for the elderly and social welfare and should promote welfare for the elderly in a 
pluralistic covered. Practical suggestions should strengthen the public with information about the welfare of living for the elderly. 
Should promote the implementation of the municipality living for the elderly continues to spread evenly. 
 
Keyword: Effective Welfare living for the elderly. 
 
บทนํา 
          เทศบาล เป็นองคแกรที่มีความใกลชิดกับปใญหาและความตองการของประชาชน ดังนั้น องคแกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอชีวิตและความเป็นอยูของประชาชนในทองถิ่น อํานาจและหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะเป็นไปตามที่มีการบัญญัติไวในกฎหมาย ซ่ึงระบุถึง
กิจกรรมที่ทองถิ่นสามารถจัดดําเนินการ หรือทําได ทั้งนี้ กฎหมายที่ระบุถึงภารกิจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
ไดบัญญัติถึงอํานาจและหนาที่ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาพื้นที่ และโดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 16 (10) ของกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ไดกลาวถึงการทําหนาที่ของเทศบาลตําบลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหแ
ใหแกกลุมเปูาหมายในพื้นที่ไววา เทศบาลตําบลมีหนาที่ที่ตองทํา ในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่
ของเทศบาลตามที่ไดกลาวถึงนั้น  ยอมมีเปูาหมายสําคัญยิ่งอยูที่ประชาชนหรือกลุมเปูาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ไดกลาวกําหนดแนวทางการบริหารงานไววา “การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนแสุขแก
ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนยแกลาง  
 

                                                           
1 อาจารยแคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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          การจัดสวัสดิการสังคมดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเป็นภารกิจหนึ่งที่เทศบาลตําบลไดรับการถายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะหแและสํานัก
งบประมาณ  ตั้งแตปีงบประมาณ  พ.ศ.  2546  โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,  2550  ก)  กลาวคือ  การถายโอนงานทั้งดานระเบียบการดําเนินงานและดานงบประมาณ  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคม
ดานการสงเคราะหแเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,  2546)  ของเทศบาลมีระเบียบแนวทางการดําเนินงานจากกระทรวงมหาดไทย
รองรับ  คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหแเพื่อการยังชีพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  (กระทรวงมหาดไทย  ที่  
มท  0891.3/ว 531  ลงวันที่  12  กุมภาพันธแ  2550)  ซ่ึงในระเบียบมีการกําหนดหลักเกณฑแ  แนวทางและเง่ือนไขในการจายเบี้ยยังชีพตามเกณฑแมาตรฐาน  
สวนภารกิจดานงบประมาณ  สํานักงบประมาณไดถายโอนภารกิจแกเทศบาลตําบลใหดําเนินการจายเงินสงเคราะหแเบี้ยยังชีพตั้งแตปี พ.ศ.  254 6  จํานวน  
500  บาทตอคน ปใจจุบันมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  อนุมัติใหกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยผูสูงอายุจะไดรับเบี้ยยังชีพ  ดังนี้ 
          ผูสูงอายุ  60 – 69  ปี  จะไดรับเบี้ยยังชีพ  600  บาท 
          ผูสูงอายุ  70 – 79  ปี  จะไดรับเบี้ยยังชีพ  700  บาท 
          ผูสูงอายุ  80 – 89  ปี  จะไดรับเบี้ยยังชีพ  800  บาท 
          ผูสูงอายุ  90  ปีขึ้นไป จะไดรับเบี้ยยังชีพ 1,000  บาท 
          การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ อยูในความรับผิดชอบของงานสวสัดิการสังคม  สํานักปลัด เทศบาลตาํบลวังเจา อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  ซ่ึงมี
ขั้นตอนการการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังนี้ 
คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิจะไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองเป็นผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลวังเจา ตามทะเบยีนบาน 
 (3)  มีอายุ 60 ปบีริบูรณแขึ้นไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันที่ เดือนเกิดใหถือวาบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 
 (4)  ไมเป็นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนแอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ 
เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหแของรัฐ หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน 
รายไดประจํา หรือผลประโยชนแตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเป็นประจํา ยกเวนผูพิการและผูปุวยเอดสแตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหแ เพื่อการยังชีพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  รวมทั้งผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจาก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่ยายภูมิลําเนาเขามาใหมในพื้นที่ของเทศบาลตําบลวังเจา    แตยังไมไดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุกับเทศบาล
ตําบลวังเจา 
ขั้นตอนการยื่นคําขอลงทะเบียนรบัเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
          ใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง  ตอพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลวังเจา ในระหวางวันที่  1 - 
30  พฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 (1)  บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 
 (2)  ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
 (3)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส  หรือ ธนาคารธนชาต  สาขาวังเจา  (ในกรณีประสงคแรับเบี้ยยังชีพผานธนาคาร) 
          ในกรณีมีความจําเป็นที่ไมสามารถมาลงทะเบียนได ผูสูงอายุอาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณะอักษรใหผูอื่นเป็นผูมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนและขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทน แตตองนําหลักฐานของผูรับมอบอํานาจไปแสดงตอพนักงานสวนทองถิ่นดวย 
 
การเบิกจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
          การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใชจายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทยวาดวยหลักเกณฑแการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552  โดยเทศบาลตําบลวังเจาจะดําเนินการจายเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุไมเกินวันที่  10 ของทุกเดือน 
สิทธิการรับเบีย้ยังชีพสิ้นสุดในกรณี ดังนี้ 
 1.  ถึงแกกรรม 
 2.  ขาดคุณสมบัติ 
          งานสวัสดิการสังคม  เป็นงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษยแในสังคม  อยางไรขีดจํากัด  เป็นงานที่ไมมีรูปแบบตายตัว  แตมีหลักการ วิธีการ 
และระบบของการดําเนินงานอยางที่มีการปรับตัวยืดหยุนตามสถานการณแของปใญหาและชวงเวลา ไมใชงานที่ตามแกไข หรือฟื้นฟูปใญหาของผูเ ดือดรอนเป็น
รายคน กลุม หรือชุมชน หากแตงานสวัสดิการสังคม  ยังเป็นงานในมิติของการปูองกันปใญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทุกคน ใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางเป็นสุข ซ่ึงเป็นเรื่องที่ทําไดยากยิ่งและมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time) บุคคล (Persons) ปใญหา (Problems) และ สถานที่ (Places) 
ดังนั้น งานสวัสดิการสังคม จึงตองมีการปรับกลยุทธแและกลวิธีการทํางานใหรุดหนาและรวดเร็วกวาการเกิดปใญหาของคนและสังคม  ซ่ึงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในประสบการณแการทํางานและความคิดเห็นระหวางผูใหบริการและผูรับบริการจะทําใหมองเห็นจุดยืนและแนวทางในการพัฒนา การจัด
สวัสดิการสังคมมากขึ้น  
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          ปใจจุบันเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  มีจํานวนผูสูงอายุและผูรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่จําเป็น  รวมทั้งสิ้น 419 คน  มีรูปแบบในการ
รับบริการเบี้ยยังชีพจากเทศบาล 2 รูปแบบ คือ มารับดวยตนเองหรือผานผูแทนจากเจาหนาที่โดยตรง และแบบที่โอนเบี้ยยังชีพผานบัญชีธนาคาร ซ่ึงทั้ง 2 
รูปแบบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่แตกตางกัน  จากความเป็นมาและความสําคัญของเร่ืองดังกลาว  จึงทําใหผูศึกษาทราบถึงบทบาทขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอการจัดสวัสดิการสังคมตอประชาชนในทองถิ่น     อีกทั้งการจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่นาสนใจและมีความสําคัญตอการนําไปพัฒนาคุณภาพของ
การใหบริการในเร่ืองดังกลาว  ในฐานะของหนวยงานที่มีความผูกพันและใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นในการศึกษานี้  จึงเป็นการศึกษาเพื่อใหทราบถึง
กระบวนการใหบริการจัดสวัสดิการสังคมในกลุมเปูาหมายหลัก  คือ ผูสูงอายุ  ผูพิการ และผูปุวยเอดสแ  ทําใหทราบถึงปใญหาอุปสรรคของการดําเนินงานและ
การรับบริการของกลุมเปูาหมาย  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคม  เพื่อกอใหเ กิดประโยชนแตอ
ประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
          1. เพื่อศึกษาปใญหาของการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
          2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
          3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
          1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอ      วังเจา จังหวัดตาก 
          2. ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษานี้ จะทําการศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่ไดรับบริการดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง  ของเทศบาลตําบลไมงาม  อําเภอ เมือง  
จังหวัดตาก  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ทําใหทราบความตองการ ตลอดจนปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลไมงาม  อําเ ภอ
เมือง  จังหวัดตาก 
          2.  เพื่อใหทราบถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการดานการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
          3.  สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นตอไป 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาประชาชนกลุมผูไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัด
ตาก จํานวนประชาชนที่รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองทั้งสิ้น  285  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
          ผูศึกษาไดดําเนินการกําหนดและเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงสุมเลือกผูสูงอายุที่
เขารับสวัสดิการเบี้ยยังชีพดวยตนเองจากเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  ชุมชนละ  20  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
         เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยกําหนดแนวคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาจากการศึกษาเอกสารแ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงสรางตามวัตถุประสงคแและกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว ประกอบดวย 

1.  แบบสอบถามแบบมีโครงสรางสําหรับใชสัมภาษณแกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 3 สวน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ สถานะภาพรายไดครอบครัว     ปัจจัยแวดล้อม  ภาวะทางสุขภาพ  การ

รับโอนเบี้ยยังชีพ  การับขอมูลขาวสาร  ของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะคําถามเป็นแบบคําถามปลายปิดใหเลือกตอบ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ทั้ง 4 ดาน คือ  
ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ  ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  แบบมาตรประเมินคา (Rating 
scale)  5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  และเห็นดวยนอยที่สุด ดังนี้ 
 5     มีระดับคะแนนเทากับ   เห็นดวยมากที่สุด    
 4     มีระดับคะแนนเทากับ   เห็นดวยมาก   
 3     มีระดับคะแนนเทากับ   เห็นดวยปานกลาง                     
 2     มีระดับคะแนนเทากับ   เห็นดวยนอย           
 1     มีระดับคะแนนเทากับ   เห็นดวยนอยที่สุด   
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Opened Form Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก 
          2. การตรวจสอบเครื่องมือ นําแบบสอบถามที่สรางตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวนําเสนอตออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบแกไขเนื้อหาและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ และขอรับคําเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงกอนนําไปจัดเก็บขอมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพแ ที่เนื้อหามีความเกี่ยวของกับเรื่องการจัด
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูรับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพดวยตนเอง โดยการลงพื้นที่สํารวจขอมูล กรณีผูสูงอายุมองไมเห็นหรืออานหนังสือไมไดเจาหนาที่จะทําการอานขอมูลในแบบสอบถามให
ผูสูงอายุไดตอบ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 120  ชุด ที่จัดทําขึ้น 

3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณแของแบบสอบถามทุกฉบับ 
4. วิเคราะหแขอมูลตามวิธีการทางสถิติ และวิธีการตามที่ไดวางแผนไว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผูศึกษานําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ โดยการใชสถิติในการวิเคราะหแ ดังนี้ 
           1. วิเคราะหแปใจจัยสวนบุคคลของผูรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบ
ตาราง ตามขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 
           2. วิเคราะหแประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา จังหวัดตากโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เป็นรายดานและรายขอ เสนอในรูปแบบตาราง ตามแบบสอบถามสวนที่ 2   
           3. นําผลมาการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผล ความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑแในการประเมินของเบสทแ  ดังนี้ 

คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึงมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึงมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูในระดับนอยที่สุด 

           4. นําขอเสนอแนะการศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อํา เภอวังเจา  จังหวัดตาก  มาวิเคราะหแ
เนื้อหาที่มีลักษณะสอดคลองกันและเรียงลําดับความถี่ในแตละประเด็น แลวนําเสนอในเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
          ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ  จํานวน  120  คน สวนใหญเป็นเพศหญิง  มีอายุระหวาง  60-69 ปี  สถานะภาพสมรส มีรายไดตอเดือน 1,000-3,000 บาท   
มีรางกายที่ปกติ  สามารถมารับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง และมีการรับขอมูลขาวสารจาการสงหนังสือราชการ  
          ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบล วังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก  และดานการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ตามลําดับ 
 1. ดานกระบวนการการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอ
วังเจา  จังหวัดตาก  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา  มีการอธิบายกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยาง
ชัดเจน รองลงมา คือ การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเป็นไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม สวนการคัดเลือกตามเกณฑแผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความยุติธรรม และ
ทั่วถึง ตามลําดับ 
 2. ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัด
ตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การอํานวยความสะดวกในกรณีการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูรับมอบอํานาจม ารับแทน    
รองลงมา คือ ขั้นตอนการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามกําหนดทุกเดือน และมีการจ ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจรในที่เดียวกัน ตามลําดับ 
 3. ดานการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจ า  
จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา เจาหนาที่เป็นผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูสูงอายุที่มารับบริการ เชน ยิ้มแยมแจมใส พูดจา
ไพเราะ มีความสุภาพ   รองลงมา คือ เจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรีและมีความเป็นกันเอง      เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยแสุจริตตอการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
ตามลําดับ     

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิภาพการจัดจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีการจัดพื้นที่สําหรับกรอกแบบฟอรแมตางๆ อยางเพียงพอ  รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งของ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 361 
 

 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  สะดวกสบายในการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพ  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการกับผูสูงอายุเพียงพอ  เชน จุดบริการน้ําดื่ม 
หองน้ํา ที่จอดรถ  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
          จากการศึกษา  ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลวังเจา  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก จากผูสูงอายุที่เขารับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุดวยตนเอง เป็นรายดาน พบวา 

     1. ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอพบวา ผูสูงอายุที่เขารับเบี้ยยังชีพมีความเห็นอยูใน
ระดับมาก คือ เทศบาลตําบลวังเจามีการอธิบายกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยการประชาสัมพันธแใหขอมูลขาวสารทางเสียงตาม
สาย หรือการติดแผนปูายประกาศ/เอกสาร แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในการติดตอขอรับเบี้ยยังชีพไวตามบอรแดแตละชุมชน และในการคัดเลือกผูสูงอายุที่มี
สิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เป็นไปตามหลักเกณฑแท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับ มนิรา บุญเรือง (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู
มารับบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแการบริหารสวนตําบลวังตะครอ อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา ความพึง
พอใจของผูมารับบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแการบริหารสวนตําบลวังตะครอ โดยรวมแตละดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานระบบการใหบริการ  ดานกระบวนการการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
       2.  ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอพบวา ผูสูงอายุที่เขารับเบี้ยยังชีพมีความเห็นอยูใน
ระดับมาก คือ  เทศบาลตําบลวังเจามีการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่เขาเกณฑแตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑแการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น   เป็นไปตามขั้นตอนการจายเบี้ยยังชีพมีการประชาสัมพันธแใหทราบถึงกําหนดการในการมอบเบี้ยยังชีพของแต ละเดือนเป็น
อยางดี และหากไมสามารถมารับไดตามกําหนดก็ยังสามารถมารับเบี้ยยังชีพในภายหลังไดเชนเดียวกัน เป็นการอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ 
ซ่ึงสอดคลองกับ วิภา ธูสรานนทแ (2550 : 114) ไดศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเงินสงเคราะหแเบี้ยยังชีพขององคแการบริหารสวนตําบลใน
เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลจากการศึกษาพบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก ดานความเพียงพอ ไดแก เบี้ยยังชีพมีความจําเป็นสําหรับผูสูงอายุที่ยากไรและ อบต. ให
การสงเคราะหแเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามหลักเกณฑแอยางทั่วถงึ ดานความรวดเร็ว ไดแกขั้นตอนการจายเงินเบี้ยยังชีพของ อบต. การจายเบี้ยยังชีพ ของ อบต. มี
ความสะดวกรวดเร็ว และตรงตอเวลา การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ทานไดรับความสะดวกรวดเร็ว  ดานความโปรงใสไดแกการจายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ อบต. มีความโปรงใส หลักเกณฑแการคัดเลือกผูรับเบี้ยยังชีพมีความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกผูสูงอายุเพื่อรับเบี้ยยงัชีพของ อบต. โปรงใสและเป็นธรรม
ดานความครบถวน ไดแก เบี้ยยังชีพที่ไดรับ มีความครบถวนในจํานวนเงินและสม่ําเสมอทุกงวดการจายเบี้ยยังชีพของ อบต. มีความครบถวน สวนในระดับ
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความเพียงพอ ไดแก จํานวนเงินที่ อบต. ให การสงเคราะหแเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ การไดรับเบี้ยยังชีพทําใหการดําเนินชีวิต
มีคุณภาพที่ดีขึ้นผูสูงอายุที่ยากไรกวา แตไมไดรับเบี้ยยังชีพยังมีอีกมาก ดานความโปรงใส ไดแก ตองการใหมีหนวยงานออกไปติดตามผลการจายเงินเบี้ยยังชีพ 
ดานความครบถวน ไดแก ควรปรับปรุงวิธี การจายเงินเบี้ยยังชีพ ดานการมีสวนรวม ไดแก อบต. จัดใหผูสูงอายุรวมตัวกันเป็นเครือขายประสานงานระหวาง
หมูบาน / ชุมชน การเขารวมประชุมพิจารณาการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อบต. สงเสริมใหผูสูงอายุไดโอกาส เขาไปตรวจสอบการจายเงินเบี้ยยังชีพ การเขาไปมี
สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุ ในการรับเบี้ยยังชีพ ดานการรับรูอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางทุกรายการ ไดแก อบต. มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเร่ืองเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง  
  3.  ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอพบวา ผูสูงอายุที่เขารับเบี้ยยังชีพมีความเห็นอยูในระดับมาก คือ  
เทศบาลตําบลวังเจามีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางเพียงพอในการใหบริการกับผูสู งอายุ บุคลิกภาพของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานโดยรวมมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ กระตือรือรน มีความตั้งใจ ปฏิบัติตนกับผูสูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพฯดวยความเป็นกันเองอยาง
เทาเทียมกัน   สามารถตอบปใญหาไดอยางชัดเจน มีความรู ความสามารถใหคําแนะนํา และอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอรแมตางๆ กับผูสูงอายุไดเป็น
อยางดี ปฏิบัติงานตามระเบียบอยางเครงครัด  แตเมื่อผูสูงอายุประสบปใญหาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจหรือแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
เป็นอยางดี   ซ่ึงสอดคลองกับ  ธนลวรรณ  กาญจนาพงศาเวช (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความพึงใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพของกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพของกองสวั สดิการสังคม 
เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา รายดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
รายดานที่มีความพึงพอใจมากรองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการใหบริการ  

     4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวา  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายขอพบวา ผูสูงอายุที่เขารับเบี้ยยังชีพมีความเห็นอยูในระดับมาก 
คือ  เทศบาลตําบลวังเจามีการเตรียมสถานที่ไวรองรับจํานวนผูสูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพดวยตนเองอยางเหมาะสม  และงายตอการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพ  มี
การจัดพื้นที่สําหรับการลงทะเบียนลายมือชื่อขอรับเบี้ยยังชีพอยางเป็นระบบ แยกแตละชุมชน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีปูายหรือ
สัญลักษณแบอกจุดไวอยางชัดเจนระหวางนั่งรอรับการแจกเบี้ยยังชีพ  มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการกับผูสูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพที่เพียงพอ เชน จุดบริการน้ํา
ดื่ม หองน้ํา ที่จอดรถ  ซ่ึงสอดคลองกับ  พจนา  อินสวาง(2555:บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการดานเบี้ยยังชีพผู สูงอายุขององคแการบริหาร
สวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกบการใหบริการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแการบริหารสวนตําบล
บางแมนาง  อําเภอบางใหญ   จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคแการบริหารส วนตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวามีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานเจาหนาที่ผูให บริการ รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการและ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธแ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางยิ่ง จาก ดร.อัญชลี  มีมุข  อาจารยแที่ปรึกษา และ คร.พีระ  พันธุแงาม  
ที่ไดกรุณาแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสมาตลอดตั้งแตตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณา ความ
เอื้ออาทร ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ บัดนี้ 
 ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผูสูงอายุ ที่ใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถามทําใหการทําสารนิพนธแเป็นไปดวยความเรียบรอย และเจาหนาที่ผูที่
เกี่ยวของ ทุกคนที่อยูเบื้องหลังและคอยใหกําลังใจมาตลอด ตลอดจนผูใหความชวยเหลือดานตางๆ ทุกทานที่มิไดกลาวนาม ที่เป็นกําลั งอันสําคัญอยางยิ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูและประสบการณแอันมีคายิ่งแกผูศึกษา 
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การนํานโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Implementation of Solid Waste Management Policy in Subdistrict Meuang Tak in Tak Province 
 

อธิพันธ์ วิไลลักษณ์1 
Athipan vililug 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเปูาหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสอดคลองของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล
เมืองตาก กับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และ 2) ศึกษาความพรอมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตากในจังหวัดตาก 
 ผลการศึกษาพบวา เทศบาลเมืองตากไดมีการจัดการขยะมูลฝอย 2 ลักษณะ คือการปลอยโดยไมมีการควบคุมและการควบคุม
การกําจัด เพราะปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยในแตละพื้นที่แตกตางกัน โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความ
สอดคลองกับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่กําหนดไวในดานการจัดการ ดานกฎหมาย ดานการลงทุนและดานสนับสนุน แตการ
ดําเนินการยังปรากฏในพื้นที่นอยมาก ความไมพรอมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตากในดานงบประมาณ ดานบุคลากร 
ดานสถานท่ี ดานครุภัณฑแ และดานนโยบายของทองถิ่นที่แตกตางกันทําใหการจัดการขยะมูลฝอยใหเป็นไปตามนโยบายการจัดการขยะ
มูลฝอยยังคงถูกจํากัดตามไปดวย 
 
คําสําคัญ : การจดัการ, ขยะมูลฝอย, นโยบาย 
 
Abstract 
 This study is qualitative research, the purposes of the study were 1) to investigate the consistency 
between the community solid waste management of Subdistrict  Municipality and the Department of Local 
Administration's solid waste management policy and 2) to study the readiness for solid waste management of 
Subdistrict Municipality Meuang Tak in Tak Province. 
 The results revealed that the Subdistrict Municipality solid waste management can be divided to 
uncontrolled release and controlled disposal waste management because the amount and type of solid waste in 
different areas. The solid waste management of the Subdistrict Municipality was consistent with solid waste 
management policy of the Department of Local Administration in part of management, law, investment and 
support but the operations still least. The unreadiness of solid waste management in the different part of the 
budget, location, personnel, durable articles and administrative organization's policy which are the causes of the 
limitation of the solid waste management. 
 
Keywords : Management, Solid Waste, Policy. 
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Behaviors and Attitudes of First time Foreign tourists towards Decision-traveling in Bangkok,  
Thailand after political crisis 2013 to 2014. 

 
ศลิษา   ธีรานนท์1  ประกาศิต  โสภณจรัสกุล2 

Salisa  Teelanont  Prakasit  Soponjaratkul 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มุงเนนศึกษาถึงอุปสงคแทางการทองเท่ียวภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมืองปีพ.ศ. 2557 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษา
ลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557  

จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกเป็นนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
คิดเป็น 52.6% สวนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยสวนมากเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) ชวงอายุของ
นักทองเที่ยวอยูระหวาง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ํากวา 25 ปีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (34.4%) รายไดโดยเฉลี่ยต่ํากวา 15,000 USD คิดเป็น 
60.9% ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 49.5%  

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใชจายเงินระหวางการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครนอยกวา 1,000 USD 
(60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพื่อนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใชเวลาในการเดินทาง
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผาน
เว็บบล็อกในอินเตอรแเน็ตในสัดสวนใกลเคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  

โดยสวนมากนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจโดยรวมตอการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร (X= 3.90, S.D.= .458) มีความรูสึกปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยแสินระหวางการเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (X=3.38, S.D.=.603) และมีความรูสึกคุมคาเงิน (X=3.41, S.D.=.645) ซ่ึงสงผลตอการ
ตัดสินใจกลับมาทองเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: 1. พฤติกรรมนักทองเที่ยว 2. ทัศนคตินักทองเที่ยว 3. วิกฤตการณแทางการเมือง  
 
Abstract  
 This research is focusing on tourism demand after the political crisis in Bangkok, Thailand as a case study of 2014 to 2015. 
The objective of this research is 1) to study tourist’s behavior towards Traveling in Bangkok, Thailand after political crisis and 2) to 
study Tourist’s attitude towards Traveling in Bangkok, Thailand after political crisis and factors affecting the decision to repeated 
traveling. 

The study found that, foreign tourists who travel from East Asia and Southeast (31.3%), Female (52.6%). The most sample 
have aged between 26-35 years old (37.5%), Single (74.5%), average revenue per year less than 15,000 USD., have a under graduated 
(60.9%) and have a career is employees (49.5%). 

About foreign tourist behaviors found that Sample have purpose of travelling for relax (54.77%). And they are FIT Tourist 
(85.4%) and travel with friends (35.4%), Family (26.9%). They spending time to travelling 1-7 days in Bangkok, Thailand (45.3%), By 
using search information before travelling to Bangkok from Tourism website (19.5%), using search information from Blog (19.3%)  

In the aspect of the political crisis, it is found that most of the tourists were aware of the political crisis but it did not affect 
their decision to travel to the Bangkok. Most of the tourists who are traveling in Bangkok, Thailand in first time. In addition, factor of 
the attitude of Tourism products, services and Tourism image (X= 3.90, S.D.= .458). Safety (X=3.38, S.D.=.603) and Worth of money 
(X=3.41, S.D.=.645).  It’s affecting to Tourist’s decision to repeated traveling at a 0.05 statistically significant level. 

 
Keywords: 1. Tourists’ behavior 2. Tourist’s attitude 3. Political Crisis 
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บทนํา 

จากสถานการณแการทองเท่ียวของประเทศไทยที่ผานมากลาวไดวาการทองเที่ยวคืออุตสาหกรรมบริการที่ใหญและมีความสําคัญในการสรางรายได
เขาสูประเทศมหาศาล และกอใหเกิดการจางงาน กระจายรายได แตระยะเวลานับ 10 ที่ผานมาประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณแตางๆ ที่สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณแของประเทศอยางยิ่ง นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดแลวประการหนึ่งคือวิกฤติการณแทางการเมืองไทยที่นับตั้งแตพ .ศ. 2549 เป็น
ตนมาและเกิดขึ้นอยูเป็นระยะๆ  โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กระทั่งปลายพ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดวิกฤติการณแทางการเมืองขึ้น
อีกครั้ง อันสงผลตอการทองเที่ยวของประเทศไทยใหเลวรายลงอีกจากการเผยแพรขาวไปทั่วโลก และการออก Travel Warning ของประเทศตางๆสงผลตอ
ภาพลักษณแดานลบของประเทศไทยอยางยิ่งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2558)  ซ่ึงแมวาปใจจุบันจะมีการจัดตั้งรัฐบาลจากการรัฐประหารแลว แต
สถานการณแของประเทศไทยยังคงเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติในดานความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไปในอนาคตนับว า
วิกฤติการณแทางการเมืองเป็นภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอทัศนคติของนักทองเที่ยว และพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการทราบถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤติการณแ
ทางการเมืองไทย พ.ศ. 2557  ตลอดจนการรับรูถึงสถานการณแ ปใจจัยทางดานทัศนคติ หรือความรูสึกที่ตองการกลับมาเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็น
ประโยชนแตอการเสนอแนะแนวทางการสงเสริมตลาดการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครตอหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชนแในการนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่เหมาะสมตอไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

Hadyn Ingram et al (2013) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง The impact of political instability on tourism: case of Thailand โดยงานวิจัย
ดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความไมแนนอนทางการเมืองที่สงผลตอภาพลักษณแ การรับรู และพฤติกรรมผูบริโภคของนักทองเที่ยว 
โดยกลาวถึงสถานการณแความไมแนนอนทางการเมืองไทยตั้งแตปี 2010-2011 ที่ผานมา เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยแบงออกเป็น 2 กลุมคือ กลุมที่ไมเคย
มาทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากอน และกลุมที่เคยมาทองเที่ยวที่เมืองไทยแลว จํานวน 100 คน พบวาผูที่ไมเคยมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นความไมแนนอน
ทางการเมืองสงผลตอความเชื่อมั่น และ 45% ของผูที่เคยมานั้นกลาววาความไมแนนอนทางการเมืองสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น  ซ่ึงปใจจัยที่สงผลมากที่สุด
นั้นคือการประชาสัมพันธแในเชิงลบที่จะสงผลกระทบตอภาพลักษณแและความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวไดมากที่สุด และปใจจัยสวนบุคคลนั้นสงผลตอพฤติกรรม
การเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตลอดจนทัศนคติของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน 

ศุภกร ภัทรธนกุล (2551) งานวิจัยเร่ือง ปใจจัยในการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอ
การทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครอันเป็นผลมาจากเหตุการณแความไมสงบทางการเมือง: กรณีศึกษา พ.ศ. 2549 - 2550 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความ
ประทับใจ ความรูสึกปลอดภัย ความรูสึกคุมคา การบอกตอ และการกลับมาเท่ียวซํ้า พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มี
ความคุมคาเงิน และรูสึกปลอดภัยในระดับ “มาก” และการรับรูถึงความไมสงบทางการเมืองไมมีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร  

พงศธร จันทรแวิโรจนแ และณักษแ กุลิสรแ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยหลังเหตุการณแความไมสงบทางการเมือง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีขอมูลสวนบุคล ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ สถานภาพ แตกตางกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธแกับพฤติกรรม การรับรูขาวสารของนักท องเที่ยวมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมใจเดินทางมาทองเที่ยวอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คานิยมของนักทองเที่ยวและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
นักทองเที่ยวมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยวอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอประเทศไทย
สามารถพยากรณแพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในประเทศไทยอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวมีความสัมพันธแกับแนวโนมการกลับมาเท่ียวซํ้าอยางมีนัยยะสําคัญที่ระดับ 0.01  

วรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซํ้าของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผลการศึกษา
พบวานักทองเที่ยวที่มาเท่ียวซํ้ามีสัดสวนของเพศชาย มาจากภูมิภาคเอเชีย ทํางานประจํา เป็นนักทองเที่ยวอิสระ โดยวัตถุประสงคแการเดินทางเพื่อติดตอธุรกิจ 
นักทองเที่ยวมีการสืบคนขอมูลการทองเท่ียวดวยตนเองจากเว็บไซตแอื่นๆนอกเหนือจาก ททท. หรืองานสงเสริมการขายดานการทองเท่ียวมากกวากลุมที่มาเท่ียว
ครั้งแรก จากการวิเคราะหแลักษณะและพฤติกรรมของกลุมนักทองเที่ยวซํ้ากับกลุมที่มาเท่ียวครั้งแรกพบวามีความแตกตางกันดาน อายุ รายได ระยะเวลาที่พัก  
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และคาเฉลี่ยใชจายใช สําหรับโอกาสในการกลับมาเท่ียวซํ้า พบวา ตัวแปรดานอายุ รายได และความพึงพอใจที่ไดรับจากการทองเท่ียว ไดแก ความคุมคากับเงิน
ที่จายไป ความคุมคากับเวลาที่ใชไป ความยินดีจายเพื่อกลับมาเท่ียวอีกครั้ง 
ศศิกานตแ  เบาวรรณ (2550) ศึกษาวิจัยเร่ือง “ปใจจัยที่มีผลตอการคาดการณแของนักทองเที่ยวในการเลือกมาทองเที่ยวอีกครั้งในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการคาดการณแของนักทองเที่ยวในการเลือกกลับมาเท่ียวอีกครั้ง และความสัมพันธแของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการ
คาดการณแของนักทองเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งภายใน 3 ปี กับกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวาปใจจัยดานความพึงพอใจ
ตามที่คาดหวัง และคาใชจายตามที่คาดการณแนั้นมีความสัมพันธแตอการณแคาดการณแของนักทองเที่ยวในการเลือกที่จะมาเที่ยวอีกครั้งอย างมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 โดยกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลตอการคาดการณแของนักทองเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งภายใน 3 ปีอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 ไดแก กิจกรรมการพักผอน กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ กิจกรรมอื่นๆ อาทิเชน ไปเยี่ยมญาติ หรือเพื่อน ติดตอ
ธุระ อบรม สัมมนา เป็นตน 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมนักทองเที่ยว และปใจจัยดานทัศนคติที่นักทองเที่ยวมีตอการทอ งเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร ภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางปีพ.ศ. 2556-2557 เพื่อพยากรณแแนวโนมในการเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้า เพื่อ
เสนอแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวภายหลังภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชนแตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยตอไปในอนาคต 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปใจจัยดานทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 
2557 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล  
กลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 นับตั้งแตหลังวันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 เป็นตนมา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเป็นกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกคิดเป็น 192 ตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางในงานวิทยานิพนธแเร่ืองพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 
2556-2557 ที่เก็บรวมรวมขอมูลโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางคํานวณกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของเครซ่ี และมอรแแกน ( Krejcie and 
Morgan,1970 : 607-610) ที่ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยสุมตัวอยางอยางงาย และวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทดสอบความแปรปรวน หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย One Sample T-Test 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองขั้นพื้นฐานของเนื้อหา และความนาเชื่อถือ 
(Content Validity) โดยการตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานแลวจึงปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปทดสอบกับเก็บขอมูลกับกลุมที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง (Try out) จํานวน 30 ชุด และตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามใหดียิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บแบบสอบถามมาแลวนั้นมามาแปลผลโดยการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรแ  ในการบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบทดสอบความแปรปรวน หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย One Sample T-Test ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ลักษณะทั่วไป พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเป็น 52.6% สวนมากมี
สถานภาพโสด (74.5%) โดยสวนมากเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) รองลงมาคือนักทองเที่ยวที่อยูในภูมิภาค
ยุโรป (28.1%) ชวงอายุของนักทองเที่ยวอยูระหวาง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ํากวา 25 ปีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (34.4%) รายไดโดยเฉลี่ยต่ํา
กวา 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 49.5% 
รองลงมาคือเป็นนักศึกษาคิดเป็น 26.6%  

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใชจายเงินระหวางการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครนอยกวา  1,000 USD 
(60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพื่อนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใชเวลาในการเดินทาง
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผาน
เว็บบล็อกในอินเตอรแเน็ตในสัดสวนใกลเคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
จากตารางที่ 2  แสดงขอมูลดานประชากรศาสตรแของกลุมตัวอยางพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยสวนใหญเป็นเพศหญิง (59.8% , 66.7%) 
อายุของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยนั้นมีชวงอายุระหวาง 18-25 ปีมากที่สุด (45.5% , 32.7%) สถานภาพสวนใหญของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยคือ สถานภาพโสด (71.2% , 62.5%) 
อาชีพของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยนั้นมีความแตกตางกัน โดยพบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สวนใหญมี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  41.7%รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัท 15.9% ซ่ึงตางจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีอาชีพราชการ 27.4% 
รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัท 24.4%  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติและชาวไทยนั้นมีความแตกตางกัน พบวากลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สวนใหญมีการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี 39.4% ซ่ึงตางจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี 64.3% 
 นอกจากนี้พบวาจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวมีภูมิลําเนาจากยุโรปมากที่สุด 42% รองลงมาคือเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 22% และเอเชีย 17% ดังแผนภาพที่ 1 
 
แผนภาพที่ 1   แสดงภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ขอมูลดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

จากการศึกษาพบวาดานบุคคลที่รวมเดินทางพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อนมากที่ สุด (รอยละ 34.1) ตางจาก
นักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุดคิด (รอยละ 32.7)  
ดานวัตถุประสงคแนั้น กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดถึงรอยละ 75 เชนเดียวนักทองเที่ยวชาวไทยจะมีวัตถุประสงคแ
ในการเดินทางเขามาในกรุงเทพมหานครเพื่อพักผอนหยอนใจเชนเดียวกัน รองลงมาคือเพื่อการประชุมสัมมนาซ่ึงสัดสวนในสองอันดับนี้ไมตา งกันคือ รอยละ 
36.9 และรอยละ 34.5  ดานระยะเวลาการเดินทางทองเที่ยวเวลาพบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติและนักทองเที่ยว ชาวไทยใชเวลาอยูใน
กรุงเทพมหานครระหวาง 2-3 วันมากที่สุดคือรอยละ 45.5 และรอยละ 49.4 ตามลําดับ   ดานชองทางการสืบคนขอมูลในการเดินทางทองเที่ยวนั้น พบวา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะใชการสืบคนขอมูลในการเดินทองเที่ยวผานอินเตอรแเน็ต ทางเว็บไซตแทางการทอง เที่ยวมากที่สุด (รอยละ 40.8) รองลงคือไดรับ
ขอมูลจากคําบอกเลา (รอยละ 18.1) ซ่ึงตางจากนักทองเที่ยวชาวไทยใชการสืบคนขอมูลในการเดินทองเที่ยวผานอินเตอรแเน็ต ทางเว็บไซตแทางการทองเที่ยว
มากที่สุด (รอยละ 44.8) รองลงมาคือ ผานทางโทรทัศนแ (รอยละ 39.8) และทางสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิเชน Facebook/Twitter (รอยละ 23.4)  
แผนภาพที่ 2   แสดงการรับรูถึงสถานการณแทางการเมือง  
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จากแผนภาพที่ 2 พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติจะมีการทราบขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณแทางการเมืองในพื้นที่กอนการเดินทางมาทองเที่ยวมี มากกวา
นักทองเที่ยวที่ไมทราบขอมูลอยูเพียงรอยละ 7.6 ตางจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่พบวานักทองเที่ยวที่ทราบขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณแทางการเมืองในพื้นที่กอน
การเดินทางมาทองเที่ยว  แตทั้งนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติมีสัดสวนของผูที่เดินทางเขามาในกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกมากที่สุดเหมือนกัน 
 
3. การศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ําของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อจะสามารถลดจํานวนตัวแปรลง และจัดกลุมตัวแปรที่เป็นไปตามลักษณะ
ของกลุมตัวอยางที่ไดตอบแบบสอบถาม แตกอนที่ผูวิจัยตรวจสอบคา Communalities ของตัวแปรทั้งหมด 14 ตัว โดยตัดตัวแปรที่มีคา  Extraction ต่ํากวา 
0.5 ออก ทั้งนี้เพราะตัวแปรที่มีคาต่ํากวา 0.5  ไมเพียงพอตอการอธิบาย (Hair, Jr, Black, Babin, & Anderson, 2010 : 119) หลังจากนั้นจึงนําตัวแปรที่
เหลือที่มีคา Extraction สูงกวากวา 0.5  (ตารางที่ 3) มาทดสอบในลําดับถัดไป 
ตารางที่ 3  แสดงคา Communalities ที่เกินกวา .5 

ตัวแปร Initial Extraction 

q3.2.2 ดานการใหบรกิารตอนรับและอธัยาศัยไมตรีของคนในพื้นที่ 1.000 .643 
q3.2.4 ดานความสะดวกสบายในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 1.000 .608 

q3.2.5 ดานขอมูลขาวสารในการเดินทางทองเที่ยวอยางเพียงพอ 1.000 .740 
q3.2.6 ดานความหลากหลายของสถานที่ทองเท่ียว 1.000 .531 

q3.2.7 ดานความคุมคาเงินตอสินคาทางการทองเท่ียว 1.000 .547 
q3.2.8 ดานเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเท่ียว 1.000 .424 

q3.2.10 ดานความสะดวก และความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว 1.000 .563 
q3.2.13 การแนะนาํบอกตอความประทับใจแกผูอื่นใหเขามาทองเที่ยว 1.000 .543 

q3.2.14  ดานการสรางภาพลกัษณแของการทองเท่ียวประเทศไทย 1.000 .609 
q3.2.1 ความประทับใจตอสถานที่ทองเที่ยวในพื้นทีกรุงเทพมหานคร 1.000 .574 

 
 โดยใชวิธีการตรวจสอบการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจความเหมาะสมของขอมูลเชิงสํารวจผูวิจัยใชการตรวจสอบดวยการกําหนดคา Anderson-Rubin และคา 
Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) เพื่อทดสอบคุณสมบัติกับวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบของขอมูล พบวา จากการทดสอบ Bartlett’s test Sphericity มีคา 2 
= 741.223 p = 0.000 ซ่ึงหมายถึงตัวแปรนั้นมีความสัมพันธแกัน ไดคา Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) = 0.879 (ดังตารางที่ 4) ซ่ึงมีคามากกวา 0.8 หมายถึง
ขอมูลนั้นมีความเพียงพอในการสุม กลาวคือขอมูลชุดนี้มีคุณสมบัติเหมาะกับวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (กัลยา วานิชยแบัญชา , 2551) จากการใชวิธีการ
วิเคราะหแแบบ Principle Component หมุนแกนแบบ Varimax เพื่อจัดกลุมขอมูล พบวาสามารถสกัดไดเป็น 2 กลุม ซ่ึงแตละกลุมมีคาน้ําหนักองคแประกอบ 
(factor loading) มากกวา 0.5 (ดังตารางที่ 5) และแตละกลุมนั้นมีคาไอเกน (eigen value) เกิน 1 ทุกกลุม  
 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงคา Bartlett’s test Sphericity และคา Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) 
 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .879 
 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square  1385.159 

df  55 
Sig.  .000 
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ตารางที่ 5  แสดงคาน้ําหนักองคแประกอบ (factor loading) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดังนั้นจากการจัดกลุมตัวแปรดานทัศนคติ โดยใชวิธีการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) จึงสามารถแยกออกมาได 2 ดานโดย
ผูวิจัยกําหนดชื่อกลุมตัวแปรใหม ไดแก ดานความประทับใจตอสินคาและบริการทางการทองเท่ียว และภาพลักษณแทางการทองเที่ยว และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเท่ียว และความคุมคาเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 กลุมที่ 1 เป็นดานความประทับใจตอสินคาและบริการทางการทองเท่ียวและภาพลักษณแ  

1) ดานการใหบริการตอนรับและอัธยาศัยไมตรีของคนในพื้นที่ 
2) ความประทับใจตอสถานที่ทองเท่ียวในพื้นทีกรุงเทพมหานคร 
3) ดานการสรางภาพลักษณแของการทองเท่ียวประเทศไทย 
4) การแนะนําบอกตอความประทับใจแกผูอื่นใหเขามาทองเที่ยว 
5) ดานความสะดวก และความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว 

กลุมที่ 2 เป็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและความคุมคาเงิน 
1) ดานขอมูลขาวสารในการเดินทางทองเที่ยวอยางเพียงพอ 
2) ดานความสะดวกสบายในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
3) ดานความหลากหลายของสถานที่ทองเท่ียว 
4) ดานความคุมคาเงินตอสินคาทางการทองเท่ียว 
5) ดานเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเท่ียว 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณแทางการเมือง  
พบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว ดานความประทับใจตอสินคาและบริการทางการทองเที่ยว และภาพลักษณแการทองเที่ยวนั้นมีผลตอการกลับมา
ทองเที่ยว โดยสงผลเป็น 3.704 เทาของการไมกลับมาตอการตัดสินใจเดินทางกลับมาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (Exp(B) = 3.704, Sig. = .000) โดย
คํานวณจากผูที่ตอบวาจะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าทั้งหมด 286 ตัวอยาง (ตารางที่ 6) ซ่ึงสามารถพยากรณแไดวาทัศนคติของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวในดาน
สินคาและบริการทางการทองเที่ยวและภาพลักษณแการทองเที่ยวนั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจกลับมาทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโ ดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยูที่ 1.309 (B = 1.309, Sig. = 0.000) (ตารางที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
Component 

1 2 

q3.2.2 ดานการใหบรกิารตอนรับและอธัยาศัยไมตรีของคนในพื้นที่ .773  

q3.2.1 ความประทับใจตอสถานที่ทองเที่ยวในพื้นทีกรุงเทพมหานคร .742  

q3.2.14 ดานการสรางภาพลักษณแของการทองเท่ียวประเทศไทย .736  

q3.2.13 การแนะนาํบอกตอความประทับใจแกผูอื่นใหเขามาทองเที่ยว .688  

q3.2.10 ดานความสะดวก และความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว .586  

คาความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha) .820  

q3.2.5 ดานขอมูลขาวสารในการเดินทางทองเที่ยวอยางเพียงพอ  .850 
q3.2.4 ดานความสะดวกสบายในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว  .761 

q3.2.6 ดานความหลากหลายของสถานที่ทองเท่ียว  .679 
q3.2.7 ดานความคุมคาเงินตอสินคาทางการทองเท่ียว  .616 

q3.2.8 ดานเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเท่ียว  .543 
คาความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha)  .804 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations 
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่จะเดินทางกลับมาเท่ียวซํ้า 

Observed 

Predicted 

comeback Percentage Correct 
not come come 

comeback not come 0 14 .0 
come 0 286 100.0 

Overall Percentage   95.3 
a. The cut value is .500 

  
ตารางที่ 7  แสดงคาการพยากรณแจากปใจจัยดานทัศนคติที่มีแนวโนมการตัดสินใจเดินทางกลับมาเท่ียวซํ้า 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
 FAC1_8 1.309 .352 13.820 1 .000 3.704 
 FAC2_8 -.224 .313 .511 1 .475 .800 
 Constant 3.706 .440 71.081 1 .000 40.684 

 
สรุปและอภิปรายผล 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนั กทองเที่ยว
ชาวตางชาติและชาวไทยนั้นมีชวงอายุระหวาง 18-25 ปีมากที่สุด  สถานภาพสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวไทยคือ 
สถานภาพโสด สวนมากไมมีประสบการณแตอการทองเท่ียวประเทศไทย เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก มีการรับรูถึงสถานการณแการเกิดวิกฤตการณแทาง
การเมือง แตมีแนวโนมวานักทองเที่ยวจะกลับมาเท่ียวซํ้าอีกในอนาคต 
หากแตพบความแตกตางกันในตัวแปรอาชีพ และระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยพบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่สวนใหญมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือพนักงานบริษัท มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เป็นชาวยุโรปมากที่สุด แตพบว าในลําดับรองลงมาเป็นนักทองเที่ยวจาก
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกลุมเอเชียที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน  และกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีอาชีพราชการ  รองลงมาอาชีพพนักงาน
บริษัท สวนมากมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก 
2. ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว พบวา บุคคลที่รวมเดินทางพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อนมากที่สุด มีวัตถุประสงคแการเดินทาง
เพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุด โดยใชเวลาการทองเท่ียวในกรุงเทพอยูระหวาง 2-3 วัน และสืบคนขอมูลในการเดินทางทองเที่ยวผานอินเตอรแเน็ต ทางเว็บไซตแ
ทางการทองเท่ียวมากที่สุด รองลงมาคือคําบอกเลา (ปากตอปาก) 
ซ่ึงมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด มีวัตถุประสงคแในการเดินทางเขามาในกรุงเทพมหานครเพื่อพักผอน
หยอนใจเชนเดียวกัน รองลงมาคือเพื่อการประชุมสัมมนาซ่ึงสัดสวนในสองอันดับนี้ไมตางกัน แตใชเวลาการทองเที่ยวในกรุงเทพอยูระหวาง 2-3 วัน 
เชนเดียวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และสืบคนขอมูลผานทางอินเตอรแเน็ต ทางเว็บไซตแทางการทองเที่ยวมากที่สุด แตประเด็นที่นา สนใจคือชองทางสืบคน
ผานทางโทรทัศนแ และทางสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิเชน Facebook/Twitter ที่มีความใกลเคียงกัน 
3. ปใจจัยดานทัศนคติ  จากผลการศึกษาปใจจัยทางดานทัศนคติสามารถจัดกลุมได 2 กลุม โดยพบวา ดานสินคาและบริการทางการทองเที่ยว และภาพลักษณแ
ทางการทองเที่ยวนั้นสงผลการตัดสินใจเดินทางกลับมาเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคลองกับ
งานวิจัย (Hadyn Ingram et al, 2013) พบวาประสบการณแของนักทองเที่ยวนั้นสงผลเชิงลบกับทัศนคติทางดานภาพลักษณแของนักทองเที่ยวดวยสถานการณแ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปใจจัยหนึ่ง 
4. จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติจากจํานวนทั้งสิ้น 28 ชุด สามารถสรุปแยกออกเป็น
ประเด็นที่สําคัญไดดังตอไปนี้   
ขอเสนอตอภาครัฐ 

1) ควรมีระบบการจัดการดูแลในเร่ืองของความสะอาดของพื้นที่สาธารณะมากกวานี้ อาทิเชน ทางเดินเทา  ถนน  สวนสาธารณะ เป็นตน 
2) ควรเรงสรางภาพลักษณแที่ดีและประสบการณแทางการทองเท่ียวที่ดขีองการทองเท่ียวประเทศไทยในระยะยาว 
3) ควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดานการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผูใหบริการ สถานประกอบการ ไมใหเอารัดเอาเปรียบ

นักทองเที่ยว 
4) ควรมีการจัดการในเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมกบักลุมนักทองเที่ยวพิเศษ อาทิเชน ผูพิการ ผูสูงอายุ ตลอดจนผู

ที่นับถือศาสนาอิสลาม (เชน การจัดหองละหมาดไวตามสถานที่ทองเท่ียว หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ เป็นตน) 
5) ควรมีการควบคุมดานการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อนั้นมีความรวดเร็วและไมตรงกับสถานการณแที่เป็นจริง และเกินกวาความเป็น

จริงของสถานการณแที่เป็นอยูซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 371 
 

6) รัฐบาลของประเทศไทยควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัตอชีวิตและทรัพยแสินของทั้งคนในประเทศและนักทองเที่ยวอยางเรงดวน
และจริงจังในทุกขั้นตอน 

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน หรือผูประกอบการ 
1) ดานการใหบริการของพนักงานที่ไมมีความสามารถดานการส่ือสารภาษาอังกฤษเทาที่ควร 
2) คนไทยมีความเป็นมิตรลดลง    
3) ควรแกไขปรับปรุงดานคุณภาพและมาตรฐานของผูใหบริการ สถานประกอบการ ไมใหเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว อาทิเชน รถแท็กซ่ี 

รถตุ฿กตุ฿ก 
5. ขอเสนอแนะการสงเสริมการทองเที่ยวภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง  จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา และสงเสริมการทอง เที่ยว
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชนแตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยไดดังตอไปนี้ 

1) มาตรการสงเสริมความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผานกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวแบบเจาะกลุมเปูาหมาย โดยผานชองทางการ
ประชาสัมพันธแเชิงรุก อาทิเชน การจัดกิจกรรมออกบูธสงเสริมการทองเท่ียว Road Show ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

2) มาตรการตรวจสอบและประเมินผลดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการของสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยสรางความ
รวมมือกับภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจตางๆ บนพื้นฐานของ 

3) สงเสริมใหเกิดการผลิตสินคาและบริการที่มุงเนนดานคุณภาพมากกวาปริมาณ เพื่อสรางการรับรูที่ดี และภาพลักษณแที่ดีแกการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยอยางยั่งยืนใหเกิดแกประเทศไทยในฐานะของจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว 

4) สงเสริมการเจาะกลุมตลาดทองเที่ยวจากกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยปใจจัยไดเปรียบทางภูมิประเทศในฐานะที่ประเทไทยเป็นศูนยแกลาง
ของภูมิภาค และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจไดงายกวา โดยมีความใกลเคียงกันในเรื่องวัฒนธรรม คานิยม ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งและโอกาสทางธุรกิจการ
ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นภายหลังการเปิดอาเซียน 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน 
และกจิการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลแจ่มหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

People’s participation Studies in Evaluation of  Administration and In public  
of SubdistrictAdministrative Organization Cham Luong Kulayanivattana Distric Chiang Mai Province. 

 
ธุรพล  สิทธิคงตั้ง1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการและสิทธหินาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนและเพื่อศึกษาปใญหาอุปสรรคการตรวจสอบการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจประชากร ประชากรคือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตําบลแจมหลวง จํานวน 2,182 คน กลุมตัวอยางจํานวน 327 คน 
 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมรับรู พบวา เป็นการรับรูชองทางการรองเรียนการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง เชน ผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน  ตูรับฟใงความคิดเห็น เป็นตน สวนการรับรูน โยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของ อบต. แจม
หลวง ผานชองทางตางๆ เชน การปิดประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม เป็นตนหรือสวนการรับรูสิทธิในการขอขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโ ครงการ 
งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. แจมหลวง และการรับรูผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต. แจมหลวง จากชองทางตางๆ เชน แผนพับ จุลสาร 
การปิดประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม เป็นตนซ่ึงอยูในระดับมาก  

การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็น พบวา คือการไดเขารวมประชุมเวทีประชาคม เพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ใหแก อบต. แจมหลวง หรือการมีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ อบต. แจมหลวง และ  
การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ รวมกับ อบต. แจมหลวง เชน การทําประชาพิจารณแ ซ่ึงอยูในระดับมาก  

การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ พบวา ใหมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขาไปเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ของ อบต. 
แจมหลวง ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือโครงการตางๆไดมีการเขารวมเวทีประชาคม เพื่อรับทราบและอภิปรายการดําเนินงานของ อบต.แจมหลวง เป็นระยะๆได
ใชชองทางตางๆ อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น ในการรองเรียนการทํางานของ อบต. 
แจมหลวง ไดใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางจาก อบต. แจมหลวงเพื่อประชาชนไดรับโอกาสในการเขา
รวมฟใงการประชุมสภา อบต. แจมหลวงและมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ อบต.แจมหลวง ดําเนินการและในการประเมิน ผล        
การดําเนินงานประจําปีของ อบต.แจมหลวง 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารสาธารณะ 
 
ABSTRACT 
 This research objective to study the participation in the protection and problem solving of forest resources, to study the 
factors affecting the participation in the protection and problem solving of forest resources and study the problems and obstacles 
in the protection and problem solving of forest resources in Kanlaniwattana district, Chiang Mai province. This research The survey 
population was ages 18 years  up. district voters of a 2,182 sample of 327 people. 
         The results showed that:  Participation Recognition;   Recognition channel complaints operations of Taos. I like glowing 
Governor Sheriff Center received complaints. Telephone hotlines Van feedback on the awareness, policies, plans and programs of 
treatment. Pickers capital through various channels such as post Voice community forum, etc., or the recognition of the right to 
request information about the project budget. and the procurement of Taos. pickers capital and recognition of the annual Taos. 
pickers capital from various channels such as brochures, pamphlets, posting a line community forum, which is to a large extent. 
           Engagement ideas Share ideas, opinions.  Is to attend the community forum. In order to have an opportunity to comment 
and provide feedback on the implementation of the SAO. Pickers capital or to participate in a brainstorming session to plan the 
operation with TAO. Pickers Royal and. participation in decision making and implementation with DOA. I like the glowing hearing 
baby. Situated on a large scale 
           Contributing to the development of co-decision. The appointment of representatives to a committee to monitor the 
implementation of the SAO. Royal glowing in the procurement. Projects or have attended community forum. To acknowledge and 
discuss the implementation of the SAO. Royal glowing intermittently using various channels such as the Governor Sheriff Center 
received complaints. Telephone hotlines Box feedback In the complaint, the work of SAO. I have a clear right to request  
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information. Project budgeting and procurement of Taos. I pickers to get the opportunity to attend the meeting of the SAO. Pickers 
capital and participate in the evaluation of projects or activities at the SAO. Royal glowing, execute and evaluate the operating 
results of the annual Taos. Royal glowing. 
 

Key words: Participation, Prevention and Correction, Forest resources, People 
 

บทนํา 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลักการสําคัญ คือ อํานาจสูงสุดตองเป็นของประชาชน  ประเทศไทยพยายามกระจายอํานาจการปกครองไปสู

แตก็ไมสามารถทําใหเจตนารมณแดังกลาวประสบผลสําเร็จได มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ วัฒนาธรรมทางการเมืองที่ยังยึดติดกับอํานาจ การตัดสินใจจาก
สวนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) และ 2. ปใญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการกอใหเกิดความซํ้าซอน ขาราชการยังมีความคิดวาเป็นเจานายประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มีเจตนารมณแสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ทําใหประเทศไทยไดมีการจัดรูปแบบการปกครองใหม มีการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น 
และองคแการบริหารสวนตําบลจํานวน 6,753 ไดถูกจัดตั้งขึ้น ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจทางการคลังเพิ่มมาก 
หลังจากมีการจัดตั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมีขอวิพากษแวิจารณแถึงความไมพรอมหลายประการ เชน ระบบควบคุมการใชจาย การตรวจสอบ และการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งทําใหการใชงบประมาณเป็นไปอยางไมมีประสิทธิภาพ และปใญหาเร่ืองอิทธิพลทองถิ่นที่เขามาแสวงหาผลประโยชนแจากงบประมาณที่
เพิ่มมากขึ้น การทุจริตคอรัปชั่นเป็นอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นนับวาเป็นหนวยงานที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมาก เมื่อมี
การบริหารจัดการงบประมาณดวยตนเอง ภายใตกรอบของกฎหมายและองคแกรตรวจสอบ ซ่ึงในปใจจุบันรัฐมีเครื่องมือในการรักษากฎ กติกา คือ การมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะในรูปของกฎหมายและผานองคแกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตกระบวนการในการ
ตรวจสอบเหลานั้นเกิดผลทางปฏิบัตินอยมาก 

องคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เป็นสวนหนึ่งในระบบการปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินกิจกรรมดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของประชาชนในเขตตําบล มีการบริหารงบประมาณตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
ตลอดจนมีการตรวจติดตามจากองคแกรกํากับดูแล แตการบริหารงบประมาณดังกลาวก็ยังมีชองทางในการแสวงหาประโยชนแ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ
ประชาชนในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นของตนเริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาทองถิ่น การเ ขารวม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ จนถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล จากขอเท็จจริงที่ปรากฏพบวา ประชาชนมีสวนรวม ใน
การตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะนอยมาก แมวา จะมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบเพิ่มขึ้นก็ตาม สะทอนใหเห็นปใญห าหรือ
จุดออนของกระบวนการหลายๆ ประการ ที่ทําใหการตรวจสอบของประชาชนในทองถิ่นไมเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคแของกฎหมาย 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบ การบริหารงานและกิจการสาธารณะองคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม เพื่อเป็นแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เพื่อใหประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและสิทธิหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะ
ขององคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาปใญหาอุปสรรคการตรวจสอบการดําเนินงานขององคแการบริหารสวน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
            การวิจัย ครั้งนี้ ไดนํา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงานและกิจการสาธารณะวา  คือการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือตาม
กฎหมายกําหนดของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคแการบริหารสวนตําบล ทั้งที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําเอง 
และเอกชนเป็นผูดําเนินกิจกรรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการกําหนดนโยบายสาธารณะและการออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพันตอเอกชน
และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ แนวคิดของการมีสวนรวมของประชาชน  คือ ความรวมมือ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน และรวมประเมินผลงานดวยกัน ไมวาจะ
เป็นของบุคคลหรือกลุม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน เกิดการพัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนเป็น
ยุทธศาสตรแที่สําคัญของการพัฒนาชุมชน สงผลใหการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การมีส วนรวมในรูปของบุคคล
หรือในรูปของกลุมที่เป็นทางการ หรือไมเป็นทางการก็ได ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงพอสรุปไดวา หมายถึง การมีสวนรวมเป็นกระบวนการใหประชาชนเขามา
มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานริเริ่ม รวมคิด ตัดสินใจในการพัฒนา การแกปใญหาในทองถิ่นของตน  โดยใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบโดยภาคประชาชน  แนวคิดของการตรวจสอบโดยภาคประชาชน  คือ การกํากับดูแลหรือตรวจสอบการ
บริหารงานของหนวยการปกครองทองถิ่นมักจะพบในสองลักษณะคือเป็นการควบคุมหรือตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐดวยกันเอง  สวนลักษณะที่สองเป็นการ 
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ตรวจสอบโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือพลเมืองของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ อาจทั้งโดยลักษณะปใจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือองคแกรที่มิใชรัฐ 
รูปแบบที่ปรากฏในลักษณะแรกนั้นเป็นรูปแบบที่คอนขางจะคุนเคยหรือเป็นที่รับรูกันมานาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการและสิทธิหนาที่ในการตรวจสอบ
การบริหารงาน เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ในการตรวจสอบการบริหารงานคือ  สิทธิหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได
บัญญัติสิทธิของประชาชนและวิธีการในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กิจการสาธารณะ ตลอดจนบํารุงรักษา และใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมไวมาก ตามความในมาตราตาง ๆ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบ และควบคุมการทํางานของภาครัฐบาลในระดับตาง 
ๆ มากขึ้น โดยรูปแบบและวิธีการในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน ประกอบไปดวยการใหสัมภาษณแ การอภิปราย การยื่นคํารองตอองคแกร
อิสระ ไดแกศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริ หารสวน
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  ประชาชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,182 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของเครจซ่ีและมอรแแกน (1970) สุมแบบระดับชั้นภูมิ พบวาจํานวนตัวอยางที่เหมาะสม
กับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งในตําบลแจมหลวง จํานวน 327 คน ดังนี้ 

 
กลุมผูที่ใชในการศึกษา จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 1 570 85 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 2 329 49 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 3 321 48 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 4 204 31 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5 259 39 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 6 332 50 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 7 167 25 

รวม 327 
 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จํานวน 327 ชุด โดยแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 เป็นคําถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของประชาชนในตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบ 
สวนที่ 2 เป็นคําถามความรูเกี่ยวกับวิธีการและสิทธิหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ 
สวนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
สวนที่ 4 เป็นการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
แบบสอบถามในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ผูวิจัยกําหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบ Likert 5 scales 

กําหนดองคแประกอบและตัวบงชี้ของขอคําถามโดยการสังเคราะหแทฤษฎีองคแการออกมาเป็นขอคําถามวัดระดับ จํานวน 30 ขอ และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาแบบสอบถามโดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานทําการสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร IOC 
และหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 30 ชุด นําขอมูลมาหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟุา  (Alpha Coefficient) ของ Cronbach พบวา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา ที่ไดจากขอคําถามในภาพรวมทั้งฉบับและแยกรายดานมีคา
มากกวา 0.89 ซ่ึงเป็นที่นาพอใจ 

จากนั้น นําแบบสอบถามที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  คํานวณหาคาสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหแและนําเสนอในรูปแบบ 
พรอมทั้งอธิบายในรูปแบบเชิงพรรณนา 

ในการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการมีสวนรวมประชาชน ตรวจสอบบริการสาธารณะ องคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาใชมาตราวัดแบบ Likert 5 scales กําหนดคาคะแนนเป็น 5 ระดับ แลวใชคาเฉลี่ยเป็นเกณฑแ การวัด ดังนี้ 

1.00 - 1.80 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
1.81 - 2.60 หมายถึง   มีระดับความพงึพอใจนอย 
2.61 - 3.40 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 หมายถึง   มีระดับความพงึพอใจมาก 
4.21 - 5.00 หมายถึง   มีระดับความพงึพอใจมากที่สุด 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมรับรูการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบบริการสาธารณะ 

การมีส่วนร่วมรบัรู ้
ค่าเฉลี่ย 

 ̅ 
ระดับความพึงพอใจ 

1. การรับรูชองทางการรองเรียนการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง เชน ผูวาราชการจังหวัด 
นายอาํเภอศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น  

3.93 พึงพอใจมาก 

2. การรับรูนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของ อบต. แจมหลวง ผานชองทางตางๆ เชน การปิด
ประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม เป็นตน 

3.15 พึงพอใจ ปานกลาง 

3. การรับรูสิทธิในการขอขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. 
แจมหลวง 

3.52 พึงพอใจมาก 

4. การรับรูผลการดําเนินงานประจาํปีของ อบต. แจมหลวง จากชองทางตางๆเชน แผนพับ จุลสาร การ
ปิดประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม เป็นตน 

3.34 พึงพอใจ ปานกลาง 

รวม 3.48 พึงพอใจมาก 
 
       จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีสวนรวมประชาชน ตรวจสอบบริการสาธารณะ รายขอ พบวา ในภาพรวม

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมรับรูในการตรวจสอบบริการสาธารณะ รายอยูในระดับมาก ( ̅=3.48) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการรับรูชองทาง
การรองเรียนการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น เป็น

ตน อยูในระดับมาก ( ̅=3.93) ดานการรับรูนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของ อบต. แจมหลวง ผานชองทางตางๆ เชน การปิดประกาศ เสียงตาม

สาย เวทีประชาคม เป็นตนอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.15) ดานการรับรูสิทธิในการขอขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจาง

ของ อบต. แจมหลวง อยูในระดับมาก ( ̅=3.52) และดานการรับรูผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต. แจมหลวง จากชองทางตางๆ เชน แผนพับ จุลสาร 

การปิดประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม เป็นตนอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.34)  
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการตรวจสอบบริการสาธารณะ 

 
การมีส่วนร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

 ̅ 
ระดับความพึงพอใจ 

1. การไดเขารวมประชุมเวทีประชาคม 3.93 พึงพอใจมาก 
2. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ใหแก อบต. แจมหลวง 3.22 พึงพอใจปานกลาง 
3. มีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ อบต. แจมหลวง 3.32 พึงพอใจปานกลาง 
4. มีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ รวมกับ อบต. แจมหลวง เชน การทําประชาพจิารณ ์ 3.21 พึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.42 พึงพอใจมาก 
       
 จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีสวนรวมประชาชน ตรวจสอบบริการสาธารณะ รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุม

ตัวอยางมีการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นในการตรวจสอบบริการสาธารณะ ระดับมาก ( ̅=3.42) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการได

เขารวมประชุมเวทีประชาคม ระดับมาก ( ̅=3.93) ดานการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ใหแก อบต. แจม

หลวงอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.22) ดานการมีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ อบต. แจมหลวง ระดับปานกลาง  

( ̅=3.32) และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ รวมกับ อบต. แจมหลวง เชน การทําประชาพิจารณแ ระดับปานกลาง ( ̅=3.21)  
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจดานการมีสวนรวมพัฒนารวมตัดสินใจของประชาชนในการตรวจสอบบรกิารสาธารณะ 

 
การมีส่วนร่วมพัฒนาร่วมตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย 

 ̅ 
ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขาไปเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง 
ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือโครงการตางๆ 

3.28 
 

พึงพอใจปานกลาง 

2. ทานเขารวมเวทีประชาคม เพื่อรับทราบและอภิปรายการดําเนินงานของ อบต.แจมหลวง เป็นระยะๆ 3.26 พึงพอใจปานกลาง 
3. ทานไดใชชองทางตางๆ อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใง
ความคิดเห็น ในการรองเรียนการทาํงานอบต.แจมหลวง 

3.33 พึงพอใจปานกลาง 

4. ทานไดใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางจาก อบต. แจมหลวง 3.36 พึงพอใจปานกลาง 
5. ประชาชนไดรับโอกาสในการเขารวมฟใงการประชุมสภา อบต. แจมหลวง 3.68 พึงพอใจมาก 
6. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตางๆที่ อบต.แจมหลวง ดําเนินการ 3.21 พึงพอใจปานกลาง 
7. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต.แจมหลวง 3.62 พึงพอใจมาก 

รวม 3.39 พึงพอใจปานกลาง 
 
               จากตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการการมีสวนรวมประชาชน ตรวจสอบบริการสาธารณะ รายขอ พบวา 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจในการตรวจสอบบริการสาธารณะ อยูในระดับมาก ( ̅=3.39) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
ดานการมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขาไปเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือโครง การ

ตางๆ ระดับปานกลาง ( ̅=3.28) ดานการเขารวมเวทีประชาคม เพื่อรับทราบและอภิปรายการดําเนินงานของ อบต.แจมหลวง เป็นระยะๆอยูในระดับปาน

กลาง ( ̅=3.26) ดานการไดใชชองทางตางๆ อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น ในการ

รองเรียนการทํางานของ อบต.แจมหลวงอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.33) ดานการไดใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการ

จัดซื้อจัดจางจาก อบต. แจมหลวง ระดับปานกลาง ( ̅=3. 36) ดานการประชาชนไดรับโอกาสในการเขารวมฟใงการประชุมสภา อบต. แจมหลวง ระดับมาก 

( ̅=3. 68) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ อบต.แจมหลวง ดําเนินการ ระดับปานกลาง ( ̅=3. 21) และดานการมีสวน

รวมในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต.แจมหลวง ระดับมาก ( ̅=3.62)  
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ผลการทดสอบ การมีส่วนร่วมประชาชน 

ตรวจสอบบริการ
สาธารณะ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1. เพศ    .541 
2. อาย ุ    .446 
3. ระดับการศึกษา    .481 
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    .391 
5. ระยะ เวลาอยูอาศัยในเขต    .629 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
         จากตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธแระหวางเพศกับการมีสวนรวมประชาชนตรวจสอบบริการสาธารณะ พบวามีเพียงคา Sig. ของการมีสวนรวม
ประชาชนตรวจสอบบริการสาธารณะ ภาพรวม .175 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการมีสวนรวมในการรับรู .113 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดง
ความคิดเห็น .330 ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .139 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .137 และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล .138 แสดงวาประชาชนมีเพศตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 
 
สรุปและอภปิรายผล 

    ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลแจม
หลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มีการจําแนกตามการมีสวนรวมของประชาชน คือ การมีสวนรวมรับรู การมีสวนรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น  
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การมีสวนรวมพัฒนารวมตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและสิทธิหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการ
บริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการ
สาธารณะ และเพื่อศึกษาปใญหาอุปสรรคการตรวจสอบการดําเนินงานขององคแการบริหารสวนตําบล แจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

    เมื่อสํารวจความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรับรูดานการมีสวนรับรูชองทางการรองเรียนการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง เชน 
ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราวรองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น การรับรูนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของ อบต. แจม
หลวง ผานชองทางตางๆ เชน การปิดประกาศ เสียงตามสาย เวทีประชาคม หรือการรับรูสิทธิในการขอขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือ
จัดจางของ อบต. แจมหลวง และการรับรูผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต. แจมหลวง จากชองทางตางๆ เชน แผนพับ จุลสาร การปิดประกาศ เสียงตามสาย 
เวทีประชาคม  รองลงมากลุมตัวอยางมีสวนรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็นในการเขารวมประชุมเวทีประชาคม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ การมีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ อบต. แจมหลวง และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานตางๆ รวมกับ อบต. แจมหลวง เชน การทําประชาพิจารณแ และสุดทายกลุมตัวอยางมีสวนรวมพัฒนารวมตัดสินใจ ใหมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขา
ไปเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ของ อบต. แจมหลวง ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือโครงการตางๆ ไดเขารวมเวทีประชาคม เพื่อรับทราบและ
อภิปรายการดําเนินงานของ อบต.แจมหลวง มีชองทางตางๆในการรองเรียนการทํางานของ อบต.แจมหลวง อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศูนยแรับเรื่องราว
รองทุกขแ โทรศัพทแสายดวน ตูรับฟใงความคิดเห็น ไดใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจาง มีโอกาสรเขารวมฟใงการ
ประชุมสภา อบต.แจมหลวง และมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตางๆ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของ อบต.แจมหลวง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรเลือกศึกษาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย เพื่อนํามาเปรียบเทียบภาพรวม ตลอดจนศึกษาตัวแปร
อื่นๆ ที่คาดวาจะมีผลตอองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติม 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคแการบริหารสวนตําบลแจมหลวง 
อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 2.1 องคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ควรมีการวางแผนในการรณรงคแใหประชาสัมพันธแใหประชาชนรวมมือในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบบริการสาธารณะ 
 2.2 เปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนในการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบบริการสาธารณะมากขึ้น 
 2.3 เทศบาลตําบลหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ควรมีการสรางกิจกรรมที่ใหเกิดความรวมมือในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบบริการสาธารณะ 
 2.4 มีการรายงานผลการดําเนินงานการมีสวนรวมประชาชน ตรวจสอบบริการสาธารณะตอชุมชนอยางสม่ําเสมอพรอมกับการประเมินผลการ
ทํางานอยางตอเนื่อง 
 2.5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามผลและประเมินผลในการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบบริการสาธารณะเพื่อรายงานผล
การประเมินแกประชาชน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่องนี้ไดรับความกรุณาจาก Prof.Dr.Chainanthorn  Khawngarm ประธานกรรมการที่ปรึกษา Prof.Dr.Noppadol  Konkum 
กรรมการที่ปรึกษา Prof.Dr.Asjun Jikumporกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนวิทยานิพนธแนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัย
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา ฯ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหวิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธแนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

An Application Sangahavatthu IV for Services  
to Thai Traditional Medicine of Nakornping Hospital Chiangmai Province 

 
ถวิลดาว  อินเทพ1 

Thawindao Inthep 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม และ             

2) เสนอแนะแนวทางการประยุกตแใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อใหบริการดานการแพทยแแผนไทย ของโรงพยาบาลนครพิงคแ จั งหวัดเชียงใหม เป็น    
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีรับบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม ตั้งแต
วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดั บ ทําการทดสอบ
หาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย             
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ คาการถดถอยพหุคูณ 
           ผลการศึกษา พบวา แนวทางการประยุกตแใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัด
เชียงใหม ท่ีตองเพิ่มกิจกรรมการใหบริการ 4 ดาน ซ่ึงหากมีการเพิ่มกิจกรรมการใหบริการดวยการนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกตแใช ดานละ                
1 หนวยจะสามารถขับเคลื่อนใหการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยมีประสิทธิภาพในการบริการไดอีก 0.237 หนวย 0.167 หนวย 0.14 หนวย 
0.036 หนวย ตามลําดับ ท้ังน้ีเพื่อใหการบริการ บรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดไว คือ ผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน และผูรับบริการไดรับ        
ความพึงพอใจ 
 
 คําสําคัญ: การประยุกตแใช, หลักสังคหวัตถุ 4, การใหบริการ, การแพทยแแผนไทย 
 
ABSTRACT 

This main objectievs of this research were to study 1) services for the Thai traditional medicine of Nakornping 
Hospital Chiangmai province and 2) guidelines for the application of the Sangahavatthu IV to the Thai traditional medicine 
of Nakornping Hospital Chiangmai province. This study was conducted as quantitative research. The samples used in this 
study included 400 patients are admitted starting on August 1, 2558 to October 31, 2558. The five-level scales 
questionnaire was used as the tool and that had passed pre-testing with validity check at 0.91 level and, the following 
statistics were also used for analysis Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, multiple regression, and Pearson’s 
correlation. 
 The study findings showed a guidelines for the application of the Sangahavatthu IV to the Thai traditional 
medicine of Nakornping Hospital Chiangmai province that must increase an activities for serving four terms, If there is an 
increase an activities of services with the Sangahavatthu IV to applications in one unit of each factor, it can be up 
increasing to services efficiency to 0.237, 0.167, 0.036 and 0.14 units respectively. So the services to achieve, that  is a 
pleasure to work of the service providers and a satisfied of the patients 
 
Keywords: An Application, Sangahavatthu IV, Services, Thai Traditional Medicine  
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บทนํา 
 การแพทยแทางเลือกเป็นความรูในเทคนิค วิธีการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟู และสงเสริมสุขภาพที่นอกเหนือจากการแพทยแแผนปใจจุบัน 
การแพทยแแผนไทย และการแพทยแพื้นบาน ถึงแมวาการแพทยแแผนปใจจุบัน ซ่ึงเป็นการแพทยแกระแสหลักของประเทศจะมีความกาวหนาเป็นอยางมาก มีการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็ยังพบวาประชาชนและผูเจ็บปุวยจํานวนหนึ่ง หันมาใชการแพทยแทางเลือกในการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคหรืออาการเจ็บปุวยที่เป็นอยู ซ่ึงมี
แนวโนมการใชการแพทยแทางเลือกเพื่อการบําบัดสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปรากฏการณแที่เป็นไปทั่วโลก กระทั่งรัฐบาลของประเทศตางๆ ตองหันมาใหความสนใจ ขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตั้งหนวยงานที่มาดูแลเรื่องนี้ภายใตสถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of Health) คือ ศูนยแการแพทยแเสริมและการแพทยแทางเลือก
แหงชาติ (National Center of Complementary and Alternative Medicine) ในสวนประเทศไทยเราก็ไดจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลเรื่องนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 คือ กอง
การแพทยแทางเลือก ภายใตกรมพัฒนาการการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก ภายหลังไดยกฐานะเป็น สํานักการแพทยแทางเลือก (สํานักการแพทยแทางเลือก, 
2556: 3) ซ่ึงพัฒนาการของการฟื้นฟูและสงเสริมการแพทยแแผนไทยและการแพทยแพื้นบานของประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสองทศวรรษที่ผานมา ดวย
การสงเสริมการใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นการรื้อฟื้นกลับมาในระบบสุขภาพของสังคมไทยจึงมีลักษณะของการผสมผสานกับระบบการแพทยแแผน
ปใจจุบัน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2558: 10) 
 การกอตัวของแนวคิดใหมดานสุขภาพเพื่อสนองตอบขอจํากัดของกรอบวิธีคิดแบบแยกสวนของระบบสุขภาพกระแสหลัก แนวคิดสุขภาพกระบวนทัศนแ
ใหมนี้ ทําใหเห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปไดของการพัฒนาระบบสุขภาพไทยใหเกิดความพอเพียงดานสุขภาพ สถานการณแการพัฒนาดานการแพทยแแผนไทยและ
การแพทยแทางเลือกเพื่อตอบรับกระแสความตองการบริการภูมิปใญญาดังกลาว จึงทําใหภาคสวนตางๆ มีการดําเนินการพัฒนาการแพทยแแผนไทยและการแพทยแ
ทางเลือกในประเทศไทยอยางตอเนื่องในมิติตางๆ ทั้งดานการรวบรวม สังคายนาความรู ภูมิปใญญาที่แฝงกระจายตัวอยูในวิถีชีวิตชุมชน คั มภีรแตํารา จารึก
ประวัติศาสตรแ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบริการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกในระบบ
บริการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะที่ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 
หมวด 7 วาดวยการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแแผนไทยการแพทยแพื้นบาน และการแพทยแทางเลือกอื่นๆ ได
กําหนดเรงรัดใหมีการจัดระบบบริการดานการแพทยแพื้นบาน การแพทยแแผนไทย ควบคูการแพทยแแผนปใจจุบัน ในหนวยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบบริการและการสงตอที่เหมาะสมกระทรวงสาธารณสุข
จึงกําหนดแนวนโยบายใหมีโครงสรางกลุมงานแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก และกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก ใน
หนวยบริหารและหนวยบริการทุกระดับในสวนภูมิภาคเพื่อดําเนินการผลักดันใหการบริการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกใหเป็นทางเลือกในการบริการ
สุขภาพกับประชาชนควบคูกับการใหบริการการแพทยแแผนปใจจุบัน (สํานักการแพทยแทางเลือก, 2555: 9) 

บทนํา 
 ปใจจุบันหนวยบริการสุขภาพที่มีการผสมผสานการจัดบริการดานการแพทยแแผนไทยรวมกับบริการดานการแพทยแแผนปใจจุบัน จํานวน 10,652 
แหง (ประกอบดวย รพศ./รพท., รพช., รพ.สต. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556) มาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพกรมพัฒนาการแพทยแแผนไทย
และการแพทยแทางเลือก ไดจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแแผนไทยและการแพทยแผสมผสาน (รพ.สส.พท.) มีเกณฑแมาตรฐาน 5 
ดานหลัก ประกอบดวย 1) ดานสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งแวดลอม 2) ดานบุคลากร 3) ดานการปฏิบัติการ 4) ดานการควบคุมคุณภาพ และ 5) ดาน
การบริการที่ครอบคลุมการบริการผูปุวยนอก ผูปุวยใน การฟื้นฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค การทํางานเชิงรุกในชุมชน การอนุรักษแสงเสริม
ภูมิปใญญาและการฝึกอบรม (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2558: 10-11) โดยที่โรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหมเป็นหนวยบริการสุขภาพแหง
หนึ่ง ที่มีการผสมผสานการจัดบริการดานการแพทยแแผนไทยรวมกับบริการดานการแพทยแแผนปใจจุบัน เพื่อใหบริการสรางเสริม บําบัดรักษา ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ ดวยวิธีการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกแกผูมารับบริการ ที่สามารถรักษาดวยวิธีการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกที่คลินิก
การแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการในวันเสารแ เวลา 08.00-16.00 น. อยางไรก็ตาม การใหบริการดวยวิธีการ
แพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกแกผูมารับบริการ ยังคงตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแในการบําบัดรักษา ฟื้นฟู และปูอง กัน ตาม
หลักการสาธารณสุข ประกอบกับการคนหาแนวทางการใหบริการเพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว คือ ผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน และ ผูรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ ขณะที่ กลุมงานการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก โรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม ไดนําหลักการทางพุทธศาสน า คือ
หลัก สังคหวัตถุ 4 มาเป็นแนวทางในการใหบริการ  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยตามหลักการทางพุทธศาสนาของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม เป็น
อยางไร เพื่อที่จะนําผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มาเป็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของกลุมงานการแพทยแแผนไทยและการแพทยแ
ทางเลือก โรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหมตอไป 
 
วัตถุประสงคแ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ  
 1. ศึกษาการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม  

2. เสนอแนะแนวทางการประยุกตแใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความตองการทราบถึงขอมูล ความตองการ และสถานการณแที่เกี่ยวกับการใหบริการดานการแพทยแแผนไทย
ตามหลักการทางพุทธศาสนา คือหลัก สังคหวัตถุ 4 ของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
ของกลุมงานการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก โรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม จึงกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดวย 
 1. แนวคิดการใหบริการที่มีคุณภาพ 
   ปใจจุบันองคแการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุงการใหบริการเป็นสินคาหลักนั้น ตางมุงเนนสรางภาพพจนแและคุณภาพของการบริการเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการ ดังนั้นการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพ จึงจําเป็นตองประยุกตแใชแนวคิดทางจิตวิทยาในการใหบริการ คือ แนวคิดจิตวิทยาและ
จิตวิทยาเชิงพุทธ ผสมผสานเขาดวยกันในลักษณะเป็นทั้งศาสตรแและศิลปในอันที่จะเสริมสรางกลยุทธแการใหการบริการและการพัฒนาทักษะการใหการ
บริการที่เนนคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเปูาหมายของการสรางความพึงพอใจสูงสุดเกินคาดแกผูรับบริการและชวยใหองคแการประสบ
ความสําเร็จตามเปูาหมาย (อนงคแนาฏ แกวไพฑูรยแ, 2554: 31) ขณะที่ สมิต สัชฌุกร (2554) ระบุวา การบริการที่เป็นการใหความชวยเหลือหรือดําเนินการ
เพื่อประโยชนแของผูอื่นนั้น โดยทั่วไปหลักการใหบริการมีขอควรคํานึง ประกอบดวย 1) สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การ ใหบริการตอง
คํานึงถึงผูรับบริการเป็นหลัก 2) ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสําคัญในการประเมินผลการใหบริการ 3) ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณแ
ครบถวน 4) เหมาะสมแกสถานการณแ การใหบริการที่รวดเร็วหรือใหบริการตรงตามกําหนดเวลาเป็นสิ่งสําคัญ และ 5) จะตองระมัดระวังไมทําให เกิดผล
กระทบทําความเสียหายใหแกบุคคลอื่นๆ ดวย 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ 4 
   ในการอยูรวมกันในสังคมนั้น มนุษยแทุกคนลวนปรารถนาเป็นที่รักของคนรอบขางเป็นที่ยอมรับนับถือของทุกๆ คน และปรารถนาที่จะไดยินไดฟใงคํายกยอง
สรรเสริญ มากกวาเสียงนินทาวาราย พระพุทธองคแไดทรงสอนวิธีที่จะทําตนใหเป็นที่รักของสังคมวา ขั้นแรกใหปรับที่ตัวของเราเองกอน คือ ตองทําตัวเราให
เป็นคนนารักเสียกอน โดยการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีค วามสามัคคี เป็น
หลักธรรมที่ทําใหคนเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป เป็นการปลูกไมตรี เติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเป็นสุข (อนงคแนาฏ แกวไพฑูรยแ , 2554: 65) ซ่ึง
หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 1) ทาน (Giving) คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ เสียสละ แบงปใน ชวยเหลือสงเคราะหแดวยปใจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพยแสิน สิ่งของ 
ตลอดจนใหความรู ความเขาใจและศิลปวิทยา 2) ปิยวาจา (Kindly Speech) คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟใง ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชนแ มีเหตุผล 
เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี 3) อัตถจริยา (Useful Conduct) คือ ชวยเหลือดวย
แรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญประโยชนแ รวมทั้งชวยแกไขปใญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม และ 4) สมานัตตตา (Even 
and Equal Treatment) คือ ทําตัวใหเขากับเขาได ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ รวมสุข รวมทุกขแ รวมรับรู รวมแกไข
ปใญหาเพื่อใหเกิดประโยชนแสุขรวมกัน (พระพรหมคุณาภรณแ, 2550: 25) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงวิเคราะหแถึงความสําคัญในการใหบริการเพื่อแกไขปใญหาสุขภาพของผูเขา
รับบริการดานการแพทยแแผนไทยโดยอาศัยหลักการทางพุทธศาสนา คือหลักสังคหวัตถุ 4 จึงเลือกศึกษาผูเขารับบริการเพื่อบําบัด รักษา ฟื้นฟู ดวยการแพทยแ
แผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาที่เขารับการบริการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 
ตุลาคม 2558 จํานวน 400 คน เป็นการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูที่มีความพรอมจะใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลมาจาก  2 
แหลงคือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเขารับบริการดานการแพทยแแผนไทย และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ไดแก ขอมูลที่ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลความรูตางๆเชน  ตํารา 
หนังสือ วารสารส่ิงพิมพแ บทความ รายงานวิจัย บทความใน Website และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามออกเป็น 4 สวน ประกอบดวย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการรับบริการ เป็นคําถามใหเลือกถามตอบตามที่กําหนดไว 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปใจจัยที่เกี่ยวของกับใหการบริการ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นคําถามใหเลือกตอบแบบประมาณคา 5 ระดับ 
และ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นคําถามแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหแเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบดวย 1) สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ  (Percentage) ในการอธิบายลักษณะขอมูลปใจจัยสวนบุคคลและ คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายความแปรปรวนของขอมูลที่ไดจากการวัดระดับความสําคัญ  และใชเกณฑแการแปรผลของเบสทแ (Best, 
1977: 174) คาเฉลี่ย นอยที่สุด และมากที่สุด และ 2) สถิติอางอิง  (Infercntial Statistics) ไดแก คาที (Independent t-test) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุม และ คาการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
ใชในการวิเคราะหแหรือพิสูจนแการสงผลของตัวแปรที่ทําการศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 55.41 เป็นชาย และ รอยละ 44.59 เป็นหญิง กลุมตัวอยางสวน
ใหญ รอยละ 61.30 มีอายุ 51-60 ปี กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 54.79 มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 67.10 มีระยะเวลาในการ
รับบริการระหวาง 1-2 ปี 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการ พบวา โดยภาพรวม กลุมตัวอยางเห็นดวยกับหลักการ
ใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 เมื่อวิเคราะหแเป็นรายดาน พบวา  
 1) ดานความสอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วาคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเป็นหลัก โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 4.01 รองลงมา คือ นําความตองการของผูรับบริการมาเป็นขอกําหนดในการใหบริการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.97   

2) ดานทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา มุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.88 
รองลงมา คือ ใหความสําคัญในการประเมินผลการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.65  

3) ดานปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณแครบถวน กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา มีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแครบถวน โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เทากับ 3.71 รองลงมา คือ มีการปูองกันขอผิดพลาดขาดตกบกพรอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.68  

4) ดานเหมาะสมแกสถานการณแ กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา การใหบริการที่รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.21 รองลงมา คือ 
ใหบริการตรงตามกําหนดเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.78 

5) ดานจะตองระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบ กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา การใหบริการมีการพิจารณาอยางรอบคอบ โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง เทากับ 3.29 รองลงมา คือ ระมัดระวังที่จะทําความเสียหายใหแกบุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.98 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4  พบวา โดยภาพรวม กลุมตัวอยาง
เห็นดวยกับหลักการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 เมื่อ
วิเคราะหแเป็นรายดาน พบวา  

1) ดานทาน กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 4.12 รองลงมา คื อ การใหความรู 
ความเขาใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.45   

2) ดานปิยวาจา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชนแ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.52 รองลงมา คือ กลาวคํา
สุภาพ ไพเราะ นาฟใง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.41  

3) ดานอัตถจริยา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา ชวยเหลือดวยแรงกายอยางเต็มที่ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.11 รองลงมา 
คือ ชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรมปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.94  

4) ดานสมานัตตตา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอผูรับบริการ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.02 
รองลงมา คือ รวมสุข รวมทุกขแ รวมรับรู รวมแกไขปใญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.63  

การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมตอภาพรวมการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงพยาบาลนครพิงคแ 
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง พบวา คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.068 หมายความวา ความคิดเห็นระหวางเพศชายกับเพศ
หญิงไมแตกตางกัน ขณะที่ การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.557 หมายความวา ความ
คิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ ที่ระดับ 
0.05 

การวิเคราะหแที่ไดจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ผลการทดสอบความสัมพันธแของการหลักสังคหวัตถุ 4 กับหลักการใหบริการดานการแพทยแ
แผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม กับ พบวา หลักสังคหวัตถุ 4 ลวนเป็นปใจจัยที่มีสวนสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดาน
การแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม  

5) ดานจะตองระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบ กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา การใหบริการมีการพิจารณาอยางรอบคอบ โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง เทากับ 3.29 รองลงมา คือ ระมัดระวังที่จะทําความเสียหายใหแกบุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.98 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4  พบวา โดยภาพรวม กลุมตัวอยาง
เห็นดวยกับหลักการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 เมื่อ
วิเคราะหแเป็นรายดาน พบวา  

1) ดานทาน กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 4.12 รองลงมา คือ การใหความรู 
ความเขาใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.45   

2) ดานปิยวาจา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชนแ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.52 รองลงมา คือ กลาวคํา
สุภาพ ไพเราะ นาฟใง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 3.41  

3) ดานอัตถจริยา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา ชวยเหลือดวยแรงกายอยางเต็มที่ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.11 รองลงมา 
คือ ชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรมปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.94  

4) ดานสมานัตตตา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด วา ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอผูรับบริการ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 3.02 
รองลงมา คือ รวมสุข รวมทุกขแ รวมรับรู รวมแกไขปใญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.63  
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การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมตอภาพรวมการใหบริการดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงพยาบาลนครพิงคแ 

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง พบวา คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.068 หมายความวา ความคิดเห็นระหวางเพศชายกับเพศ
หญิงไมแตกตางกัน ขณะที่ การวิเคราะหแเปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.557 หมายความวา ความ
คิดเห็นระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ ที่ระดับ 
0.05 

การวิเคราะหแที่ไดจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ผลการทดสอบความสัมพันธแของการหลักสังคหวัตถุ 4 กับหลักการใหบริการดานการแพทยแ
แผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม กับ พบวา หลักสังคหวัตถุ 4 ลวนเป็นปใจจัยที่มีสวนสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดาน
การแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม  
 เมื่อนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาเรียงลําดับความสําคัญ โดยเมื่อมีการเพิ่มกิจกรรมของตัวแปรแตละปใจจัยจํานวน 1 หนวย จะมีผลกระทบตอปใจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งหากมีการเพิ่มกิจกรรมการใหบริการดวยการนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกตแใช ดานละ 1 หนวยจะ
สามารถขับเคลื่อนใหการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหมมีประสิทธิภาพในการบริการไดอีก 0.237 หนวย 0.167 
หนวย 0.14 หนวย 0.036 หนวย ตามลําดับ 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงแนวทางการประยุกตแใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อใหบริการดานการแพทยแแผนไทยของโรงพยาบาลนครพิงคแ 
จังหวัดเชียงใหม ที่ตองเพิ่มกิจกรรมการใหบริการ 4 ดาน คือ 1) ทาน คือ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ  2) ปิยวาจา คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟใง ชี้แจง แนะนํา
สิ่งที่เป็นประโยชนแ  3) อัตถจริยา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย รวมทั้งชวยแกไขปใญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม และ 4) สมานัตตตา  คือ ให
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย เพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ อนงคแนาฏ แกวไพฑูรยแ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝุายทะเบียนที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคแ พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ขอ งที่วาการ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคแควรคํานึงถึงหลักธรรมหลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา มาประยุกตแใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหการบริการแกประชาชน ถือเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมเป็นอยางมาก ทั้งนี้เน่ืองจากประชาชนทุกคนที่มาติดตองานราชการ ลวนมีความแตกตางกัน ทั้ง
ดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ และอุปนิสัยใจคอ แตสิ่งหนึ่งที่ทุกคนตางมุงหวังและคาดหวังไวก็คือ คือ การไดรับการบริการเป็นอยางดีที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 กลุมงานการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก โรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม ควรเพิ่มกิจกรรมการใหบริการดวยการนําหลักสังคห
วัตถุ 4 มาประยุกตแใช โดยเฉพาะในดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและนอย เชน ดานอัตถจริยา ที่ตองเพิ่มการชวยเหลือผูรับบริการดวยแรงกายอยาง
เต็มที่ และการปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรมปฏิบัติ ในดานสมานัตตตา ที่ตองเพิ่มการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกันตอผูรับบริการ และการรวมสุข รวมทุกขแ 
รวมรับรู รวมแกไขปใญหา เป็นตน ในขณะที่ ดานทาน และปิยะวาจา ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยังตองเพิ่มกิจกรรมที่สอดคลอง ทั้งนี้เพื่อใหการบริการ 
บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว คือ ผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน และ ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และเป็นไปตามวิสัยทัศนแของโรงพยาบาลนครพิงคแ 
จังหวัดเชียงใหม ที่ระบุวา โรงพยาบาลศูนยแที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผูรับบริการพึงพอใจ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเร่ืองนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาจาก ดร.นพดล  กอนคํา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ และ ดร.ชัยนันทแธรณแ  
ขาวงาม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ที่ไดกรุณาตรวจ แกไข และใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธแนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบข อง
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย         
            ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาล เจาหนาที่ พนักงาน ของโรงพยาบาลนครพิงคแ จังหวัดเชียงใหม รวมถึงผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่อํานวย
ความสะดวกและเสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือใหวิทยานิพนธแ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธแนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจทั่วไป     
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บทคัดย่อ 
 สังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาดวยปใจจัยแวดลอมหลายประการอาทิเชน ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การสื่อสาร
คมนาคมที่ไรพรมแดน นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงไปของคนในทุกๆสังคม  ทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต ระบบครอบครัว แนวคิดและคานิยม เชนเดียวกับ
สังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมเกา (Transitional Society) หรือสังคมเกษตร (Agricultural) โดยพิจารณาไดจากวิวัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตรแ สูระบบสังคมใหม (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial)  สูสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นจากปใจจัยตางๆที่สงผลให
ชุมชนหรือทองถิ่นดั้งเดิมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตทางสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนแ   โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสของการทองเที่ยวนับตั้งแต
พ.ศ. 2540 เป็นตนมาที่ประเทศไทยตองประสบกับปใญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิถีชุมชนจึงกลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง และแพรหลายอยางมาก  ภาพชนบท
และวัฒนธรรมทองถิ่นถูกทําใหเป็นสินคาทางการทองเที่ยวจากรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ ยวชุมชน  สูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแที่มีชุมชนชนบทเป็นสําคัญ  อันนํามาซ่ึงรายไดและความเจริญทางวัตถุสูสังคมชนบทไทยใหกลายเป็นสังคมเมืองเพื่อรองรับการ
นักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นในปใจจุบัน 
 ถึงกระนั้นจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเท่ียว  มักพบวาวิถีของความเป็นชนบทไทยจากการประกอบอาชีพดวย
การกสิกรรมมักถูกแทนที่ดวยการปรับตัวเป็นชุมชนทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ เล้ียงชีพโดยรายไดจากการทองเท่ียวเพียงอยางเดียวไมสงผลใหเกิดความยั่งยืน  
เมื่อเทียบกับชุมชนที่เปิดรับการทองเท่ียวเขามาในฐานะของเครื่องมือที่ชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากการทําการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก
เพียงอยางเดียว  และใชประโยชนแเพื่อเป็นเครื่องมือในการรื้อฟื้นและสืบทอดคติชน หรือวิถีชีวิตบางอยางที่เลือนหายไปใหฟื้นคืนกลั บขึ้นมาอีกครั้ง  สราง
ความเขาใจอันดีใหกับสังคมเมืองและสังคมชนบทสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนภายใตเง่ือนไขการถวงดุลระหวางการคงคุณคากับการเพิ่มมูลคาของวิถีชีวิตชนบท 
 
คําสําคัญ:  1. วิถีชนบท  2. การทองเท่ียวยั่งยืน 3. สังคมไทย 
 
Abstract  
 Thailand society would have changed over time by several factors such as the educational system, economy, 
communications, transportation boundless. Bring change to the people in every society. The patterns of family life concepts and 
values. as well as social of Thailand changes by Transitional Society or Agricultural Society to Modern Society as a result the rural 
lifestyle changed. But now, Communities had to get interested again. It brings revenue to the social and material progress of rural 
Thailand into the city to accommodate more tourists today. 
 Tourism is a tool to revive the inheritance and folklore. Or certain lifestyle that dissolved a resurgence back up again. 
Creating a better understanding of the urban and rural society towards sustainable tourism under the terms of the balance between 
the value of the added value of the rural lifestyle. 
 
Keywords:  1. Rural lifestyle 2. Sustainable Tourism 3. Thailand society 
 
บทนํา 
 ชุมชนตามความหมายของสังคมวิทยา แบงออกเป็นสองประเภท คือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชนเมือง (Urban) หากแปลตามความหมาย
ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, ราชบัณฑิตยสถาน) ไดใหความหมายของคําวา ชนบทและเมืองไวดังนี้ 

1. ชุมชนชนบท หมายถึง บานนอก เขตแดนที่พนจากเมืองหลวงออกไป 
2. ชุมชนเมือง หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นยานการคา การทําธุรกิจ 
นอกจากนี้แลวความแตกตางกันอยางชัดเจนของทั้งสองชุมชนซ่ึงมีปใจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ (อมร รักษาสัตยแและ 

ขัตติยา กรรณสูต, 2515) กลาวไดวาเป็นการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูของจากกระบวนการพัฒนาตางๆผสมผสานการพัฒนาทางดานสังคม (Social) 
เศรษฐกิจ (Economic) การเมือง การปกครอง (Political) เขาดวยกัน (ยุวัฒนแ  วุฒิเมธี, 2529)   

 

                                                           
1 หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535)  กลาวถึง สภาพความเป็นอยูของชนบทไทยมีลักษณะกระจัดกระจายกันอยูตามไรนาซ่ึงเป็นที่ทํามาหา

กินของแตละบาน ดวยสภาพความอุดมสมบูรณแของดิน มักจะอยูอาศัยทามกลางสิ่งแวดลอมและพึงพิงธรรมชาติ (ทัศนา พฤติการณแกิจ, 2558) ครอบครัว
ชนบทเป็นหนวยเศรษฐกิจ คือมีลักษณะแบงงานกันทํา เป็นครอบครัวขยาย ชาวชนบทมีความสนใจรวมกัน อาทิเชน พิธีกรรม การนับถือศาสนา เป็นสังคมที่
มีความหนาแนนต่ํา  ชุมชนชนบทแตละแหงจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเชื้อชาติ ประเพณี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภูมิห ลังทาง
วัฒนธรรม หรืออาจจะมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด ติดตอคุนเคยเห็นหนากันโดยตรง (Face to face) (ไพฑูรยแ เครือแกว, 2506)  

ดวยเหตุนี้ชุมชนชนบทจึงมีความสามัคคี รักหมูคณะมากกวาในเมืองที่มีความหนาแนนของประชากรอยูรวมกันเป็นจํานวนมาก  เป็นศูนยแกลาง
ของความเจริญ ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีลักษณะของความเป็นปใจเจกชนสูงกวา กลาวคือการปฏิสัมพันธแกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
สถานภาพและบทบาท มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีปฏิสัมพันธแกันของคนในสังคมที่นอยกวา  และมีโครงสรางทางสังคมที่สลับซับซอนโดยใชการควบคุม
ทางสังคมใชกฎหมายเป็นหลัก 
จากสังคมเกษตรสู่สังคมเมือง 
 รากทางสังคมของประเทศไทยนับเป็นสังคมกสิกรรม จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ อาทิเชน คําเรียกประมุขหรือผูปกครองสูงสุดของประเทศวา 
พระมหากษัตริยแ นั้นก็มีรากศัพทแมาจากภาษาภาษาสันสกฤตวา เกษตตะ หรือ เกษตร อันหมายถึง ผูที่มีที่ดินมาก (ปิยะวรรณ ปานโต, ฐานขอมูลการเมือง
การปกครอง, 2553)  จากรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการเกษตรอาทิเชน   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, ประเพณีบุญบั้งไฟ, การแห
นางแมว แมกระทั่งประเพณีสงกรานตแอันเป็นประเพณีปีใหมของชาวไทยและของชาวอุษาคเนยแโดยทั่วไปที่รับเอามาจากคติพราหมณแถูกเขากับประเพณีหลัง
การเก็บเกี่ยวเป็นการทําบุญและเฉลิมฉลอง เป็นตน  ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อประโยชนแตอการเพาะปลูก  เกิดการกอรางสรางตัวของชุ มชนชนบทที่
เกี่ยวพันกับการเกษตรที่เป็นสวนมากในสังคมไทยและเป็นฐานที่สําคัญในการดํารงอยูของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถิ่นไทยดั้งเดิม จึงกลาวไดวา
สังคมไทยนั้นแตเดิมเป็นสังคมเกษตรอยางแทจริง มีลักษณะคานิยมแนวคิด วิถีการดําเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร 
 ซ่ึงตอมาการเปลี่ยนแปลงในปใจจัยแวดลอมหลายประการในสังคมโลกสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ  แนวคิดคานิยม  การดํารงชีวิต  
เทคโนโลยี ของคนในสังคมไทยหรือจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตนแสงผลใหเกิดการเปลี่ยนจากจากระบบสังคมเก า 
(Transitional Society) หรือสังคมเกษตร(Agricultural) สูระบบสังคมใหม (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial) ประการที่สําคัญคือ
ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากชุมชนชนบทสูชุมชนเมือง เมื่อการทําการเกษตรไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ด วยลักษณะ
ของสังคมชนบทที่มีระบบครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย กอใหเกิดปใญหาในดานรายไดที่ไมเพียงพอ ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการโยกยายแรงงาน
หลังฤดูกาลเพาะปลูกเขาสูสังคมเมืองเพื่อหารายได  หรือดวยลักษณะของความเจริญของเมืองที่มีการขยายอาณาเขตออกไป  การเพิ่มจํานวนประชากร 
ชุมชนชนบทจึงตองมีการปรับตัว  เปิดรับความเจริญทางวัตถุและลักษณะของการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากเดิม  จําตองมีการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อประกอบ
อาชีพ  เกิดระบบสาธารณูปโภคที่เขาถึงไดมากขึ้นทั้งนี้ลวนเกิดขึ้นจากการพัฒนาของชุมชนเมืองที่เขาถึงหรือที่เรียกวาการพัฒนาชนกระแสหลัก ชาวชนบท
ขายที่นาทํากินแลวเปลี่ยนอาชีพ เกิดการโยกยายแรงงาน กอใหเกิดปใญหาในเรื่องของความหนาแนนของจํานวนประชากรในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น  เกิดสภาวะ
ปใญหาทางสังคมจากการเขียวในสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกลืมเลือนไป  สงผลตอคานิยมและวัฒนธรรมที่ใหความนิยมในวัตถุมาเป็นเครื่ องกําหนด
ฐานะของบุคคลในสังคม วัฒนธรรมทางจิตใจถูกลดคุณคาลง 
เมื่อ “การท่องเที่ยว” การเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา 
 เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเกาถูกแทนที่ดวยระบบใหม กอใหเกิดคานิยมตอวัตถุที่ใหความสําคัญนิยมชมชอบกับความเจริญทางวัตถุมากกวาความ
เจริญทางจิตใจ  สภาพสังคมโดยรวมมีความเส่ือมโทรมลงจากปใญหาอาชญากรรม  ปใญหายาเสพติด  ปใญหาการคามนุษยแ เพราะคุณคาของมนุษยแถูกตัดสิน
ดวยเงินตราและสถานะทางสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศไทยประสบกับปใญหาทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางยิ่งใหญอีกครั้งอีกครั้งจากการประสบปใญหาอยางยิ่งในเขตเมืองเพราะการลมสลายของธุรกิจมากมาย  กอใหเกิดปใญหาคนวางงาน  คาครองชีพสูง  
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดรับการหยิบยกขึ้นมาทบทวนและปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
สงเสริมใหเกิดการกลับคืนสูทองถิ่นหรือชุมชน  การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการเกษตรอยางพอเพียงและเลี้ยงชีพไดจากการนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนา
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เป็นตนมา  ซ่ึงกลาวไดวาวิถีชนบทหรือภาคการเกษตรถูกมองวาสามารถรองรับปใญหาคนตกงานจากภาคเมืองไดเป็นอยางดี 
(ทับทิม ทับทิม, 2554) 

โดยเฉพาะคนในชนบทนั้นนับวาเป็นคนสวนใหญของประเทศ กระแสทองถิ่นนิยม วิถีชีวิตชุมชนจึงกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง  ภาครัฐฉาย
ภาพของชีวิตชนบทถูกมองวาเป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม และมีความเงียบสงบ หลีกเล่ียงจากความวุนวายแทนที่ภาพของชนบทที่มีความแตกตางกับเมือง
อยางชัดเจน ดูลาหลัง และปุาเถื่อน นับตั้งแตชวงปลายรัชกาลที่ 7 เป็นตนมาที่ประเทศไทยประสบกับปใญหาคอมมิวนิสตแและผูตอตานแนวคิดของรัฐที่
หลบหนีเขาปุาสูชนบทอันหางไกล   
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 ประการหนึ่งที่เป็นปใจจัยสําคัญในการแกไขปใญหาคือ การทองเท่ียว ที่มักถูกนํามาใชเป็นเครื่องมือในการแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับ
วิกฤติการณแเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 การทองเท่ียวภายใตแคมเปญ Amazing Thailand อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแตการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ําใน
ปีพ.ศ. 2526 และนับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเที่ยว เพราะเมื่อสิ้นสุดแคมเปญในปี 2542 
พบวา มีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาถึง 8.58 ลานคน สรางรายไดใหประเทศ 253,000 ลานบาท (TCDC, 2557) ซ่ึงการทองเที่ยวยังคงเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการนํารายไดเขาสูชุมชนชนบทจากกิจกรรมทางการทองเท่ียวตางๆ,  การผลิตและจัดจําหนายสินคาของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว, รวมไป
ถึงมีบทบาทในการรื้อฟื้นประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกลืมเลือนไปแลวใหกลับมาอีกครั้งเพื่อสื่อถึงความเป็นอัตลักษณแที่มีคุณคา  ความเป็ นทองถิ่นอยางแทจริง 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนทองถิ่น  ลดปใญหาในเรื่องของการเคลื่อนยายแรงงานดวยการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดที่ตกต่ําจากระบบเกษตรที่
เปลี่ยนแปลงไปของชาวชนบท  

ในปใจจุบันจะเห็นวาการทองเท่ียวดูเหมือนจะเป็นแนวทางการแกไขปใญหาทั้งดานเศรษฐกิจ  ปใญหาทางสังคม  การโยกยายแรงงานที่ดีประการ
หนึ่ง เมื่อการทองเท่ียวคือการเดินทางเพื่อไปเรียนรูและไดรับประสบการณแที่แตกตางจากภูมิลําเนาของตนเอง การทองเที่ยวจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมให
เกิดแนวคิดทองถิ่นนิยมและเป็นกระแสความนิยมของชาวเมืองที่นิยมเดินทางเขามาเพื่อหาประสบการณแ เรียนรู เขาใจความแตกตางเหลานั้นมากขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด คานิยมที่ยอมรับในความแตกตาง ตามหารากทางวัฒนธรรม จากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแ สูการทองเที่ยว
โดยชุมชน  จนปใจจุบันกระแสการทองเที่ยวถูกเพิ่มเติมดวยแนวคิดสรางสรรคแ ใหมีความยั่งยืนที่เรียกวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ  โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
แนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เป็นตนมา   
การท่องเที่ยวเปรียบดั่งเหรียญสองด้าน 
 การทองเที่ยวเปรียบดังเหรียญสองดานที่มีทั้งดานที่ดีและไมดี กลาวคือเมื่อวิถีแบบชนบทถูกสรางใหเป็นสินคาทางการทองเที่ยวเพื่ อขายแก
นักทองเที่ยว อาทิเชน  เรียนรูวิถีชีวิตแบบวิถีชนบท คติชนของทองถิ่น  ประเพณีและขนบธรรมเนียมทองถิ่น ถูกทําใหกลายสิน คาที่นําเสนอใหกับ
นักทองเที่ยว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดจากวิถีชีวิต เป็นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อขายใหตรงกับจริตของนักทองเที่ยวที่เป็นชนชั้นกลางจากสังคมเมือง  
อาทิเชน  การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแที่มีกิจกรรมการทองเที่ยว  ตลาดโบราณ ที่ถูกทําใหตรงกับจริต   รสนิยมของนักทองเที่ยวดวยการใสเสื้อพื้นเมือง  
อนุรักษแบานเรือนไมเกาๆ  ประดิษฐแสินคาที่ระลึกและอาหารตางๆใหเป็นอัตลักษณแของชุมชนชนบทเพื่อขายไมวาจะเป็น สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ  อาหาร
คาวหวาน ที่มีคําหอยทายวาโบราณ เพื่อใหมีคุณคามากกวาของที่มาจากการผลิตในปริมาณมากดวยเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม   การดัดแปลง
วัฒนธรรม หรือคติชนทองถิ่นบางอยางขึ้นมาใหมเพื่อจัดแสดงใหแกนักทองเที่ยว หรือเพื่อใหขายได โดยไมไดคํานึงถึงคุณคาที่แทจ ริง  มุงเนนการสราง
มูลคาเพิ่มหรือเม็ดเงินที่ไดจากการตอนรับนักทองเท่ียวเพียงอยางนั้นทําใหความเป็นทองถิ่น หรือชนบทนั้นเลือนหายไปและถูกแทนที่ระบบเมืองอีกครั้งจาก
ระบบแนวคิดผลิตเพื่อขาย อาทิเชน ตลาดโบราณหลายๆแหง อาทิเชน ตลาดสามชุก, ตลาดน้ําอัมพวา ที่ผูประกอบการนั้นไมใชคนดั้งเดิมในพื้ นที่จริงๆ แต
เป็นนายทุนที่มีทุนเขาไปซ้ือตอบานเรือนเกาๆเหลานั้น และทําการขายสินคาที่ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเหลานั้นแทนคนดั้งเดิมในสังคมกลายเป็นเพียงตัว
ประกอบในแหลงสถานที่ทองเท่ียว  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสราง บานเรือนที่ผิดแปลกไปจากเดิมเพื่อรองรับตอความตองการของนักทองเทีย่ว 
สงผลตอวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมในทองถิ่นชนบทมีความเป็นอยูที่เปลี่ยนไปเดิม  ระบบนิเวศนแเสียหายจากการทองเท่ียวเป็นปใจจัยสําคัญ 
 แนวคิดการทองเที่ยวในปใจจุบันนี้ถูกเรียกใหม ไฉไลกวาเดิมวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ (Creative Tourism) โดยมีความหมายวา เป็นการ
ทองเที่ยวที่สัมพันธแกับประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณแ โดยนักทองเที่ยวไดเรียนรูเพื่อสรางประสบการณแตรงรวมกับเจาของวัฒนธรรม 
และมีโอกาสไดใชชีวิตรวมกันกับเจาของสถานที่ และเป็นการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม วิ ถีชุมชนและเอกลักษณแของสถานที่ไมใช
กิจกรรมที่เนนรายไดของชุมชน แตเป็นกิจกรรมที่เนนคุณคาของชุมชน"  (องคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน; DASTA, 2556) 
เห็นไดอยางชัดเจนถึงความมุงหวังในการใหการทองเท่ียวนั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับความเป็นอยูของชุมชนโดยเนนชุมชนเป็นสําคัญมากกวาเดิม
เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดลอมดวย 
 จากบทความเร่ืองการสรางภาพลักษณแ “หมูบานวัฒนธรรม” จากคติชนบนเวทีการทองเท่ียวที่บานหนองขาว (ปรมินทแ จารุวร, 2558) บานหนอง
ขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง พบวาชุมชนมีการรวมกลุมการทองเที่ยวกัน และกําหนดนโยบาย การเป็น
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหลักการเบื้องตนอันเป็นวิธีคิดหลักรวมกัน  เพื่อใหเป็นที่รูจักในการเป็นแหลงสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางแทจริง  
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวจะไดรับประสบการณแการเรียนรูจากวิถีชีวิตชนบทอยางแทจริงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑแชีวิต ถายทอดเรื่องราวและคติชนทองถิ่น
ผานการรองเลนละครเพลงทองถิ่น โดยชาวบานเป็นผูขับรองและรวมการจัดการแสดงถายทอดวิถีและวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ  การดํารงชีวิตแบบ
ทองถิ่นอยางแทจริงสูสายตาของนักทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเสริม  การละเลน  ยาสมุนไพรพื้นบาน  ตลอดจนการขายงานหัตถกรรมทองถิ่น  ความพยายาม
ไมปรุงแตงสําเนียงที่เป็นเอกลักษณแแบบชาวไทรโยคที่เป็นอัตลักษณแทองถิ่น   
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มุงนําเสนอคติชนทองถิ่นหรือวิถีชีวิตที่มีอยูจริงและอยูในวิถีชีวติ  ในรูปลักษณแใหมที่สอดคลองกับสมัยนิยมมากขึ้น  แตดวยบริบทของสังคมโลกาภิ

วัตนแและการทองเท่ียวยังคงกอใหเกิดความตองการสินคาทางวัฒนธรรมและความเป็นของแทดังเดิมในวิถีชนบทมากขึ้น  อยางในกรณีของบานหนองขาวนั้น 
การทองเท่ียวเป็นแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากวิถีปกติจากการทอผาดวยกี่กระตุกในวันวางจากการทํานา  มาเป็นการทอผาดวยกี่กระตุก
เป็นอาชีพเพื่อผลิตสินคาของที่ระลึกใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยวมากขึ้น จนในปใจจุบันนี้การทอผาแบบกี่มือนั้นลดนอยลงไปมากแลวเหลือ
เพียงแตการสาธิตใหแกนักทองเที่ยวดู เป็นตน ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมทุนนิยมที่มีการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการผลิตเพื่อขาย
มากขึ้นดวย 
เชื่อมโยงสังคมชนบท – สังคมเมือง จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

จากการศึกษากรณีการทองเท่ียวของบานหนองขาวสามารถที่จะสรุปไดวา  การทองเท่ียวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  สราง
รายไดนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ  อีกทั้งการสรางความยอมรับในวิถีชีวิตชนบท  กอใหเกิดการอนุรักษแวัฒนธรรมใหคงอยู 
และสรางความมั่นคงสูชุมชนผานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่อยูบนพื้นฐานของความเป็นวิถีชนบทของแทที่สามารถ “ขาย”ได  ผานกระบวนการของ
ความรวมมือกันของชุมชนอยางเขมแข็งแตเรียนรูที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อการอนุรักษแ และถายทอดวิถีความเป็นชนบท  และ
วัฒนธรรมทองถิ่น มุงเนนที่จะสรางองคแความรูสูบุคคลภายนอก  กลาวคือเรียนรูในการคงคุณคาของสิ่งที่ทองถิ่นมีอยู หรืออัตลั กษณแความเป็นตัวตนของ
ตนเองไว  ในขณะเดียวกันที่ชุมชนทองถิ่นนั้นๆตองเรียนรูที่จะสรางมูลคาเพิ่มของวิถีชนบทตนเองใหมีความโดดเดน  เป็นเอกลักษณแใหเกิดการตอบสนองและ
สรางความตองการบริโภค เรียนรูและไดรับประสบการณแของนักทองเที่ยวชนชั้นกลางจากสังคมเมืองไดอยางพอเหมาะพอควร  จึงจะสงผลใหก ารทองเที่ยว
นั้นกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งชวยใหชุมชนชนบทคงอยูไดทั้งในมิติสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนลดปใญหาการโยกยายแรงงาน  ปใญหาการวางงาน ฯลฯ 
และนักทองเที่ยวเองในฐานะของชนชั้นกลางจากสังคมเมืองเกิดการเรียนรู มีความเขาใจและกอใหเกิดการปรับตัวมากขึ้น    

กลาวคือชุมชนชนบทยังคงไดอยางมีความสุขและยั่งยืนในขณะที่สังคมเมืองเองก็มีโอกาสที่ไดเรียนรูและสัมผัสกับวิถีของชนบทอยางแทจริง อัน
กอใหเกิดความเขาใจอันดีเรียนรูและเป็นสวนหนึ่งในการรวมพัฒนาชุมชนชนบทอยางแทจริง  รวมไปถึงกรพัฒนาความเจริญทางดานจิตใจและ วัตถุอยาง
ยั่งยืนของประเทศชาติในลําดับตอไป 
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The Walking Street: Creative tourism activities generate income to local economic development 
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บทคัดย่อ 
 การทองเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศตางๆ ทั่วโลก เป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนที่นอยแตผลตอบแทนมากมายมหาศาล 
ทําใหหลายประเทศพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตนเองดวยการสรางส่ิงจูงใจที่นาประทับใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งที่พยายามสรางสิ่งจูงใจ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ จนทําใหเป็นที่รูจักของชาวตางชาติซ่ึงกิจกรรม
การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตะวันตกก็คือ ถนนคนเดินซ่ึงเกิดขึ้นในทวีปยุโร ปในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นผลจากปใจจัยที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก (1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกซ้ือสินคาในทวีปยุโรปที่เนนความสะดวกและ
ประหยัดเวลา โดยนิยมเลือกซ้ือสินคาจากรานคาเคลื่อนที่หรือรานคาที่ตั้งขายชั่วคราวตามทองถนน (2) การพัฒนาแหลงซ้ือขายสินคาจากใจกลางเมืองไปสู
เขตชานเมือง  ถนนคนเดินในยุโรปมีลักษณะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นบนถนนสายตางๆ ซ่ึงถือเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและภูมิทัศนแของเมือง รวมทั้งเป็นสถานที่
ที่สะทอนถึงประวัติศาสตรแและรากฐานทางวัฒนธรรม   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับถนนคนเดิน จะเห็นไดวาถนนคนเดินพัฒนามาจากแนวคิดที่วาการเดินเทาจะชวยสรางกิจกรรมทางสังคม ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธแระหวางบุคคล และสนับสนุนปฏิสัมพันธแในสังคมใหมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแที่กลาวว า 
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแเป็นการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่มุงใหเกิดการสรางประสบการณแของนักทองเที่ยว ผานการมีสวนรวมและการเรียนรู
เชิงสรางสรรคแในดานศิลปะ มรดกโลกทางวัฒนธรรม/ประเพณีหรือลักษณะเฉพาะของสถานที่ตลอดจนสรางความสัมพันธแกับชุมชนในทองถิ่นที่เป็น ผู
สรางสรรคแวัฒนธรรมเหลานั้น 
 
Abstract  
 Tourism is an industry that generates revenue for the worldwide industry is that there is less investment, but the rewards 
enormous. Thailand promotes tourism market is well known. A Tourism activities model that has been popular with tourists, 
especially Western tourists is. Walking Street, which occurred in Europe after World War 2 as a result of modifications to forms of 
purchased. The Walking Street in Europe is a market that takes place on the streets. This is part of the culture and landscape of the 
city. As well as a place that reflects the historical and cultural roots. 
 In Thailand The Walking Street is come to be tourism activities generate income to local economic development because 
The Walking Street can create social activities, encourage social interaction and consistent with the definition of creative tourism 
said that, Creative Cultural tourism is a form aimed at the creation of the tourist experience. Through engaging and creative learning 
in the arts. 
 
บทนํา 

ความสัมพันธแระหวางคนกับพื้นที่สาธารณะเป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาเมืองที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการตะ วันตกมานานหลาย
ศตวรรษ แตการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะเมืองในโลกตะวันออกกลับมีไมมากนัก ทําใหการพัฒนาเมืองขาดความสอดคลองกับบริบทสภาพความเป็นจริง 
งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาประเด็นพื้นที่สาธารณะแบบถนนคนเดินในวิถีตะวันออก เพราะเล็งเห็นวาถนนเป็นพื้นที่สาธารณะที่สําคัญยิ่ง เป็นพื้นที่ที่มีอยูกวางขวาง
ที่สุดพบไดทั่วไป เขาถึงไดโดยคนทุกคน ทําหนาที่สนองตอความตองการของคนเมืองมาชานาน ถนนมีพลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตามสังคมวัฒนธรร มทั้งในเชิง
สถานที่และเวลา ในทศวรรษที่ผานมาเมืองในประเทศไทยไดมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบถนนคนเดินในรูปแบบเฉพาะตัวที่คลายกับถนนตลาด (Market 
Street) ถือไดวาเป็นปรากฏการณแเมืองที่สะทอนลักษณะเฉพาะของสังคมตะวันออกในแงของการใชตลาดเป็นพื้นที่สาธารณะ แตก็ยังมีงานวิจัยไมมากที่ศึกษา
เพื่อนําไปสูความรูความเขาใจในพลวัตของการใชถนนเป็นพื้นที่สาธารณะจึงนับเป็นองคแความรูสําคัญที่ขาดหายไป 
ถนนคนเดินในประเทศไทย 

จากการศึกษาประวัติศาสตรแในพื้นที่ศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมติดตลาดบนถนนในรูปแบบถนนคนเดินของไทยเร่ิมมีมานานแลว แตอาจไมไดถูก
เรียกเป็นถนนคนเดินอยางในปใจจุบัน คําวา ถนนคนเดิน พึ่งมีปรากฏและเรียกขานจนติดปากในสังคมไทยมาตั้งแต ปีพ.ศ.2545 โดยใชเรียกกิจกรรมการปิด 
 
 
                                                           
1 อาจารยแผูสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ถนนตามแผนพัฒนาเมืองนาอยู ในชวงตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่จัดใหมีขึ้นในเมืองหลักของไทยในภาคตางๆ โดยมี
เปูาหมายพื้นฐานของการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมผสมผสานไว3 ประการ คือ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และสงเสริมการทองเท่ียว 

ระยะแรกของการพัฒนาถนนคนเดิน อยูระหวาง พ.ศ. 2545-2546 บนถนนสําคัญๆ ในเมืองนํารอง คือ ถนนสีลม กรุงเทพฯและถนนคนเดินทา
แพ จังหวัดเชียงใหม สวนมากจัดในทุกวันหยุด เวลาแดดรมลมตกตั้งแตชวงเย็นถึงกลางคืนถนนคนเดินสีลมไดจัดเพียงครั้งเดียวแลวหยุดไป สวนถนนคนเดิน
ทาแพเมืองเชียงใหมไดดําเนินการมาจนปใจจุบัน โดยยายมายังถนนราชดําเนิน และขยายตอเนื่องมายังถนนเชื่อมตอกันในส่ีแยกกลางเวียงเชียงใหม จนรูจักกัน
ดีในชื่อถนนคนเดินเชียงใหม มีความยาวกวา 2 กิโลเมตร และเป็นการจัดการถนนคนเดินที่มีระยะทางและระยะเวลาพัฒนาที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย 
รูปแบบถนนคนเดินในเชียงใหมยังถูกขยายผลตอไปยังยานการคาอื่นของเมืองเชียงใหม  อาทิเชน  ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินสันกําแพงในทุ กวันเสารแ
และถนนคนเดินชุมชน เชน ถนนคนเดินตนเปาในวันอาทิตยแ 
การเติบโตของถนนคนเดิน 

การเติบโตของถนนคนเดินในปใจจุบันไปในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศถูกกระตุนโดยภาครัฐและการเรียกรองของเอกชนใหมีถนนคนเดินในเมืองหลาย
เมืองของไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา ถนนคนเดินสะทอนวิวัฒนาการของพื้นที่สาธารณะเดิมที่เคยเป็นยานคนเดิน 
เมื่อแนวคิดการใชถนนเพื่อกิจสาธารณะแพรหลายในสังคมไทย ถนนคนเดินจึงเกิดขึ้นจากการทําตามอยางกันมาจนเกิดเป็นรูปแบบพื้นฐานที่คลายคลึงกัน คือ 
ปิดถนนใหคนเดินเป็นบางวันบางเวลา ถนนคนเดินมีพัฒนาการในพื้นที่ศึกษามีพัฒนาการโดยมีปใจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจของเมือง ปริมาณการทองเที่ยว 
และทุนทางวัฒนธรรมการติดตลาดในแตละภาค ตลอดจนความสัมพันธแของถนนกับบริบทของเมือง ที่ถือไดวาเป็นปใจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของถนนคน
เดิน 

ถนนคนเดินแบงไดเป็นหลายขนาด (ดังตารางที่1) ไดแก ถนนคนเดินขนาดใหญ พบตามเมืองหญที่เศรษฐกิจดีคนมีกําลังซ้ือสูง และปริมาณ
นักทองเที่ยวมีมาก ประกอบดวย ถนนคนเดินเชียงราย เชียงใหม ขอนแกน และเชียงคาน ถนนคนเดินขนาดกลางพบไดตามเมืองหลักหรือรองของภาค ที่
เศรษฐกิจดี คนมีกําลังซ้ือ และมีนักทองเที่ยวพอสมควร ไดแก ถนนคนเดินพิษณุโลก นครสวรรคแราชบุรีสุราษฎรแธานีและสงขลาถนนคนเดินระดับชุมชนเกิด
จากความตองการของชุมชน โดยอาจอยูในเมืองใหญรองหรือเล็กก็ไดประกอบดวย ถนนคนเดินสันโคงนอย กาดกองตา เชียงคาน สวนถนนคนเดินเครือขาย
รัฐรวมกับเอกชน ถือเป็นการทําตลาดนัดโดยใชชื่อถนนคนเดินเป็นสื่อประชาสัมพันธแโดยอาจเกิดบนลานหรือที่วางของเอกชนหรือรัฐและประสานความ
รวมมือ เชน ถนนคนเดินภูเก็ต และสถานีคนเดินตรัง เป็นตน 
 การสํารวจที่ตั้งถนนคนเดินที่สัมพันธแกับบริบทยานและเมือง พบวาถนนคนเดินตั้งอยูในยานประวัติศาสตรแยานเมืองเกา ยานเมือง อนุรักษแยาน
การคา  ยานตลาด ยานริมน้ําและที่โลงวาง ยานขนสง ตลอดจนยานใหมและแหลงวัยรุนตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ถนนคนเดินสัมพันธแกับ ยานและบริบท
เมืองที่กลาวไวในวรรณกรรม อีกทั้งองคแประกอบกายภาพของถนนมีสวนสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศถนนคนเดินเป็นอยางมาก จากที่สํารวจพบวา ถนน
คนเดินสวนมากมีสภาพผิวถนนเหมาะสม แตตางกันที่ขนาดความกวาง ระยะรนของอาคารจากถนน ตลอดจนสถาปใตยกรรมสองขางถนน 
 
แนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: ถนนคนเดิน 
 เศรษฐกิจสรางสรรคแ (Creative Economy) คือ การสรางมูลคาสินคา หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษยแ สําหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู
เศรษฐกิจสรางสรรคแจะเรียกวา“อุตสาหกรรม สรางสรรคแ” (Creative Industry) ซ่ึงหมายถึงกลุมกิจกรรมการผลิตที่ตองพึ่งพาความคิดสรางสรรคแเป็นสิ่ง สําคัญ 
“เศรษฐกิจสรางสรรคแ” คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคแความรู(Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคแงาน (Creativity) 
และการใชทรัพยแสินทางปใญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม    

ความหมายของ “การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ”จากการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมนานาชาติเรื่องการทองเที่ยวเชิงสราง สรรคแของ
องคแกรศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ.2549 ที่เมืองซานตาเฟ  รัฐนิวเม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดคํานิยามของ “Creative Tourism” หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแไวดังนี้ 

“การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ” คือ การเดินทางที่นําไปสูประสบการณแที่แทจริงและมี การเชื่อมโยง ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมในงานศิลปะ 
มรดก หรือคุณลักษณะพิเศษของสถานที่ และยังทําใหเกิดการเชื่อมสัมพันธแกับผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ซ่ึงเป็นผู สรางสรรคแวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั้นขึ้นมา”  
การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

จาก การประชุมที่กลาวมามีการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นการสงเสริมเศรษฐกิจของ ประเทศผานการทองเที่ยวเชิงสราง โดยมีสาระสําคัญ 
ไดแก 

- พัฒนาและสรางประชากรที่มีความคิดสรางสรรคแ และผลิตภัณฑแที่เป็นเอกลักษณแของพื้นที่เพิ่มขึ้น 
- สรางงานใหมๆ ในภาคการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ เชน มัคคุเทศกแ งานดานขนสง ชางฝีมือของทองถิ่น พนักงานตอนรับ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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- เสริมความแข็งแกรงแกนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสราง สรรคแ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ภาครัฐตองสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยผานการใหสิทธิประโยชนแดานภาษี การเขาถึงแหลงเงินทุน และการฝึกอบรม สวนภาคเอกชนรับผิดชอบในการ
สนับสนุนตนเอง ใหขอมูลในเร่ืองที่คลุมเครือ และสรางเครือขายของตนเองในประเด็นปใญหาที่มีรวมกัน 

- มุงเปูาหมายที่คุณภาพ ไมเพิ่มอุปสงคแโดยการลดราคา 
- หนวยงานภาครัฐสามารถประสานงานกับหนวยงานที่มีอยูในเมือง และสรางประโยชนแรวมกันผานความคิดริเริ่มของภาครัฐและภาคเอกชน 

สงเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศ 
- ใชการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแเพื่อดึงดูดผูคนที่สนใจในการปรับปรุงเมือง (urban renovation)  อาทิ เชน  การจัดพื้นที่ถนนคนเดินโดย

มุงเนนการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคแโดยยึดกรอบขององคแการความ
รวมมือเพื่อการคา และการพัฒนา (UNCTAD) โดยแบงเป็น 4 กลุม 15 สาขาดังนี้ 

1. กลุมมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ (Cultural Heritage) ประกอบดวย 
- งานฝีมือ 
- การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ 
- ธุรกิจอาหารไทย 
- การแพทยแแผนไทย 

2. กลุมศิลปะ (Arts) ประกอบดวย 
- ศิลปะการแสดง 
- ทัศนศิลป 

3. กลุมสื่อ (Media) ประกอบดวย 
- ภาพยนตรแ 
- สิ่งพิมพแ 
- กระจายเสียง 
- เพลง 

4. กลุมงานสรางสรรคแตามลักษณะงาน (Functional Creation) 
- งานออกแบบ 
- แฟชั่น 
- สถาปใตยกรรม 
- โฆษณา 
- ซอฟตแแวรแ 

จากการศึกษาของ สศช.พบวาในปี 2549 มูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคแของไทยสูงถึง 840,621 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 10.7 ของผลิตภัณฑแ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุมงานสรางสรรคแตามลักษณะงานมีสัดสวนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุมมรดกทางวัฒนธรรม กลุมสื่อ และกลุมศิลปะ ทั้งนี้
เมื่อแบงตามกลุมยอย พบวากลุมการออกแบบมีมูลคาสูงสุด ทํารายได 304,990 ลานบาท รองลงมาเป็นกลุมงานฝีมือ และหัตถกรรมตามดวยกลุมแฟชั่น ซ่ึง
กลุมยอยทั้งสามกลุมนี้มีมูลคารวมกันคิดเป็นประมาณรอยละ 9.5 ของ GDP 

ดังที่กลาวมานั้นสะทอนใหเห็นวากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแนั้นมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแไดสอดคลองกับคํานิยาม โดย
คุณลักษณะของงานสรางสรรคแเป็นสินคาและบริการทางการทองเที่ยว  อันเป็นกิจกรรมหนึ่งทางการทองเที่ยวที่ปรากฎ หรือถูกถายทอดสูนักทองเที่ยวผาน
กิจกรรมถนนคนเดินในแตละสถานที่ที่จะพบวามีความแตกตางกันออกไปในลักษณะของสินคา ประเพณีและวัฒนธรรม  หากแตการสงเสริมการพัฒนานั้นมา
จากรูปแบบการส่ังการจากบนลงลาง  จากแผนพัฒนาและนโยบายสูการปฏิบัติในระดับทอง จึงเกิดความไมเชื่อมตอในการดําเนินงานหรือความยั่งยืนในการ
จัดกิจกรรมดังกลาว  โดยจะกลาวในลําดับตอไป 
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พลวัตการเปลี่ยนแปลงของถนนคนเดิน สู่การสร้างสรรค์รายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ถนนคนเดินเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวขณะเดียวกันก็เป็นความตองการของคนในเมืองที่ตองการใหมีถนนคนเดินเพื่อ
สรางพื้นที่สาธารณะเมือง ทําใหมีถนนคนเดินเกิดขึ้นทั่วประเทศ ผลการศึกษาถนนคนเดิน 15 สายพบวา ถนนคนเดินเกี่ยวของกับการทองเที่ ยวเป็นอันดับ
แรก และมีกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และสรางเสริมสังคมวัฒนธรรมทองถิ่นเป็นอันดับรองลงมา โดยพบวา มีความเกี่ยวของคอนขางนอยกับการสงเสริมสุขภาพ 
ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของคนเดินเทา ซ่ึงเป็นประเด็นหลักที่ถนนคนเดินในโลกตะวันตกเนนย้ําตลอดมาแตถนนคนเดินในไทยกลับมองขาม จึงนับเป็นเรื่อง
สําคัญที่ควรไดรับการสงเสริมมากขึ้น 
 หากพิจารณาลักษณะของถนนคนเดินในเมืองของไทย เราพบความสอดคลองกับนิยามของพื้นที่สาธารณะในวรรณกรรมตะวันตก ในขณะเดียวกัน
ถนนคนเดินไดแสดงลักษณะสําคัญของพื้นที่สาธารณะตะวันออกหลายประการเราอาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของถนนคนเดินเป็นกระบวนการทางสังคมของ
การ “สรางและรื้อฟื้นพื้นที่ถนนใหกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะโดยใชรูปแบบตลาดนัดที่คนชื่นชอบและสอดแทรกกิจกรรมและวิถีชีวิตที่เป็นที่ตองการของคน
รุนใหมโดยเสริมเรื่องราวประวัติศาสตรแสังคม และวัฒนธรรมของเมืองเขาไป” ถนนคนเดินจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่ เปลี่ยนความจําเจของถนนและ
สภาพแวดลอมไปสูความเคลื่อนไหว ชีวิตชีวา และการสรางความหมายแกสถานที่ 
 ถนนคนเดินยังสะทอนประเด็นพื้นที่สาธารณะสําหรับคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุมผูคาเร มือใหม มือสมัครเลน ผูผลิตรายยอย นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนผูแสวงหาเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความสามารถของตนเอง คนกลุมเหลานี้ลวนตองการการเปิดพื้นที่และโอกาสโดยเฉพาะจากภาครัฐและประชาคม 
ถนนคนเดินเปลี่ยนภาพของเทศกิจไลจับแมคา กลายเป็นความกลมเกลียวดวยวิธีจัดระเบียบพื้นที่และเวลาคาขายของภาคการคาที่ไมเป็นทางการดวยระบบ
และคาธรรมเนียมที่ตรงไปตรงมา 

ถนนคนเดินไทยเกิดจากนโยบายจากบนลงลาง (Top down) และเมื่อพัฒนาเรื่อยมาก็ไดมีการเรียกรองจากภาคประชาชนใหมีถนนคนเดิน ถือ
เป็นการเปลี่ยนกระบวนการแบบลางขึ้นบน (Bottom up) และนับเป็นสัญญาณที่ดีของการสรางพื้นที่สาธารณะเมืองในปใจจุบัน แตการดําเนินการถนนคน
เดินไทยยังขาดความนิ่ง อีกทั้งมีแนวโนมแปรเปลี่ยนไปตามการสงเสริม จึงเป็นคําถามที่นาคิดวาถนนคนเดินจะดํารงอยูไปเพื่อทําหนาที่พื้นที่สาธารณะแกเมือง
ไดอีกนานหรือไมเพียงใด 

ถนนคนเดินหลายแหง เชน เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน และสงขลา สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งที่ประชาสัมพันธแนอยลงกวาเดิม ในขณะที่
ถนนคนเดินบางแหงมีความแกวงตัวตามการทองเที่ยวเป็นอยางมาก เชน ถนนคนเดินชายโขง เชียงคาน มีคนเดินตางกันมากกวาสิบเทาตัวระหวางชวงมีและไมมี
นักทองเที่ยว แตก็อยูไดดวยการถัวเฉลี่ยรายรับตลอดปี ถนนคนเดินราชบุรีตั้งอยูบนถนนริมน้ําที่สวยงามมากที่สุดสายหนึ่งของไทย มีองคแประกอบกายภาพสมบูรณแ
แบบ แตกลับปรับลดจํานวนวันที่ปิดถนนลงเพราะการเปลี่ยนนโยบายการจัดการถนนคนเดินของหนวยงานทองถิ่น ตลอดจนการเสื่อมความนิยมไปเพราะที่ตั้งไกล
แหลงทองเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธแและกิจกรรมเสริม ถนนคนเดินบางแหงมีองคแประกอบกายภาพถนนที่เหมาะสมแกการเป็นถนนคนเดิน ทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งและมีความตองการพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ แตถนนคนเดินยังปิดตัวลงไป อาทิถนนคนเดินปากแพรก กาญจนบุรีเพราะไกลแหลงทองเที่ยวอื่นมีผลใหคน
เดินและคนขายนอยลง ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นวา ถนนคนเดินยังเป็นกิจกรรมที่ไมยั่งยืน ดําเนินไปไดเทาที่มีการสงเสริมประชาสัมพันธแอีกทั้งเมื่อสอบถามถึง
การวางแผนพัฒนาถนนคนเดินเชิงโครงสรางไปสูระบบการเดินเทา พื้นที่คนเดิน พื้นที่สาธารณะที่ถาวรกวาที่เป็นอยู ไดพบวา ไมมีแผนงานในเมืองใดในพื้นที่ศึกษา
ที่มุงไปสูการสรางพื้นที่การเดินเทาที่ถาวรและเป็นระบบ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ทาทายการดํารงอยูของถนนคนเดินที่ยั่งยืนในระยะยาว 
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การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 
Efficacy Management the slaughterhouse Maesot City municipal, Tak Province. 

 
จิราภรณ์  สายปาน1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ใหไดมาตรฐานและรองรับ
ผูบริโภคได เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการบริหารการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแนวทาง ในการ
บริหารงานที่ดีของ โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใชเป็นแบบสัมภาษณแที่ผูศึกษาเก็บขอมูลเชิงลึกในแตละกลุมตัวอยาง 
 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆาสัตวแมีมาตรฐานและมีการควบคุมการผลิตเนื้อสั ตวแของโรงฆาสัตวแ การควบคุมการผลิต
เนื้อสัตวแและความสามารถผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ในแตละวันมีความตองการเพียงพอของผูบริโภคและการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแและ
พนักงานมีความเพียงพอ ในดานการบริหาร พบวาสถานที่ตั้ง อาคาร การซอมบํารุง การทําความสะอาด ไมสรางมลพิษแกชุมชน รวมถึงการใหบริการของ
พนักงานเป็นไปดวยความจริงใจ ขอเสนอเชิงนโยบาย สวนกลางตองสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มกําลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะเชิ งปฏิบัติ 
1) ตองพัฒนาความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับกระบวนการฆาตั้งแตการตรวจสอบสัตวแที่ยงัมีชีวิต การฆา  การชําแหละ การสงตอไปยังผูประกอบการภายนอก
โรงฆาสัตวแ เจาหนาที่ขนสงเนื้อสัตวแ 2) ควรแตกายในชุดปฏิบัติงานใหเหมือนกัน 3) ตองดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงสมบูรณแตลอดเวลา 
 
คําสําคัญ : ประสิทธภิาพการบริหารจัดการ, โรงฆาสัตวแ 
 
Abstract 
 This study aimed to investigate the effective management of the slaughterhouse Maesot City municipal, Tak Province to 
the standards and accommodate consumers. To Study the problems and difficulties of managing the production of the 
slaughterhouse Maesot City municipal, Tak Province. By the study Guide the administration of the slaughterhouse Maesot City 
municipal, Tak Province. This study is a qualitative study sample population of 30 people. The instrument used was a questionnaire, 
interview questions, the study collected insights in each sample. 
 The results showed that the performance management slaughterhouse with the  standards and control the production of 
meat of slaughtered animals. control of meat production and manufacturing capability of slaughterhouses Chiang Mae Sot. Each day 
has enough demand  of consumers and the meat of slaughtered animals. And staff are sufficient In Management The location of 
the building maintenance cleaning. Do not pollute the community The service of the staff is sincerely. Policy recommendations 
Public to support the increased production efficiency. Suggestions practitioners A worker is considered an important part of the 
management process Slaughterhouse Province Tak  Province. Therefore, the worker must have the knowledge and skills related to 
the killing of the  inspection of live animals for slaughter and evisceration forwarded to operators outside the slaughterhouse. 
Transportation officials should dress in meat and practitioners alike. They must take care of yourself to full strength all the time. 
 
Keyword :  Efficacy Management slaughterhouse 
 
บทนํา 

“อาหาร” ถือเป็นหนึ่งใน "ปใจจัย4" ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอรางกายของมนุษยแ แมเศรษฐกิจจะย่ําแยหรือตกต่ํา อาหารก็ยังคงเป็นสินคาจําเป็น
ตอการดํารงชีพ โดยทัศนคติในการเลือกบริโภคอาหารของมนุษยแ นอกจากจะขึ้นอยูกับปใจจัยทางเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจดานโภชนาการแลว ความ
ปลอดภัยของอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญที่มนุษยแทั่วทุกมุมโลก ไมวาจะยากดีมีจนเชนไรลวนแลวแตใฝุหาเชนเดียวกัน เนื่องจากเกี่ยวพันโดยตรงกับการมีสุขภาพที่ดี
ของทุกคน นับตั้งแตฐานการผลิตจากไรนา หรือ ฟารแมเลี้ยงสัตวแมาจนถึงโต฿ะอาหาร (From Farm to Table) การที่จะไดมาซ่ึงอาหารปลอดภัยนั้น 
จําเป็นตองอาศัยจิตสํานึกที่ดีของผูที่เกี่ยวของทุกขั้นตอน  

กระบวนการผลิต นับตั้งแตเกษตรกรผูเล้ียงสัตวแ ผูจําหนาย ผูปรุงอาหาร แปรรูป จนถึงผูบริโภคที่จะมีบทบาทในการรวมตรวจสอบดูแล เพื่อให
ผูบริโภคโดยทั่วไปไดรับอาหารที่มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นสวนหนึ่งในการกระตุนเศรษฐกิจ เพราะหากมีการผลิตเนื้อสัตวแภายในประเทศที่มีคุณ ภาพ และ
มาตรฐานสากล ก็ทําใหรานคาในพื้นที่อื่นหรือประเทศเพื่อนบานมีความตองการเนื้อสัตวแเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในการกําหนดคุณภาพในการผลิตจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการจัดจําหนายอีกดวย 

 
                                                           
1 อาจารยแคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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เนื้อสัตวแ นับวาเป็นแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญและเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชน การที่จะไดบริโภคเนื้อสัตวแที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ปใจจัยหนึ่งคือตองผานกระบวนการการฆาสัตวแที่ไดมาตรฐานไมทารุณสัตวแ อันจะสงผลใหไดเนื้อสัตวแถูกสุขลักษณะปราศจากเชื้อจุลินทรียแที่ทําใหเกิดโรคแก
ประชาชน การที่จะบรรลุวัตถุประสงคแดังกลาวไดนั้น โรงฆาสัตวแควรมีมาตรฐาน ซ่ึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจและอํานาจหนาที่ ในการใหบริการ จัด
ใหมีโรงฆาสัตวแที่ไดมาตรฐาน เนื่องจากโรงฆาสัตวแของสัตวแแตละประเภทจะมีเทคนิค และวิธีการตลอดจนลักษณะของโรงฆาสัตวแ โรงพักสัตวแที่แตกตางกัน จึง
ไมเหมาะสมที่จะนําสัตวแมาฆาในโรงฆาสัตวแประเภทหรือชนิดเดียวกันได ดังนั้นในมาตรฐานโรงฆาสัตวแจึงไดพิจารณาโรงฆาสัตวแที่เป็นการฆาสัตวแประเภทหรือ
ชนิดใหญและมีปริมาณฆาสัตวแเป็นจํานวนที่คอนขางมากประกอบกับโรงฆาสัตวแสวนใหญขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นโรงฆาสุกรและไก  

นอกจากโครงสรางของโรงฆาที่ไดมาตรฐานแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานที่ดีในก ารผลิต หรือ Good Manufacturing 
Practices (GMP) โดยทางโรงฆาสัตวแ ตองมีการจัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) ทางดาน GMP เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เอกสาร GMP นี้อาจจัดทําในรูปแบบของเอกสารตามระบบ ISO โดยอยางนอยควรมีการจัดทําเอกสาร จํานวน 16 เรื่อง ซ่ึงภายหลังจากการ
จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกลาว และมีปฏิบัติตามที่เอกสารกําหนด หลังจากนั้นทางโรงฆาควรจัดทํา การตรวจประเมินภายใน ( Internal audit) 
เพื่อประเมินและทวนสอบวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานในแตละเรื่อง วาเป็นไปตามที่กําหนดไวในเอกสารหรือไม และควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางไร  

การจัดทําGMP ถือเป็นมาตรการปูองกันอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดในกระบวนการฆาและชําแหละสัตวแ ไดระดับหนึ่ง แตการจัดการความ
ปลอดภัยของเนื้อสัตวแ จะมั่นใจไดมากขึ้น ถามีการจัดทํามาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยนําระบบการวิเคราะหแอันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (Hazard 
Analysis Critical Control Points หรือ HACCP) มาประยุกตแใชตั้งแตฟารแม กระบวนการฆา กระบวนการผลิตและการกระจายสินคา ซ่ึงระบบ HACCP นี้
เป็นระบบปูองกันของการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และสามารถประยุกตแใชควบคุมในทุกจุดหรือทุกพื้นที่ของหวงโซอาหาร ที่อาจจะมี
อันตรายทั้งจากจุลินทรียแ สารปลอมปนทางกายภาพ และสารปนเปื้อนทางเคมี โดยนํากระบวนการผลิตมาประเมินถึงอันตรายและความเสี่ยงของอันตราย มี
การกําหนดวิธีการตรวจติดตามและการทวนสอบ เพื่อควบคุมขั้นตอนสําคัญในกระบวนการผลิต ตามอันตรายที่ระบุไว ซ่ึงระบบ HACCP เป็นเครื่องมือชวย
ของผูผลิตอาหาร ในการระบุประเด็นสําคัญในกระบวนการผลิต และการควบคุมปริมาณจุลินทรียแในผลิตภัณฑแสุดทาย ในลักษณะของการปูองกันลวงหนา 

ซ่ึงในปใจจุบันนี้ตลาดในการคาเนื้อสัตวแในเขตเทศบาลนครแมสอดพบวา ไดมีการแขงขันกันสูงมาก เนื่องมาจากตลาดในการคาเนื้อสัตวแในอําเภอ
แมสอด ไมวาจะเป็น เนื้อหมู เนื้อโค เนื้อกระบือ ไก เป็ด ปลาชนิดตางๆ ซ่ึงถือไดวาอําเภอแมสอดเป็นตลาดการคาที่ใหญมาก และยั งมีผูประกอบการคาสง
เนื้อสัตวแจากพื้นที่อื่นดําเนินการเปิดใหบริการในการคาเนื้อสัตวแที่หลากหลายรานคา ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากกําลังการผลิตเนื้อสัตวแสูตลาดผูบริโภคของ
โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดไมเพียงพอแกความตองการของผูบริโภค  

ดังเหตุผลดังกลาวขางตนผูศึกษาในฐานะเป็นผูประกอบการในการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตวแ ในพื้นที่เทศบาลนครแมสอด และมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก เพื่อที่จะนําไปเพิ่มการบริหารจัดการในการผลิตเนื้อชนิดตางๆ ใหได
คุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกลนี้ประเทศไทยซ่ึงไดเขารวมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะมีผลทํา
ใหพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงถือไดวาเป็นเมืองหนาดานในการคาตามแนวชายแดน ก็จะทําใหประเทศเพื่อนบานมีความตองการในก ารบริโภค
เนื้อสัตวแเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาขอมูลเพื่อนําไปใชเป็นขอมูล อันเป็นประโยชนแตอระบบการผลิตและระบบการตลาดของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดจังหวัดตาก ใหไดมาตรฐานและรองรับผูบริโภคได 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคของการบริหารโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 
 3. เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารที่ดีของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก” ผู

ศึกษาวิจัยไดใชการศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนาม มีพื้นฐานความเชื่อแบบปรากฏการณแนิยม (phenomenology) ใหความสําคัญกับขอมูลดาน
ความรูสึก โลกทัศนแ ความหมาย และวัฒนธรรม และถือวาผูวิจัยเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ตองเขาใจขอมูลอยางกระจางแจงจึงจะสามารถวิเคราะหแขอมูลได 
ดังนั้น จึงตองเขาไปสัมผัสปรากฏการณแนั้น ศึกษาสังเกตตามสภาพแวดลอมที่เป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธแของปรากฏการณแกับสภาพแวดลอมนั้น
โดยตรง ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากร ไดแก ผูประกอบการคาเนื้อสัตวแ และประชาชนผูบริโภคเนื้อสัตวแในเขตพื้นที่เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวม 30 

คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุมตัวอยาง แบงเป็น 3 กลุม คือ 
1. กลุมพนักงานโรงฆาสัตวแ เทศบาลนครแมสอด โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Or Judgmental Sampling ) 

จํานวน 10 คน 
2. กลุมผูประกอบการคาเนื้อสัตวแในพื้นที่เทศบาลนครแมสอด โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Or Judgmental 

Sampling ) จํานวน 10 คน 
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3. กลุมประชาชนผูบริโภคเนื้อสัตวแในพื้นที่เทศบาลนครแมสอด โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Or Judgmental 

Sampling ) จํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ใช แบบคําถามประเด็นสัมภาษณแ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงแบงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเพศอายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ และรายได เป็นตน โดยใช

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับลักษณะในการบริหารจัดการและระบบการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตากที่ได

จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นถึงแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด 

จังหวัดตาก ที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะในการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จากเอกสาร 

หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อใชเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. วิเคราะหแเนื้อหา กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการวิจัย 
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบขายขององคแประกอบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการผลิต

เนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 
4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณแและนําเสนออาจารยแที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เป็นขาราชการ และพนักงานจาง ที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน

สาธารณสุขของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 3 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (qualitative analysis) ซ่ึงวิธีการวิเคราะหแขอมูล 

สวนใหญเป็นการวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis)ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกใชการสัมภาษณแ (interview) มาเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยการ
สนทนาและโตตอบระหวางผูศึกษาวิจัย และผูใหขอมูล ผูศึกษาวิจัยไดเลือกแนวทางการสัมภาษณแแบบเชิงลึก (in-depth or in-tersive interview) โดย
ผูวิจัยเลือกสัมภาษณแกลุมประชากรตัวอยาง รวม 30 คน ไดแก 

1. กลุมพนักงานโรงฆาสัตวแ เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 10 คน 
2. กลุมผูประกอบการคาเนื้อสัตวแในพื้นที่เทศบาลนครแมสอด จํานวน 10 คน 
3. กลุมประชาชนผูบริโภคเนื้อสัตวแที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลนครแมสอด จํานวน 10 คน 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหแขอมูล ในการวิเคราะหแขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ทําโดยการวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึก (in-depth or in-tersive 

interview) โดยการเชื่อมโยงความสอดคลองของเนื้อหาทั้งหมดกับแนวคิดทฤษฎีในบทที่ 2 และปใญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนําสูการวิเคราะหแกระบวนการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะหแขอมูลใชวิธีผสมผสาน ประกอบดวย 
กระบวนการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทําการวิเคราะหแไปพรอมกับการเก็บขอมูล เพื่อหาความเชื่อมโยง จุดเหมือน จุดตาง อุปสรรค  

ปใญหา และแนวทางแกไข โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การลดทอนขนาดและปริมาณขอมูล (Data Reduction) 
2. การเลือกเพื่อแสดงหลักฐานขอมูล (Data Display) 
3. การสรางและทดสอบยืนยันสรุปผล (Conclusion and Verification) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ประชากรเกินกึ่งหนึ่ ง 

เป็นเพศหญิง รอยละ 60.00ที่เหลือเป็นเพศชาย รอยละ 40.00เกินกึ่งหนึ่งมีอายุระหวาง 30 - 40 ปี รอยละ 53.34รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี รอยละ 20.00
อายุ และต่ําสุด คืออายุ 51 ปีขึ้นไป รอยละ 10.00 มีประชาชนเกินกึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรส รอยละ 56.66 รองลงมาคือ สถานภาพโสด รอยละ 20.00 และ
ต่ําสุดคือ สถานภาพหมาย รอยละ 6.66กึ่งหนึ่งมีระดับการศึกษาปวช.ปวส./ อนุปริญญารอยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ รอยละ 
23.34 และต่ําสุด คือ ระดับปริญญาโท รอยละ 6.66 เกินกึ่งหนึ่งมีอาชีพคาขาย รอยละ 53.34 รองลงมาคือ อาชีพรับจาง รอยละ 16.66 และต่ําสุดคือ อาชีพ
รับราชการ รอยละ 6.66ประชาชนเกินกึ่งหนึ่งมีรายไดตอเดือน 9,001.- บาท รอยละ 63.34 รองลงมาคือ รายได 6,001 –9,000.- บาท รอยละ 26.66 และ
ต่ําสุด คือ มีรายได 3,001 – 6,000.- บาท รอยละ 10.00 
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2. ผลการวิเคราะหแลักษณะในการบริหารจัดการและระบบการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด 
1. มีความเหมาะสมดี เนื่องจากในสวนของที่ตั้งอาคารมีสถานที่อยูหางไกลจากชุมชน แตอยูใกลกับบริเวณตลาดสด 
2. มีความเหมาะสม แตวาในปใจจุบันพบวา มีประชาชนไดดําเนินการกอสรางอาคารตางๆ ซ่ึงยังคงขยายการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบถึง

อาคารโรงฆาสัตวแ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเกิดปใญหาในภายหลัง 
3. มีความเหมาะสม เนื่องจากอาคารโรงฆาสัตวแมีบริเวณหรือสถานที่กวางขวาง อีกทั้งไมสงเสียงหรือสรางมลภาวะตางๆ แกชุมชน 
4. ไมเหมาะสม เนื่องจากอาคารโรงฆาสัตวแอยูในสถานที่ที่จะเกิดความเจริญเติบโต หรือเกิดการพัฒนาในอนาคตซ่ึงจะทําใหอาคารโรงฆาสัต วแ

ตั้งอยูใจกลางชุมชนก็เป็นได 
ความพรอมของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีความเหมาะสมและสามารถใชงานไดจริง 
ผลการศึกษาถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนคร   แมสอด มีความเหมาะสมและสามารถใชงานไดจริง

หรือไม อยางไร จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญมีดังตอไปนี้ 
1. มีความเหมาะสมและมีการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ใหมีความสะอาดและถูก

หลักอนามัยอยูสม่ําเสมอ 
2. มีความเหมาะสมและเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดสามารถนําไปใชงานไดดีพอสมควร 
3. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด สามารถนําไปใชงานไดจริง เพราะเป็นเครื่องมือและอุปกรณแที่

ทันสมัย 
4. เป็นปกติของสวนราชการที่จะดําเนินการกอสรางอาคารและอุปกรณแ เครื่องจักร เครื่องไมเครื่องมือ ที่พอใชได แตยังขาดประสิทธิภาพ ความ

คงทน ใชไดจริงแตยังไมสมบูรณแ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับนอยเกินไป  
5. มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงตางจากในอดีตที่มีแตการใชแรงงานคน เพราะในปใจจุบันไดมีการนําอุปกรณแ เครื่องไ ม

เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช จึงทําใหลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจายในการจางแรงงานคนอีกดวย 
ในเรื่องของการซอมบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแของโรงฆาสัตวแ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถูกตอง 
ผลการศึกษาในเรื่องของการซอมบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแของโรงฆาสัตวแ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไมอยางไร จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
1. ในเรื่องของการซอมบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแของโรงฆาสัตวแ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของแนว

ทางการปฏิบัติที่ถูกตอง มีการดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางตอเนื่อง เพราะมีชางดูแลเครื่องจักรประจําโรงฆาสัตวแคอยดูแล 
2. มีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ แมวาในบางครั้งจะเกิดปใญหาในระหวางการดําเนินการผลิต แตก็สารมารถแกไขปใญหาใหผานลุลวงไปไดดวยดี

ทุก ๆ ครั้ง 
3. มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง เพราะมีการทําความสะอาดเครื่องไมเครื่องมืออยางถูกวิธี เชน ที่โรงงานชําแหระเนื้อ เมื่อมีการชําแหละเนื้อเสร็จ ก็จะ

มีการทําความสะอาดและการฆาเช้ือเครื่องมือทุกครั้ง 
การควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด มีลักษณะเป็นอยางไร และสามารถผลิตเนื้อสัตวแในแตละวันเพียงพอตอ

ความตองการของผูบริโภค 
ผลการศึกษาการควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด มีลักษณะเป็นอยางไร และสามารถผลิตเนื้อสัตวแในแตละวัน

เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคหรือไม จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
1. ในการผลิตเนื้อสัตวแในแตละวัน พบวาเพียงพอตอการบริโภค แตก็ยังมีการตรวจสอบวามีการลักลอบฆาอยูที่บานของพอคาบางคน เนื่ องจาก

ขาดการดูแลของเจาหนาที่กรมปศุสัตวแ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
2. เพียงพอตอการบริโภค เนื้อสวย สด และสะอาด  
3. เพียงพอตอการบริโภค เพราะทุกวันนี้มีการควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแ แตมีบางสวนใหแกไข เชน ความสะอาด เพราะทุก

วันนี้โรงฆาสัตวแของเทศบาลนครแมสอดสามารถผลิตเนื้อสัตวแออกสูตลาดไดดีอยูแลว 
โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีการผลิตเนื้อสัตวแที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐานในการผลิต 
ผลการศึกษาถึงโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีการผลิตเนื้อสัตวแที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐานในการผลิตหรือไมอยางไร จากกลุม

ผูใหขอมูลสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
1. สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐานการผลิต 
2. อยูในขั้นที่ดี เนื่องจากมีกรรมวิธีในการผลิตมีความสะอาด และมีกระบวนการทํางานที่ไดประสิทธิภาพที่ดี 
ในการดําเนินการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดไมไดสรางมลพิษใหแกชุมชน 
ผลการศึกษาในเรื่องการดําเนินการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดไดสรางมลพิษใหแกชุมชนหรือไมอยางไร จากกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ มีดังตอไปนี้ 
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1. ไมสงผลกระทบตอชาวบาน เนื่องจากไดมีการบําบัดน้ําเสีย และมีการปลูกตนไมบริเวณรอบๆ โรงฆาสัตวแเพื่อบําบัดและลดกลิ่นเหม็น 
2. มีบางแตเพียงแคเล็กนอย เนื่องจากทางโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ไดมีการดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่ดี 
ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด  
ผลการศึกษาการจํานวนเจาหนาที่โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีจํานวนเพียงพอหรือไม อยางไร จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
1. มีจํานวนเพียงพอ เพราะหากวามีมากหรือนอยกวานี้อาจทําใหการทํางานที่ดอยประสิทธิภาพ 
2. เพียงพอ เพราะในแตละตําแหนงมีเจาหนาที่ประจําในการทํางานอยูแลว  
3. เพียงพอ เพราะลักษณะงานของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ตองอาศัยบุคลากรที่มีฝีมือทางดานการชําแหละเนื้อสัตวแ ซ่ึงตองผานการฝึกฝน 

หรือผานการฝึกอบรม จึงจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การใหบริการของเจาหนาที่โรงฆาสัตวแ เป็นไปดวยความจริงใจเต็มใจในการใหบริการ 
ผลการศึกษาในการใหบริการของเจาหนาที่โรงฆาสัตวแ เป็นไปดวยความจริงใจเต็มใจในการใหบริการหรือไมอยางไร จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มี

ดังตอไปนี ้
1. บริการดี เป็นไปดวยความเต็มใจ และใสใจ 
2. เป็นการบริการที่พบเห็นโดยทั่วไป เพราะถือวาอยูในระดับปานกลาง 
3. ถือไดวามีการใหบริการไดดีในระดับหนึ่งเพราะถาหากมีการแนะนําหรือสั่งใหทําอะไร ก็จะมีการลงมือปฏิบัติในทันที 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรรับสมัครหรือใชงานพนักงานที่มีบานหรือที่พักที่อยูในเขตเทศบาลนครแมสอด เพื่อเป็นการสงเสริมและสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ 
2.อยากใหมีการจัดเลี้ยงใหกับพนักงาน ปี ละ 2 ครั้ง เพิ่มจากเดิมที่มีการมีการจัดเลี้ยงใหกับพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มขวัญ

และกําลังใจใหกับพนักงานของโรงฆาสัตวแฯ  
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด 

จากการศึกษาพบวา สถานที่ตั้งและอาคารผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีความเหมาะสมดี เนื่องจากในสวนของที่ตั้งอาคารมีบริเวณ
หรือสถานที่กวางขวาง มีสถานที่อยูหางไกลจากชุมชนจึงทําใหไมสงเสียงดังหรือสรางมลภาวะตางๆ แกชุมชน แตอยางไรก็ตามยังมีประชากรบางสวนคิดวา
อาคารโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดยังอยูใกลกับบริเวณตลาดสด อีกทั้งยังอยูในสถานที่ที่จะเกิดความเจริญเติบโต หรือเกิดการพัฒนาในอนาคตซ่ึงจะทําให
อาคารโรงฆาสัตวแตั้งอยูใจกลางชุมชนก็เป็นได 

ความพรอมของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีความเหมาะสมและสามารถใชงานไดจริง 
จากการศึกษาพบวา มีความเหมาะสมเพราะเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด สามารถนําไปใชงาน

ไดจริง เพราะเป็นเครื่องมือและอุปกรณแที่ทันสมัย สามารถนําไปใชงานไดดีพอสมควร ซึ่งตางจากในอดีตที่มีแตการใชแรงงานคน เพราะในปใจจุบันไดมีการนํา
อุปกรณแ เครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช จึงทําใหลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจายในการจางแรงงานคนอีกดวย และมีการดูแลรักษาเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณแในการผลิตของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ใหมีความสะอาดและถูกหลักอนามัยอยูสม่ําเสมอ 

ในเรื่องของการซอมบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแของโรงฆาสัตวแ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

จากการศึกษาการซอมบํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณแของโรงฆาสัตวแ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกตอง มีการดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางตอเนื่อง เพราะมีชางดูแลเครื่องจักรประจําโรงฆาสัตวแคอยดูแล แมวาในบางครั้งจะเกิดปใญหา
ในระหวางการดําเนินการผลิต แตก็สารมารถแกไขปใญหาใหผานลุลวงไปไดดวยดีทุก ๆ ครั้งอีกทั้งยังมีการทําความสะอาดเครื่องไมเครื่องมืออยางถูกวิธี เชน ที่
โรงงานชําแหระเนื้อ เมื่อมีการชําแหละเนื้อเสร็จ ก็จะมีการทําความสะอาดและการฆาเช้ือเครื่องมือทุกครั้ง 

การควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด มีลักษณะเป็นอยางไร และสามารถผลิตเนื้อสัตวแในแตละวันเพียงพอตอ
ความตองการของผูบริโภค 

จากการศึกษาพบวา ในการผลิตเนื้อสัตวแในแตละวัน มีเพียงพอตอการบริโภค เนื้อสวย สด และสะอาด เพราะทุกวันนี้มีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแ ใหสามารถผลิตเนื้อสัตวแออกสูตลาดไดดีอยูแลว แตก็ยังมีการตรวจสอบวามีการลักลอบฆาอยูที่บานของพอคาบางคน เนื่องจาก
ขาดการดูแลของเจาหนาที่กรมปศุสัตวแ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีการผลิตเนื้อสัตวแที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐานในการผลิต 
จากการศึกษาพบวา โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีการผลิตเนื้อสัตวแที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐานในการผลิต  แตยังไมถึงกับดีมาก 

ตองแกไขในเร่ืองความสะอาดอยูบาง เวลาชําแหละเสร็จแลวเมื่อนําเนื้อบรรทุกใสรถขนสงเขาสูตลาด ดูแลวพบวามีการบรรทุกเนื้ออัดแนนมากเกินไป 
ในการดําเนินการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดไดสรางมลพิษใหแกชุมชน 
จากการศึกษาพบวา การดําเนินการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดไมไดสรางมลพิษใหแกชุมชน จึงไมสงผลกระทบตอชาวบาน 

เนื่องจากไดมีการบําบัดน้ําเสีย และมีการปลูกตนไมบริเวณรอบๆ โรงฆาสัตวแเพื่อบําบัดและลดกลิ่นเหม็น แตก็มีบางแตเพียงแคเล็กนอย ที่อาจสงกลิ่นรบกวน
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงเนื่องจากทางโรงฆาสัตวแเทศบาลนคร  แมสอด ไดมีการดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่ดี 
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  ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด  

จากการศึกษาพบวา จํานวนเจาหนาที่โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอดมีจํานวนเพียงพอ เพราะหากวามีมากหรือนอยกวานี้อาจทําใหการทํางานที่
ดอยประสิทธิภาพ เพราะในแตละตําแหนงมีเจาหนาที่ประจําในการทํางานอยูแลว และลักษณะงานของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด ตองอาศัยบุคลากรที่มี
ฝีมือทางดานการชําแหละเนื้อสัตวแ ซ่ึงตองผานการฝึกฝน หรือผานการฝึกอบรม จึงจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใหบริการของเจาหนาที่โรงฆาสัตวแ เป็นไปดวยความจริงใจเต็มใจในการใหบริการ 
จากการศึกษาพบวา ในการใหบริการของเจาหนาที่โรงฆามรการใหบริการดี เป็นไปดวยความเต็มใจ และใสใจ เพราะถาหากมีการแนะนําหรือสั่ ง

ใหทําอะไร ก็จะมีการลงมือปฏิบัติในทันที 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่โรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด มีการใหบริการที่ดี การขนสงเนื้อสัตวแที่ชําแหละเสร็จแลวไดรวดเร็ว ตามระยะเวลา

ที่กําหนด ทําใหไดเนื้อสัตวแสําหรับบริโภคที่สด แตขอใหมีการปรับปรุงเรื่องการแตงกายของเจาหนาที่ขนสงเนื้อสัตวแใหดูเรียบรอยยิ่งขึ้น และในการรับสมัคร
พนักงานควรรับสมัครหรือใชงานพนักงานที่มีบานหรือที่พักที่อยูในเขตเทศบาลนครแมสอด เพื่อเป็นการสงเสริมและสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตากพบวา ยังมีพอคาบางรายที่ยังมีการลักลอบ

ชําแหละเนื้อที่บานของตนเอง ซ่ึงถือไดวาเป็นการกระผิดกฎหมาย และสาเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการทํางานของกรมปศุสัตวแอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ที่มีการกํากับดูและในเร่ืองของการชําแหละเนื้อสัตวแนอกสถานที่ที่ไดรับอนุญาต ดังนั้น ผูศึกษาวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปใญหา
และอุปสรรคในกระบวนการผลิตเนื้อสัตวแของโรงฆาสัตวแเทศบาลนครแมสอด เพื่อใหมีการผลิตเนื้อสัตวแสูบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งในเรื่องของปริมาณ ความ
สะอาด และที่สําคัญ เป็นการนํารายไดที่ไดจากการใชบริการโรงฆาสัตวแ มาใชในการพัฒนาปรับปรุง  โรงฆาสัตวแใหมีมาตรฐานการผลิตใหดี ยิ่งขึ้นกวาเดิม
ตอไป 
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สาเหตุแห่งการกระทําผิดซํ้าของผู้ต้องขังเรือนจํากลางตาก 

CAUSES OF RECIDIVISM OF PRISON INMATES IN TAK PROVINCE 
 

วศิน   อ้นไชยยะ1 
Vasin  Ohonchaiya 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง “สาเหตุแหงการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังเรือนจํากลางตาก” มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาสาเหตุการกระทําผิดซ้ํา วิธีการศึกษาใช
วิธีการสํามะโนประชากรและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูตองขังภายในเรือนจํากลางตาก
ที่กระทําความผิดซ้ําตั้งแต 2 คร้ังขึ้นไป ซึ่งถูกคุมขังอยูเรือนจํากลางตาก ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนทั้งหมด 135 คน มี สมมติฐานการ
วิจัยวา ปใจจัยภูมิหลัง ปใจจัยครอบครัว ปใจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม และปใจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน นาจะมีผลตอการกระทําผิดซ้ํา 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูกระทําผิดซ้ําสวนใหญ มีเป็นเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา เป็นโสด อาชีพรับจาง
ทั่วไป สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 บาทหรือต่ํากวา มีประวัติเคยตองโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ เคยเสพยาเส พติด 
ลักษณะแหลงที่อยูเป็นยานการคาหรือตึกแถว กอนตองโทษมีพฤติกรรมชอบเลนการพนัน ดื่มสุรา สูบบุหร่ี เสพยาเสพติด เรียนรูพฤติกรรมการกระทํา
ผิดจากเพ่ือนสนิท กระทําผิดซ้ําเพราะตองการเงินหรือทรัพยแสินเนื่องจากไมมีรายไดและวางงาน สาเหตุการกระทําผิดซ้ําเนื่องจากการเสพยาเสพติด มี
ฐานะครอบครัวปานกลาง ไมมีภาระหนี้สิน กอนถูกจําคุกพักอาศัยอยูกับบิดามารดา สมาชิกในครอบครัวไมเคยตองโทษ เมื่อพนโทษในคร้ังกอนกลับไป
ที่พักอาศัยอยูกับบิดามารดา เมื่อประสบปใญหามักปรึกษาบิดามารดา และจาการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา การมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด การที่
มารดาเลนการพนันและสูบบุหร่ีเป็นประจํา และสาเหตุการกระทําผิดซ้ําเพราะการเสพยาเสพติด มีผลตอการกระทําผิด 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ ในการศึกษาวิเคราะหแหาความสัมพันธแของตัวแปรคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดกลุมของการกระทําผิดซ้ํา ออกเป็น 2 
กลุม คือ กลุมที่กระทําผิดซ้ําคร้ังที่ 2 และกลุมที่กระทําผิดซ้ํามากกวา 2 คร้ัง ทําใหไดผลการศึกษาวิเคราะหแอาจไมสามารถวิเคราะหแ หาความสัมพันธแ
ระหวางตัวแปรไดอยางละเอียด ครอบคลุม จึงควรมีการศึกษาวิจัยดวยวิธีอื่น ประกอบดวย ซึ่งจะทําใหไดผลการศึกษาที่ละเอียด ครอบคลุม และบรรลุ
วัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัยและสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแสูงสุดในหนวยงานไดตอไป 
 

คําสําคัญ: การกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง, ปใจจัยภูมิหลัง, ปใจจัยทางครอบครัว, ปใจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม, สัมพันธภาพในครอบครัว, เพ่ือน
สนิท, ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา 
 

ABSTRACT 
 “The recidivism of inmates in federal prison for airing” The objective was to study the causes of  recidivism. The 
study used census data is collected using a questionnaire. The study population. Inmates in federal prison  for airing two more 
times and repeat offenders were detained in federal prison as of December 31, 2010, airing a total of 135 people with that 
hypothesis. Background factors. The family. Social and environmental factors. And economic factors are different. To affect 
repeat offenders. 
 The results showed that The repeat offenders, most were males aged between 26-35 years of elementary education 
with a career at home. Most have a monthly income between $ 5,000 and below. Have been convicted of an offense related to 
the drug sentence. To drugs. The source is a commercial or residential buildings. Prior sanction behavior like gambling, drinking, 
smoking habits, drug offenders lean from friends. Recidivism is the money or property due to lack of income and unemployment. 
Recidivism is due to the drug. There is a moderate family. There is no obligation. I was staying with parents in prison. Family 
members not saboteurs. Upon release of the first to live with parent when they discuss the problems faced by parents. The study 
found that Education. Behavior of the drug. The  mother, gambling and smoking on a regular basis. And causes of recidivism 
because of the drug. The action is. 
 Suggested in this study was to analyze the relationship between these variables. The study was a group Recidivism 
into two groups, the recidivism of the two, and that recidivism is more than 2 times the results of the study may not be able 
to analyze the relationship between the variables at the covers. There should be another way of research.  This will result in a 
comprehensive and detailed study of the objectives of the study and the result can be used for the benefit of the agency. 
  
Keywords: recidivism of inmates, background factors, family factors, social factors and the environment, relationships, family, 
friends, information about recidivism. 
                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทนํา 
อาชญากรรมนับเป็นปใญหาที่สําคัญอยางหนึ่งที่ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปใจจุบันและตอไปในอนาคต เป็นภัยที่คุกคาม

ชีวิตและทรัพยแสินของมนุษยแ เป็นสิ่งที่บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ เป็นตัวทําลายความสุขและความเป็นระเบียบเรียบรอยของสังคม (คมวิชชแ 
พัฒนรัฐนแ, 2537 น.1) ปใญหาดังกลาวไดสงผลกระทบทางตรง คือ กอใหเกิดความเสียหายและความสูญเสียทั้งในดานทรัพยแสิน ชีวิต รางกาย ความสงบ
สุขของประชาชน เป็นตน และอีกทั้งยังทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณเป็นจํานวนมาก ในการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
ประกอบดวย ตํารวจ อัยการ ศาล และกรมราชทัณฑแ ถึงแมวารั ฐจะมีนโยบายปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แต
อาชญากรรมยังเกิดอยูในแทบทุกๆ วัน ดังที่ปรากฏขาวสารทั้งทางโทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแหรือสื่ออื่นๆ และปใญหาอาชญากรรมยังมีแนว โนมจะ
สูงขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปใจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 กรมราชทัณฑแเป็นหนวยงานที่มีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ และการอบรมพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังให
สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขภายหลังจากพนโทษ ภารกิจในดานการควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ คือ การควบคุมผูตองขังใหเป็นไป
ตามคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งของผูมีอํานาจโดยมีจุดหมาย คือ ปูองกันอาชญากรรม (Prevention of Crimes) เป็นการนําตัวผูกระทําผิดมา
ควบคุมและลงโทษเพ่ือไมใหมีโอกาสกระทําผิดขึ้นอีก (อรัญ สุวรรณบุปผา, 2518 น.-144) ในขณะที่ภารกิจอีกดานหนึ่ง คือ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง ใหสามารถใชชีวิตอยูรวมกันสังคมภายนอกไดอยางเป็นปกติสุขภายหลังพนโทษ ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ที่มุงเนนพัฒนาคนเพ่ือรองรับการแขงขันที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒนแ กรมราชทัณฑแไดดําเนินการอบรม พัฒนานิสัย
ผูตองขังโดยการจัดศึกษา อบรม การฝึกวิชาชีพในหลักสูตรตางๆ ทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานภายนอก 
ซึ่งแมวากรมราชทัณฑแจะไดดําเนินการภารกิจดังกลาวนี้เต็มที่แลว ยังปรากฏวามีผู ตองขังที่พนโทษ และไดรับการปลอยตัวไปจากเรือนจําและทัณฑ
สถานทั้งประเทศกลับมากระทําผิดซ้ําอีกเป็นจํานวนมาก ดังตาราง 1.1 ที่แสดงสถิติผูตองขังทั่วประเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2543 -2552 และตาราง 1.2 ที่
แสดงสถิติของผูตองขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ที่กระทําผิดซ้ําตั้งแตครั้งที่ 2 ข้ึนไปตั้งแต พ.ศ. 2543-2552 
 
ตาราง 1.1 สถิติผูตองขังทั่วประเทศ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552 
ปี พ.ศ. จํานวน (คน) 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

130,997 
164,451 
203,702 
222,636 
250,903 
254,070 
211,475 
166,760 
162,293 
160,930 

รวม 1,928,217 
ที่มา : ฝุายสถิติและขอมูลราชทัณฑแ กรมราชทัณฑแ 
 
ตาราง 1.2 สถิตินักโทษเด็ดขาดจําแนกตามจํานวนครั้งที่ตองโทษ พ.ศ. 2543-2552 
 
ปี พ.ศ. 

คร้ังท่ี 2 
 
(คน) 

คร้ังท่ี 3 
 
(คน) 

คร้ังท่ี 4 
 
(คน) 

คร้ังท่ี 5  
ข้ึนไป 
(คน) 

ยอดรวม 
 
(คน) 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

8,509 
10,919 
13,924 
11,914 
23,381 
16,925 
17,306 
12,713 
12,128 
10,669 

1,836 
2,423 
2,836 
2,323 
3,549 
3,492 
3,714 
2,973 
2,864 
2,739 

703 
863 
1,027 
849 
989 
1,043 
1,087 
868 
1,049 
1,029 

527 
682 
769 
672 
477 
901 
828 
718 
753 
731 

11,575 
14,887 
18,556 
15,758 
28,396 
22,361 
22,935 
17,272 
16,794 
15,168 

รวม 10 ปี 138,388 28,749 9,507 7,058 183,702 
ที่มา : ฝุายสถิติและขอมูล กรมราชทัณฑแ 
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 จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวา จาํนวนผูตองขังทั่วประเทศนับวันก็ยิ่งมีจาํนวนมาก แมในบางปจีํานวนผูตองขังจะลดลงบางแตก็ยังอยูในอัตราที่สูง 
มีผูตองขังที่กระทําผิดซํ้าเป็นจํานวนที่คอนขางสูง การกลับมากระทาํผิดซํ้าของผูตองขังดังกลาวจึงเป็นปรากฏการณแที่นาสนใจของสังคมภายนอก และเกิด
คําถามวาการดําเนินภารกจิของกรมราชทัณฑแบรรลุเปูาหมายตามภารกิจของหนวยงานหรือไมเพียงใด เพราะเหตุใดจึงยงัมีผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวไป
กลับมากระทาํผิดซํ้าเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเป็นคําถามที่บุคลากรกรมราชทัณฑแจาํเป็นตองคนหาคําตอบ 
 เรือนจํากลางตาก เป็นอีกหนวยงานหนึง่ซ่ึงสังกัดกรมราชทัณฑแ กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่ในการปฏบิัติตอผูกระทําผิดตามกฎหมายในเขต
อํานาจศาลจังหวัดตาก ซ่ึงประกอบดวยเขตอํานาจสอบสวนของสถานีตํารวจ 9 แหง คือ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองตาก สถานีตํารวจภธูรอําเภอบานตาก 
สถานีตํารวจภูธรอาํเภอสามเงา สถานีตาํรวจภธูรอําเภอแมระมาด สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาสองยาง สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสอด สถานีตาํรวจภูธร
อําเภอพบพระ สถานีตํารวจภธูรอําเภออุมผาง และสถานีตํารวจภูธรอําเภอวังเจา ในเรือนจําผูตองขังทั้งหมดมีผูตองขังที่กระทําผิดซํ้าเป็นจํานวนมาก ดัง
ปรากฏสถิตกิารรับตัวผูตองขังของเรือนจํากลางตาก ในปี พ.ศ. 2548-2552 ดังนี ้
 
ตาราง 1.3 สถิติผูตองขังเขาใหมและสถิติผูตองขังกระทําผิดซํ้าของเรือนจํากลางตาก ตั้งแต ปี พ.ศ. 2548-2552 
 
ปี พ.ศ. 

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ 
 
(คน) 

ผู้ต้องกระทําผิดซ้ํา 
 
(คน) 

 
ร้อยละ 

2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

941 
938 
940 
941 
938 

111 
120 
118 
127 
135 

11.79 
12.79 
12.55 
13.51 
14.39 

ที่มา : ฝุายทัณฑแปฏิบัติ เรือนจํากลางตาก 
 
 จากสถิติขางตนจะเห็นไดวาการกออาชญากรรมในจังหวัดตากมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากสถิติของผูตองขังที่กลับมากระทําความผิดซํ้า
ของเรือนจํากลางตาก พบวามีผูตองขังจํานวนไมนอยที่หวนกลับเขาในเรือนจําอีกและมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น แมวาเรือนจําจะไดดําเนิน การอบรมและพัฒนา
พฤตินิสัยของผูตองขัง อารมณแ พัฒนาจิตใจ ฝึกอบรมวิชาชีพตางๆ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักทัณฑแวิทยาแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถแกไขปใญหาการกระทําผิดซํ้า
ไดมากนัก และเรือนจํายังตองแบกรับภาระในการควบคุมดูแลผูตองขังซ่ึงมีจํานวนมากเกินไป เพราะโดยปกติแลวมาตรฐานสากลในการควบคุมผูตองขัง คือ 
เจาหนาที่ 1 คนตอผูตองขัง 5 คน ในขณะที่ปใจจุบันอัตราสวนของเจาหนาที่เรือนจําตาก คือ เจาหนาที่ 1 คนตอผูตองประมาณ 24 คน ซ่ึงจากสถิติที่เพิ่มขึ้น
ของผูตองหานั้น ยอมแสดงใหเห็นวาสาเหตุแหงการกระทําผิดซํ้าของผูตองหานั้นไมไดเกิดจากการดําเนินการอบรมพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของกรมราชทัณฑแ
ที่ไมสามารถกระทําไดเต็มที่เพียงอยางเดียว หากแตนาจะเกิดจากสาเหตุที่มาจากปใจจัยในหลายๆ ดาน เชน สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว รว มทั้งปใจจัยดาน
อื่นๆ ของผูกระทําผิดประกอบดวย 
 ดวยสาเหตุดังกลาว จึงเป็นสิ่งที่ผูศึกษาสนใจที่ศึกษาเพื่อใหทราบวามีปใจจัยใดบางที่เป็นสาเหตุแหงการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังเรือนจํากลางตาก 
และเพราะเหตุใดผูตองขังเหลานี้จึงกลับมากระทําผิดขึ้นอีก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสาเหตุแหงการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังเรือนจํากลางตาก 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลของการศึกษาสามารถใชเป็นขอมูลใหเรือนจํากลางตาก และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชเป็นขอมูลในการวางแผนและจัดการกับปใญหาการ
กระทําผิดซํ้าของผูตองขัง เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1.ขอบเขตดานประชากร  
    กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูตองขังภายในเรือนจํากลางตากที่กระทําความผิดซํ้าตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงถูกคุมขังอยูเรือนจํา
กลางตาก ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนทั้งหมด 135 คน จากผูตองขังจํานวนทั้งสิ้น 938 คน โดยผูศึกษาไดศึกษาจากกลุมผูตองขังที่กระทําผิด
ซํ้าทั้งหมด จากบัญชีรายชื่อผูตองขังกระทําผิดซํ้าจากงานระเบียบประวัติผูตองขังเรือนจํากลางตาก 
 จํานวนประชากรเปูาหมายมีจํานวนที่แนนอน (Finite Population) จึงไมตองใชวิธีการสุมตัวอยาง แตใชทุกหนวยของประชากรทั้งหมดเปูนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 2.ขอบเขตดานพื้นที่ 
    ไดกําหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะผูตองขังในเรือนจํากลางตาก ในปี 2552 
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 3.ขอบเขตดานเนื้อหา 
    ศึกษาเฉพาะสาเหตุแหงการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังเรือนจํากลางตาก ที่กระทําผิดซํ้าหลังจากที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกมาแลว 
ซ่ึงสาเหตุมาจากปใจจัยภูมิหลัง ปใจจัยทางครอบครัว ปใจจัยทางสังคมและปใจจัยทางเศรษฐกิจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นเชิงสํารวจ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูตองขังภายในเรือนจํากลางตากที่กระทําผิดซํ้าตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป ซ่ึงถูกคุมขังอยูเรือนจํากลางตาก ยอด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนทั้งหมด 135 คน จากผูตองขังจํานวนทั้งสิ้น 938 คน โดยผูศึกษาไดศึกษาจากกลุมผูตองขังที่กระทําความผิดซํ้าทั้งหมด 
จากบัญชีรายชื่อผูตองขังกระทําซํ้าจากงานระเบียนประวัติผูตองขังเรือนจํากลางตาก 
 จํานวนประชากรเปูาหมายมีจํานวนที่แนนอน (Finite Population) จึงไมตองใชวิธีการสุมตัวอยาง แตใชทุกหนวยของประชากรทั้งหมดเป็นกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูลจากผูตองขังที่กระทําซํ้าทั้งหมด จํานวน 135 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหผูตองขังกระทําผิดซํ้า เพื่อนํามาสรุปและกําหนดขอบเขตและเนื้อหาเพื่อสราง
แบบสอบถาม 
 2.นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตามบัญชีรายชื่อผูตองขังที่กระทําความผิดซํ้าจากงานทะเบียนประวัติผูตองขังเรือนจํากลางตาก 
จํานวน 135 คน 
  3.นําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะหแประมวลผลตอไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหแขอมูล โดยการวิธีการวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนาจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยหลังจากที่ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณแถูกตอง
ตามแบบสอบถามแลว จึงไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผูวิจัยเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับระดับการวัดขอมูล และประเภทของตัวแปรในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 
 1.การอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลวิเคราะหแดวยคาสถิติรอยละ (Percentage) และ คาเฉลี่ย (Mean) 
 2.การทดสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปรใชสถิติ Chi – Square Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผูกระทําผิดซํ้าที่ไดศึกษาครั้งนี้เป็นชายรอยละ 88.9 หญิงรอยละ 11.1 อายุ 26-35 ปี มากที่สุดรอยละ 53.3 อายุโดยเฉลี่ยของผูกระทําผิดซํ้า
เทากับ 30.22 ปี สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 48.1 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 31.1 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 10.4 และผูที่ไมไดเรียน
หนังสือรอยละ 6.7 
 ผูกระทําผิดซํ้าเป็นโสดรอยละ 59.3 สมรสและยังอยูดวยกันรอยละ 17.0 แยกกันอยูรอยละ 17.8 หยารางรอยละ 5.9 กลุมผูตองขังที่กระทําผิดซํ้า
รอยละ 62.2 ยังไมมีบุตร มีบุตรหนึ่งคนรอยละ 17.8 มีบุตรสองคนรอยละ 10.4 มีบุตรสามคนรอยละ 4.4 จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยของผูกระทําผิดซํ้าเทากับ 
2.10 
 ผูกระทําผิดซํ้ามีอาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 54.1 อาชีพคาขายรอยละ 18.5 อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทรอยละ 12.6 ประกอบอาชีพอิสระรอยละ 
8.1 วางงานรอยละ 3.0 และไมเคยประกอบอาชีพรอยละ 1.5 ในสวนภูมิลําเนาเดิม ผูกระทําผิดซํ้ามีภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดชลบุรีรอยละ 50.0 
กรุงเทพมหานครรอยละ 5.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 17.8 ภาคเหนือรอยละ 16.3 ภาคกลางรอยละ 14 ภาคตะวันออกรอยละ 6.7 และภาคใตรอย
ละ 2.2 
 ผูกระทําผิดซํ้ามีประวัติการคายาเสพติดรอยละ 81.5 โดยเคยเสพยาบารอยละ 75.7 เสพกัญชารอยละ 8.1 เคยเสพเฮโรอีน/กัญชา/ยาบารอยละ 
12.6 เคยเสพยาเสพติดประเภทอื่น เชนยาไอซแ ฝิ่นรอยละ 2.7 ผูกระทําผิดซํ้ามีพฤติกรรมเคยคาหรือจําหนายยาเสพติดรอยละ 41.5 ไมเคยคาหรือจําหนายยา
เสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน(ยาบา)รอยละ 83.9 เคยคาหรือจําหนายกับชารอยละ 5.4 เคยคาหรือจําหนายฝิ่นรอยละ 7.1 

2.ผูกระทําผิดซํ้า กอนตองโทษในคร้ังนี้ไดพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 13.3 อาศัยอยูกับมารดา รอยละ 11.1 อาศัยอยูกับญาติพี่นอง รอย
ละ 14.8 อาศัยอยูกับสามีภรรยา รอยละ 4.4 ผูตองขังที่กระทําผิดซํ้ามีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต รอยละ 28.1 บิดามารดาใชชีวิตอยูรวมกัน รอยละ 25.9 
แยกกันอยู รอยละ 14.8 บิดามารดาหยาราง รอยละ 22.2 บิดามารดาเสียชีวิตแลว รอยละ 8.9 
 3.ลักษณะที่พักอาศัยกอนตองโทษ เป็นยานการคาหรือตึกแถวรอยละ 27.4 หมูบานจัดสรรรอยละ 18.5 แฟลตหรือคอนโดมิเนียมรอยละ 10.4 
และลักษณะสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเป็นชนบทรอยละ 13.3 
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 4.ผูกระทําผิดซํ้ามีฐานะยากจน(คอนขางขัดสน) รอยละ 22.2 ฐานะคอนขางยากจน(พอกินพอใชไมเหลือเก็บ) รอยละ 23.7 ฐานะปานกลาง(พอ
กินพอใชและเหลือเก็บเล็กนอย) รอยละ 52.6 ฐานะร่ํารวย(มีกินมีใชเหลือเก็บ) รอยละ 1.5 ผูกระทําผิดซํ้ากอนตองโทษมีรายได 5,000 บาท หรือต่ํากวา รอย
ละ 44.4 รายได 5,001-10,000 บาทตอเดือน รอยละ 28.9 รายได 10,000-15,000 บาทตอเดือน รอยละ9.6 รายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือน รอยละ 
4.4 ผูกระทําผิดซํ้ามีภาระหนี้สิน รอยละ 35.6 ไมมีภาระหนี้สิน รอยละ 64.6 
 5.ผูกระทําผิดซํ้าขอมูลจากแบบสอบถาม กระทําผิดซํ้าเป็นครั้งที่ 2 รอยละ 60.0 ครั้งที่ 3 รอยละ 24.4 ครั้งที่ 4 รอยละ 9.6 ครั้งที่ 5 รอยละ 2.2 
ครั้งที่ 7 รอยละ 2.2 ครั้งที่14 รอยละ 0.7 
 

การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง “สาเหตุแหงการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังเรือนจํากลางตาก” วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 135 คน โดยใชแบบสอบถาม
แลวประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสังคมศาสตรแ ใชตารางแจกแจงความถี่คารอยละและคาเฉลี่ยเพื่อพรรณนาลักษณะขอมูลทั่วไป สรุปผลการศึกษาได 
ดังนี้ 
 1.ขอมูลปใจจัยภูมิหลัง พบวา กลุมผูกระทําความผิดซํ้าสวนใหญ มีเป็นเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ปี กระทําผิดเป็นครั้งที่ 2 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ยังเป็นโสด ไมมีบุตร และไมมีบุคคลที่ตองอุปการะเลี้ยงดู มีอาชีพกอนตองโทษเป็นอาชีพรับจางทั่วไป สวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดตาก 
เคยถูกคุมขังในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ เคยเสพยาเสพติด โดยสวนใหญเคยเสพยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน(ยาบา) ไมเคยคาหรือ
จําหนายยาเสพติด  ในสวนที่เคยคาหรือจําหนายยาเสพติดสวนใหญจะเคยคาหรือจําหนายยาบา 
 2.ขอมูลปใจจัยทางครอบครัวของประชากร พบวา ผูกระทําผิดซํ้าสวนใหญตองทาจําคุก จะพักอาศัยอยูกับญาติพี่นอง สามี/ภรรยา ชีวิตของบิดา
มารดาสวนใหญจะมาจากครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสีย สวนใหญบิดามารดาจะไมเลนการพนัน ไมเสพยาเสพติด ไมเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืน ไมชอบ
ทะเลาะวิวาทกับผูอื่น บิดาชอบสูบบุหรี่ สวนใหญบิดามารดาจะไมไดอยูดวยกัน ผูกระทําผิดซํ้าที่มีสามีหรือภรรยามีความสัมพันธแทะเลาะเบาะแวงกันบางเป็น
บางครั้ง ความสัมพันธแของสมาชิกในครอบครัวจะรักใครเขาใจกันดี สมาชิกครอบครัวไมเคยถูกจับกุมดําเนินคดี และเวลามี ปใญหามักจะปรึกษาบิดาหรือ
มารดา 
 3.ปใจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม พบวา ผูกระทําผิดซํ้าสวนใหญมีลักษณะของแหลงที่พักอาศัยเป็นยานการคาหรือตึกแถว มีเพื่อนสนิท
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เพื่อนบานในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ความประพฤติกอนตองโทษในคร้ังนี้ ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นประจํา ชอบ
สูบบุหรี่เป็นประจํา สวนใหญเรียนรูการกระทําผิดจากเพื่อนสนิท ไมไดเรียนรูพฤติกรรมการกออาชญากรรมจากเพื่อนในเรือนจํา เมื่อพนโทษสวนใหญจะพัก
อาศัยอยูกับบิดามารดา โดยบุคคลที่พักอาศัยอยูดวยสวนใหญรูสึกยินดีและตอนรับเมื่อพนโทษ ในขณะที่สวนใหญเมื่อพนโทษเพื่อนบานหรือคนในชุมชนไม
ยอมรับรังเกียจ สวนใหญไมมีเงินทุนหรือคนสนับสนุนใหประกอบอาชีพสุจริต ผูกระทําผิดซํ้าสวนใหญกระทําผิดเพราะตองการเงินใชเที่ยวเตร ตองการมีบาน 
มีรถใช สาเหตุการกระทําผิดซํ้าสวนใหญเพราะตองการเงินหรือทรัพยแสิน วางงานไมมีรายไดและติดยาเสพติด 
 
 4.ขอมูลปใจจัยทางเศรษฐกิจ พบวา ผูกระทําผิดสวนใหญ มีฐานะปานกลาง (พอกินพอใชและเหลือเก็บ) สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 
บาทหรือต่ํากวา ไมมีภาระหนี้สิน 
 5.ขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา พบวา กลุมประชากรสวนใหญ กระทําผิดและถูกลงโทษเป็นคร้ังที่ 2 และจากการศึกษาพบวาประชากรที่ศึกษาไดให
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่กระทําผิดจากแบบสอบถามคลาดเคลื่อนไปจากสถิติจํานวนครั้งที่กระทําผิดและถูกลงโทษซ่ึงทางราชการไดบันทึกไว  จํานวน 21 
ราย คิดเป็นรอยละ 15.55 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปใญหาในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดซํ้า ดังนี้ 
    ดานครอบครัว ผูกระทําผิดซํ้าสวนใหญอยากใหครอบครัวใหอภัย ยอมรับ เห็นอกเห็นใจ แลวจะไมกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก รวมทั้งอยากให
ครอบครัวใหโอกาสใหความไววางใจ 
    ดานสังคมและสภาพแวดลอม ผูกระทําผิดซํ้าสวนใหญเห็นวาเพื่อนบานควรจะใหความเห็นอกเห็นใจ ไมซํ้าเติมหรือรังเกียจ 
    ดานทางราชการ ผูกระทําผิดซํ้าตองการใหรัฐสนับสนุน หางานใหทํา หรือมีงานรองรับ รวมทั้งอยากใหภาครัฐใหการฝึกอาชีพและใหเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 
    ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปใญหาผูกระทําผิดซํ้า ผูกระทําผิดซํ้าเห็นวา ควรจัดใหมีการอบรม ฝึกอาชีพในเรือนจําที่เหมาะสมกับแรงงานใน
ตลาด รวมทั้งใหจัดหางานรองรับเมื่อพนโทษ 
 

2.ขอเสนอแนะในการศึกษา 
    การวิจัยครั้งตอไปควรกําหนดกลุมของผูกระทําความผิดซํ้าใหละเอียดมากขึ้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ละเอียด ครอบคลุม บรรลุวัตถุประสงคแของ
การวิจัย 
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การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 
 

เนตรนภา  ศรีเอี่ยม1 ดร.อัญชลี  มีมุข2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคแของการศึกษาศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชรกลุมตัวอยาง  ไดแก ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน372คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแใชการวิเคราะหแ
เน้ือหา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษา พบวา  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.00 รองลงมา คือ การจัดทํารางแผนพัฒนาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.96 การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.90 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ย 2.89การกําหนดวัตถุประสงคแและแนวทางการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.78 การคัดเลือกยุทธศาสตรแและแนวทางการ
พัฒนาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.68 และท่ีต่ําสุดคือการเตรียมการจัดทําแผนอยูในระดับคอนขางนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.31 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. สวนกลางตองมีการประเมินนโยบายการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางตอเน่ือง และ 2. สวนกลางตองจัดทํา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางตอเน่ือง เพราะบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนตามรอบเวลาการสับเปลี่ยนตําแหนง 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1. ตองมีการประชาสัมพันธแโดยหนวยรถเคลื่อนท่ีเพื่อประชาชนไดรับรับขาวสารการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นอยางท่ัวถึง และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประชาคมใหชัดเจน 2. ตองจัดตั้งคณะทํางานจัดการประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นให
ชัดเจน 3. ตองจัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณแ ขอมูลประกอบสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางครบถวน และ4. ตองจัดชวงเวลาในการนัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในชวงเย็นเพราะเป็นชวงเวลาท่ีประชาชนสวนใหญเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 
 

คําสําคัญ :กระบวนการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น                               
 

ABSTRACT 
 The Objective of this  study was to define people’ The process of developing  a local developmentplan. 
PhetchompooSubdistrict Administrative Organization, KosamphiNakhon District, KamphaengPhet Province. Total number 372Tools 
used in research were analyzed by using frequency, percentage, average and standard deviation and interview content analysis. The 
instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The study showed that the overall moderate With an average of 2.78 on the criterion. Found that the side with the most. 
Approved and adopted development plan. Is moderate With an average of 3.00, followed by the preparation of the draft plan are 
moderate. With an average of 2.96, data collection and data analysis. Is moderate With an average of 2.90 for the preparation of 
detailed project / development activity is moderate. The average 2.89 to determine the purpose and course of development is 
moderate. With an average of 2.78, selection and strategic approach to development is moderate. With an average of 2.68 and the 
lowest was the preparation of the plan were relatively minor. With an average of 2.31 

Suggestion 
Policy recommendations.  1.  Public policies need to be evaluated to plan local development continues. And 2. Public 

policiesto curriculum development personnel in the preparation of local development plans continued. Because personnel is 
adjusted by the time the shuffle position. 

 Practical Suggestions. 1. Must have publicity by moving vehicles to the public has been informed of the local community 
to develop a thorough plan and set the date, time and place in the community is clear. 2. The need to establish a working group for 
the community to make clear to the local development plan. 3. To provide tools and information for the preparation of the Local 
Development Plan in its entirety. And 4. The period of community meetings to prepare local development plans in the evening 
because it is the time when people believed that the most appropriate. 
 

Keywords : The process of developing local development plan. 
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การศึกษารูปแบบการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  
ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 

 
วรคิด  สุริคํา1 ดร.อัญชลี  มีมุข2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษารูปแบบการสรางความปรองดองสมานฉันทแโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา“หมูบานรักษาศีล 5”  ในเขต
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกระบวนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบบกลุม
ประชากรตัวอยางออกเป็น 2 กลุมไดแก  1) กลุมแบบสอบถามแบบไมเจาะจง จํานวน 370  คน  2) กลุมที่สัมภาษณแเชิงลึกแบบเจาะจง จํานวน 
66 คน ผลการศึกษาผูใหขอมูลสวนใหญเป็น  เพศชาย คิดเป็นรอยละ 57.84 เพศหญิง คิดเป็นรอยละ 42.16 มี ผูใหขอมูลสวนใหญรับรู
นโยบายการสรางความปรองดองสมานฉันทแของ คสช. คิดเป็นรอยละ  60.89 และผูใหขอมูลสวนนอยที่ไมรับรูรับรูนโยบายการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทแของ คสช. คิดเป็นรอยละ 39.11 และผูใหขอมูลสวนใหญรับรูเกี่ยวธรรมะและหมูบานศีล 5 คิดเป็นรอยละ 58.46 และผูให
ขอมูลสวนนอยที่ไมไดรับรูเกี่ยวธรรมะและหมูบานรักษาศีล 5  คิดเป็นรอยละ 41.54 ซึ่งผูใหขอมูลสวนใหญมีความเขาใจรูปแบบการสราง
ความปรองดองสมานฉันทแ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 
  ในสวนของปใญหาและอุปสรรค สามารถแบงออกเป็น 3 ลักษณะ 1) ปใญหาระดับสังคม  2) ปใญหาระดับครอบครัว 3) ปใญหาระดับ
ปใจเจกบุคล สวนกระบวนการสรางความปรองดองนั้นดังนี้ 1) ขั้นการสรางความตระหนัก  2) ขั้นดําเนินการ  3) ขั้นประเมินผล  4) ขั้นสรุป
รายงานผล  ในสวนของรูปแบบการสรางความปรองดองสมานฉันทแ มีแนวทางดังนี้ 1) แนวทางการสรางความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม  
2) แนวทางการแกไขปใญหาความขัดแยงในหลายดานในสังคม/ชุมชน 3) แนวทางการลดความขัดแยงในระดับบุคคล  4)  แนวทางการรับฟใง
ความคิดเห็นที่แตกตาง  5) แนวทางการสรางความปรองดอง6) แนวทางการสรางความรูความเขาใจ และความเช่ือมั่นในแนวทางสันติวิธี 
 

คําสําคัญ : ปรองดองสมานฉันทแ,หมูบานรักษาศีล 5 
 
Abstract 
 The study forms a harmonious reconciliation with the principles of Buddhism: A Case Study "village five precepts" 
of the municipality, Tak Province by the mixed research methods (Mixed Method Research) both quantitative and 
qualitative. The bulk sample is removed. 
2 groups: 1) the query is not specific number 370 people, 2) a group interview purposively 66 study, the majority were 
males representing 57.84 females representing 42.16 a person. For information, most recognize the reconciliation policy of 
maintaining peace and national reconciliation. 60.89 per cent and the little information that does not recognize the 
reconciliation policy of maintaining peace and national reconciliation. Percentage 39.11 and contributors to the perception 
of religion and village canon 5 percent 58.46 and contributors to the minority who do not know about religion and villages 
precepts five percent 41.54 which provider. Most data are understood form of reconciliation reconciliation. Is moderate 
The average is 4.22, SD = 0.27. 
  The barriers to creating a harmonious reconciliation pong preserved. Can be divided into three aspects: 1) the 
social level, 2) the family, 3) the individual person. The reconciliation process is as follows: 1) raising awareness, 2) 
operation, 3) Evaluation 4) the report concluded. The form of reconciliation reconciliation. Guidelines: 1) Guidelines for 
fairness in the justice 2) guidelines for resolving conflicts in the society / community 3) Guidelines reduce conflict on a 
personal level 4) Guidelines for comments to different 5. ) Guidelines for reconciliation 6) Guidelines for awareness. And 
confidence in the peace process. 
Keywords: union Solidarity, a village five precepts. 
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การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลบ้านตาก อําเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

เจตนิพัทธ์  พงศ์จักรภัทร1 ดร.อัญชลี  มีมุข2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลบานตาก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลบานตาก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานตาก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 379 ราย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี แบบสอบถาม แบงเป็น 5 สวน สวนท่ี 1 เป็นขอมูลท่ัวไป ของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2 เป็นขอมูลปใจจัยแวดลอม สวนท่ี 3 เป็นขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สวนท่ี 4 เป็นขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ ดานการหมักปุยจากขยะ ดานการฝใงกลบ ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย และดานอื่นๆ วิเคราะหแขอมูลโดยใช
คาความถี่  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาพบวา 
1. ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  พบวามากกวากึ่งหน่ึง  เป็นเพศหญิง  คิดเป็นรอยละ 59.40  เกือบกึ่งหน่ึง มีอายุ

ระหวาง 30 - 39 ปี  คิดเป็นรอยละ  30.60  เกือบกึ่งหน่ึง มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นรอยละ 25.30  เกินกึ่งหน่ึง มี
สถานภาพสมรส  คิดเป็นรอยละ 53.80 เกือบกึ่งหน่ึง มีอาชีพรับจาง/บริการ  รอยละ 35.90  เกือบกึ่งหน่ึงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
คิดเป็นรอยละ 34  เกินกึ่งหน่ึงอาศัยอยูในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานตาก มากกวา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 59.40  เกือบกึ่งหน่ึงเป็นผูอยูอาศัย  คิดเป็น
รอยละ 49.10 เกือบกึ่งหน่ึง เขารวมประชุมคณะกรรมการชุมชน คิดเป็นรอยละ 49.30   

2. ขอมูลเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ในภาพรวม  พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจ อยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 

3. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลบานตากในภาพรวม พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย  4.24 
 

คําสําคัญ :  รูปแบบ  แนวทาง  การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT 
 Education Research "The study of garbage management forms in Community at BanTak  Subdistrict Municipality, Ban Tak 
District, Tak Province." is intended to study the form. The waste management garbage public in Ban Tak District, Tak Province. 
 This study quantitative research sample used in this study population were living in  BanTak Municipality number 379. The 
instrument used in this study were divided into five parts, the first is general. Sample the second is environmental factors, the third is 
the knowledge about waste management section 4 is all about patterns of solid waste management of the five recommendations, 
composting of garbage, The landfill. The segregation of garbage and other data were analyzed using frequency, percentage 
(Percentage) Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation). 
 The finding of this study are concluded as follow 

1. The demographic characteristics of the respondents, the majority found that more than half are women, representing 
59.40 percent. Nearly half upper secondary level education/ vocational. 25.30 percent of more than half. Married 53.80 percent, 
almost one-half. An employee/ service percentage, 35.90, almost half a median income 10,000 - 15,000 baht, representing 34 
percent of more than half live in the District Tak more than 10 years as  a percentage 59.40, nearly half are resident 49.10 percent, 
almost one-half. Attendees Committee 49.30 percent. 

2. Information cognitive segregation of waste at the household level. In summary, the most cognition in most with an 
average of 4.23. 

3. Information on the form of municipal solid waste management district, Tak as a whole was at the highest level with an 
average of 4.24. 

 

Keywords :  Model Process Garbage Management 
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ศึกษาสัมฤทธิผลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
 

รุ่งทิวา   จันทะประภา1  ดร.อัญชลี  มีมุข2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ศึกษาสัมฤทธิผลในการสงเสริมกลุมอาชีพราษฎรขององคแการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคแของการศึกษา เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลของการสงเสริมกลุมอาชีพขององคแการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู และเป็นแนวทางในการ
แกไขปใญหาการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมตัวอยาง  ไดแก สมาชิกกลุมอาชีพในเขตองคแการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชรจํานวน 248  คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแบบสัมภาษณแใชการวิเคราะหแเน้ือหา  ผลการศึกษา พบวา ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกลุมอาชีพราษฎรอยูในระดับคอนขางนอย 
โดยมีคาเฉลี่ย  2.34  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑแ   มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ 2.52  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33  รองลงมา คือดานการเงินทุนกลุมอาชีพ  คาเฉลี่ย 2.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41  ดานการบริหารจัดการ
กลุมอาชีพ คาเฉลี่ย  2.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41  และท่ีต่ําสุดคือดานผลตอบแทนจากโครงการ มีคาเฉลี่ย  2.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39   ระดับ
ขางคอนนอย  ตามลําดับ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. องคแการบริหารสวนตําบลตองกําหนดทิศทางการสงเสริมอาชีพอยางเป็นระบบ ท้ังในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
ใหสัมพันธแกัน  และ2. องคแการบริหารสวนตําบลตองมีการประเมินนโยบายการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงิน
สนับสนุนกลุมอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1. ตองมีการสํารวจจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ  จัดทําระเบียบ ขอบังคับแนวทางปฎิบัติรวมกันของกลุมอาชีพ แตละ
กลุม  2. หนวยงานตองมีการพัฒนาศักยภาพจัดอบรมใหความรู การใชเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหสินคาผลิตภัณฑแของกลุมไดมาตรฐาน  3. มีการสงเสริม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแสินคา ผลิตภัณฑแของกลุมใหเป็นท่ีรูจักโดยท่ัวไป  และ4. ตองมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อทราบความสําเร็จ ความกาวหนา ปใญหาอุปสรรค โครงการของกลุมอาชีพ 
 

คําสําคัญ : สัมฤทธิผลการสงเสริมกลุมอาชีพราษฎร 
 

ABSTRACT 
The Objective of this  study was to define people’ The study of the Effectiveness in the support professional people group 

of Kosampee Subdistrict Administrative Organization, Kosampee NakhonDistrict, Kamphaeng Phet Province.  The sample population 
in the Kosampee Subdistrict Administrative Organization, Kosampee Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. Total number 248 
was used in this study were analyzed by using frequency, percentage, average, and standard deviation. Interviews and content 
analysis. The instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, average, 
and standard deviation. The study showed that The success of the Effectiveness in the support professional people group were 
relatively few. The mean standard deviation 2.34 0.33 considering it was found that the side with the most product development. 
Has the highest average was 2.52 standard deviation 0.33, followed by finance capital, professional groups, average 2.47 standard 
deviation 0.41 Management Group career average 2.37 standard deviation 0.41 and the lowest was the return side. The project, with 
an average of 2.00 standard deviations above 0.39 level rather than sequentially.  

Suggestion Policy recommendations.  1. The public must support professional people group a systematic direction. Both 
at the household and community level. Accordingly  and 2. The public need to evaluate policy plan for professional development. 
To consider budget support professional group. 

 Practical Suggestions. 1. Registration is required to explore the career preparation of regulatory guidelines for joint action 
of each professional group. 2. Department should provide to develop training programs to educate. Awareness training should be 
provided. Using technology to make its products group standards. 3. Support the use of information technology. To promote 
products The group's products are generally known.  And 4. The Committee must be monitored and evaluated. To know the 
success of the career advancement barrier project. 
 

Keywords :  The study of the Effectiveness in the support professional people group.         
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การรับรู้ของประชาชนต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 
 

 นางสาวออลญา  คําบู้1  ดร.อัญชลี  มีมุข2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การรับรูของประชาชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชรเพชร มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาการรับรูและขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  กลุมตัวอยาง  ไดแก ประชาชนในเขตองคแการบริหารสวน
ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยการหา
คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแใชการวิเคราะหแเนื้อหา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา พบวา  การรับรูของประชาชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพองคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ 
ดานขอมูลพื้นฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับคอนขางมากมีคาเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ดานสิทธิประโยชนแกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.86 และ ดานขาวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับคอนขางนอยมีคาเฉลี่ย 2.17 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  การรับรูของประชาชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
 
ABSTRACT 

The Objective of this  study was to define people’ perception on National Health Security fund of Kosampee 
Subdistrict Administrative Organization, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. The sample population in the 
Kosampee Subdistrict Administrative Organization, Kosampee Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. Total number 400 
was used in this study were analyzed by using frequency, percentage, average, and standard deviation. Interviews and 
content analysis. The instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, average, and standard deviation. 
 The study showed that Public perception on National Health Security fund of Kosampee Subdistrict 
Administrative Organization, Kosampee Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. 
The overall moderate with an average of 3.08 on the criterion. In descending order from the highest to lowest, with an 
average basic information is the health insurance fund. In quite a 4.21 average, followed by the health fund benefits are 
moderate with an average of 2.86, and the fund's health. Were relatively small, with an average 2.17 respectively. 
 
Keywords :  Public perception on National Health Security local fund 
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การรับรู้ของประชาชนต่อการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลโกสัมพีเป็นเทศบาลเมืองโกสัมพี  
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

 
พันจ่าเอกสังคม  แจ่มหม้อ1 ดร.อัญชลี  มีมุข2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนตอการยกฐานะจากองคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพีเป็นเทศบาลเมือง
โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลโกสัมพี รวมทั้งสิ้น 400 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของประชาชนตอการยกฐานะจากองคแการบริหารสวนตําบลโกสัมพี เป็นเทศบาลเมืองโกสัมพี 
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.47  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการแบงสวนงานเทศบาลเมือง อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58  รองลงมาคือ ดานการบริหารองคแการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57  ดานอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง อยู
ในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  3.52 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานคณะผูบริหารเทศบาลเมือง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.23     
ขอเสนอแนะ   
  
คําสําคัญ :  การรับรูของประชาชนตอการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
 
ABSTRACT 
 The Objective of this  study was to define people’ Public perception on The status of the Kosampee Subdistrict 
Administrative Organization on Kosampee Town Municipality,Kosamphee Nakhon District, Kamphaeng Phet Province. Total 
number 400   Tools used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, 
average, and standard deviation. 
 The study showed that the level of Public perception on The status of the Kosampee Subdistrict Administrative 
Organization on Kosampee Town Municipality The overall level is average considering it was found that 3.47. The side with 
the most. The division works council. At a high level with an average of 3.58, followed by the top management of an 
organization. At a high level with an average of 3.57 on the authority of the municipality. At a high level with an average of 
3.52 and with an average minimum. The executive council At a high level with an average of 3.23 
  
Keywords :  Public perception  as Town Municipality. 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
Proposed Policy of Educational Management Development  
for Extended Schools under Uttaradit Service Area Office 

 
                                                                                           ศตพร  บูรณ์เจริญ1 

Sataporn  Buncharoen 
 

บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและปใญหาและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  เป็นการรางขอเสนอ
เชิงนโยบายจากการศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสํารวจและการสัมภาษณแ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบายจากการสนทนากลุม ประชากร 
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 70 คน ครูผูสอน  1,021 คน และกลุมเปูาหมายผูใหขอมูล จํานวน 9 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 70 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ครูผูสอน 291 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแแกน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบวา 
              1.  สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ ทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไปและดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน สวนปใญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ยกเวนดานดานการบริหารงานบุคคลอยู
ในระดับนอย 
              2.  ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถแ ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้ 
                  2.1  ดานการบริหารงานวิชาการมีจุดมุงหมายเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
โดยมีแนวปฏิบัติ คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่อการเรียนรูและใช
แหลงเรียนรู การนิเทศภายในเพื่อชวยเหลือหรือแนะนําการคิดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและการใหผูที่เกี่ยวของเขามามี สวนรวมในการจัด
การศึกษา            
                   2.2  ดานการบริหารงานงบประมาณมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการเกี่ยวกับการใชจายเงินที่มุงเนนความเป็นอิสระ คลองตัวโปรงใสตรวจสอบไดและ
ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และผลงานโดยมีแนวปฏิบัติคือ การดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนในการบริหารงบประมาณ การใชจาย การควบคุมและ
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
                   2.3  ดานการบริหารงานบุคคลมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพตามความตองการมาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ตลอดจนพัฒนาใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่องและเมื่อพนจากการทํางานสามารถดํารงชิวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยมีแนวปฏิบัติ คือ การวางแผน
อัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ การสรรหาบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพของครู 
                   2.4  ดานการบริหารงานทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการในดานตางๆ ที่ทําใหสามารถดําเนินงานไปตามเปูาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่น
ตลอดจนชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติคือ การวิเคราะหแสภาพบริบทเพื่อ กําหนด
ทิศทางของสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายเปูาหมายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายฝุายเขามามีสวนรวมวางแผน กําหนด
โครงการหรือกิจกรรม การวางแผนจัดระบบสารสนเทศและการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการทํางาน 
 
คําสําคัญ : ขอเสนอเชิงนโยบาย, การบริหารจัดการศึกษา, ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
Abstract 
 The study aimed to examine the state and problems as well as to investigate proposed policy of  educational management 
development for extended schools under Uttaradit Service Area Office. The research was divided into two phases: (1) drafting the 
proposed policy by investigating document, surveys, and interviews; (2) examining the proposed policy by group discussion. The 
population was 70 school administrators, 1,021 teachers and 9 target informants. The sample of 70 administrators was obtained by  
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purposive sampling and 291 teachers by Krejcie and Morgan table. The research instrument were a questionnaire and a structured 
interview form. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and analytic induction. The results were as follows: 
 1.  The state of school management of extended schools under Uttaradit Service Area Office in four aspects: academic 
management, budget management, general management and personnel management overall was at a moderate level. The state of 
management in separate items was also at a moderate level. The problem of school management of the extended schools overall 
was at a moderate level. The problem in separate items was at a moderate level, except personnel management which was at a low 
level. 
 2.  The proposed policies of  educational management development for extended schools under Uttaradit Service Area 
Office in four aspects were: 

 2.1  Academic management- The purpose was to develop learners for key competencies and desired characteristics 
as stated in the curriculum. Guidelines were curriculum development, learning process development, research for learning 
development, supporting teachers for learning material development and using learning resources, internal supervision to suggest 
ideas and evaluation for education improvement and participation.     

 2.2  Budget management: The purpose was to manage the budget that was aimed to be independent, transparent, 
result-based. Guidelines were to implement plans in budget management, expense, control and budget evaluation. 

   2.3  Personnel management: The purpose was to have efficient personnel with ongoing development and happy 
retirement. Guidelines were planning for manpower, position, recruitment and professional development. 

 2.4  General management: The purpose was to facilitate the other aspects to achieve objectives regarding education 
standard. Guidelines were to analyze the context for education directions. Relevant people participated in planning for projects or 
activities, information technology system and working standard. 

 
Keywords: Proposed policy, education management, extended education 
 
บทนํา 

สถานการณแปใจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการจัดการศึกษาของประเทศไทย จําเป็นตองมีการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงวัฒนธรรมและการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพถือวาเป็นหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
สถานศึกษา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติการศึกษาไวในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 8 สิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 ความวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 : 15 ) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการ
ศึกษา มาตรา 10 ความวา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพิ้นฐานไมนอยกวาสิบสองปี หมวดที่ 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการ 
ศึกษา สวนที ่1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา 31 ความวา กระทรวงมีอํานาจหนา 
ที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการศึกษา 
มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ว 
ไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดย 
ตรง (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2545  : 3-12) 

จากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวทําใหการจัดการศึกษาเพื่อมุงใหเกิดคุณลักษณะของผู 
เรียนตามที่กําหนดไว ซ่ึงตองมีความสัมพันธแเชื่อมโยงกันของหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูหรือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเค รื่องมือวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาปใจจุบันที่นิยมใชเป็นตัวบงชี้เพื่อแสดงถึงคุณภาพของผูเรียน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใชผลสอบ O-NET ซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพผูเรียนที่ต่ําลง มีวุฒิภาวะต่ํา ความรูทางวิชาการต่ํา โดยเฉพาะคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ  
และภาษาอังกฤษมีปใญหาการอานไมออกเขียนไมได การบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตองให
ความสําคัญกับผูบริหารโรงเรียนมากที่สุด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหรือระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหโรงเรียนเป็ นนิติบุคคล 
และพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป การกระจายอํานานการบริหารและการจัดการศึกษา พบวายังคงมีปใญหาความไมคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้ นที่
การศึกษาและโรงเรียนทั้ง 4 ดานโดยตรงเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตางมีความเห็นตรงกันวา “การกระจายอํานาจมิไดเป็นการกระจายอํานาจอยาง 
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แทจริง สวนกลางยังคงควบคุมและกําหนดขอบเขตวิธีการดําเนินงาน” ทําใหเกิดความไมคลองตัวและเป็นปใญหาหลักของการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
การศึกษา โดยเฉพาะดานงบประมาณและดานการบริหารงานบุคคล การกระจายอํานาจดานงบประมาณมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ สามารถวางแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ และดําเนินการเกี่ ยวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุ หลักเกณฑแการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษายังมีความไมเป็นธรรมที่สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนเฉพาะคาใชจายรายหัว มีความไมสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน แตละพื้นที่และภาวะเศรษฐกิจในปใจจุบัน รวมทั้งไมครอบคลุมปใจจัยพื้นฐานที่
นักเรียนควรไดรับโรงเรียนขนาดเล็กมีภารกิจเชนเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญแตไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยกวา เงินสวนใหญไดรับในช วงปลายปี
งบประมาณ (สิงหาคม-กันยายน) ยังเกิดปใญหาการใชจายเงินไมทันภายในสิ้นปีงบประมาณอีกดาน การบริหารการจัดการการศึกษาในดานการบริหารงาน
บุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยังคงเป็นปใญหาใหญของระบบการศึกษาที่กําลังรอการแกไข อาทิ ปใญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
เกณฑแการขอยายในปใจจุบันที่เปิดโอกาสใหครูสามารถขอยายไดปีละ 2 ครั้ง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนครูบอย ครูไปกระจุกตัวอยูในเมือง แตบางพื้นที่ขาดครู 
สงผลใหการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ตองชวยปฏิบัติงานธุรการ งานการเงิน บัญชี พั สดุของ
โรงเรียน ตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก หรือตองชวยทํางานที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทําใหครูตองละทิ้งหองเรียนในบางชวงบางเวลา โรงเรียนขนาดเล็กไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนจากการเกษียณอายุ ราชการหรือ
โยกยาย ครูที่ไดรับการบรรจุไมตรงตามสาขาวิชาที่โรงเรียนตองการ ระบบการศึกษายังประสบกับปใญหาขาดผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากมีการโยกยายบอยครั้งรวมถึงผูบริหารรุนใหมขาดทักษะการบริหารและไมมีความรอบรูเกี่ยวกับตําแหนงและกฎหมายกา รบริหารงาน
บุคคล ปใญหาดานการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน คือ การพัฒนาครู ปใจจุบันสวนกลางเป็นผูกําหนดนโยบายการพัฒนาครูแนวคิด
แนวทางและงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น ดานการบริหารงานทั่วไป พบปใญหาความไมคลองตัวในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน สวน
ใหญเป็นปใญหาดานระเบียบปฏิบัติและความยุงยากซับซอนของการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณปใญหาการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงครูผูสอนขาด
ความรูความสามารถแตตองทําหนาที่ในการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียน เป็นตน ดานงานวิชาการ เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกระบวนการ
เรียนรูของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนซ่ึงเป็นผูรับบริการการศึกษาโดยตรงระบบการศึกษาไทยในปใจจุบันไมสามารถจัดการศึกษาและไดผลผลิตที่มี
คุณภาพตามเปูาหมายที่ตองการ การจัดการเรียนการสอนใชรูปแบบเดิมๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยขาดการมองบริบทที่ไมเหมือนกันของแตละ
พื้นที่เป็นหลักของการจัดการศึกษา เชน ทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณแ ฯลฯ ทําใหผลผลิตของการศึกษาไมสอดคลองตรงตามความตองการพื้นที่ คนที่
จบการศึกษาละทิ้งทองถิ่นและชุมชนของตนเขาไปทํางายอยูในเมือง สงผลใหทองถิ่นและชุมชนขาดการพัฒนนา ซ่ึงไมคุมค าของการลงทุนทางการศึกษา 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสํานักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา กลุมวิจัยและสงเสริมการวิจัย  2558 : 34-53) 

คุณภาพของการจัดการศึกษาหรือคุณภาพของผูเรียนยอมขึ้นอยูกับสภาพการดําเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษาในภาระงานทั้ง 4 ประการ 
คือ ในการบริหารดานวิชาการ สภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ดี ดานการบริหารงบประมาณซ่ึงเป็นงานสนับสนุนและสงเสริมใหกา ร
ดําเนินการดานวิชาการเป็นไปตามเปูาหมายเพื่อประโยชนแของสถานศึกษาและผูเรียน ดานการบริหารงานบุคคลเป็นการเตรียมความพรอมดานบุคลากร ตั้งแต
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนเป็นสําคัญ ดานการบริหารทั่วไปเป็นการจัดทํานโยบาย แผน และ
ระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรทุกฝุายเพื่อประโยชนแสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (วันเพ็ญ  ทองงํา 2550  : 1-2) 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาว พบวาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงสถานศึกษาดังกลาวตองจัดการบริหารจัดการศึกษางานทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป รวมถึงจะตองบริหารจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับ เขารวมกันซ่ึง
การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน จะตองจัดทําทั้งของในแบบประถมศึกษาและจดัทําในแบบมัธยมศึกษา ซ่ึงผูบริหาสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาบางทานยังขาดความรูความเขาใจและการขาดทักษะรวมถึงการตัดสินใจในการดําเนินงานรวมถึงการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษา จ าก
เหตุผลดังกลาวนั้นการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถแ จากผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามภารกิจขอบขายการบริหารจัดการศึกษาของภาครัฐและของสถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา
และนักเรียนซ่ึงเป็นผลผลิตหลักของสถานศึกษาใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย         
           1.  เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถแ  
           2.  เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงาน
ทั่วไป 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง                   
             ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย, ภารกิจการบริหารสถานศึกษา, การวิจัยเชิงนโยบายและบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงนโยบายแบงขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการรางขอเสนอเชิงนโยบายจากการศึกษา
เอกสาร การศึกษาเชิงสํารวจและการสัมภาษณแ โดยใชเครื่องมือ 2 ฉบับคือ แบบสอบถามศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแวิเคราะหแขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบ
สัมภาษณแแบบมีโครงสรางวิเคราะหแขอมูลดวยการวิเคราะหแสรุปอุปนัย (analytic induction) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบขอเสนอเชิงนโยบายจากการ
สนทนากลุม เพื่อรวมวิเคราะหแ วิพากษแวิจารณแและใหขอเสนอแนะรางขอเสนอเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปใญหาตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคลากร  ดานการบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัยไดขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 
            1.  สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ ทั้ง 4 ดาน ไดแก 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไปและดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน สวนปใญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถแโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ยกเวนดานดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับนอย 
            2.  ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
อุตรดิตถแ ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้ 
                  2.1  ดานการบริหารงานวิชาการมีจุดมุงหมายเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
โดยมีแนวปฏิบัติ คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่ อการเรียนรูและใช
แหลงเรียนรู การนิเทศภายในเพื่อชวยเหลือหรือแนะนําการคิดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและการใหผู ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา            
                  2.2  ดานการบริหารงานงบประมาณมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการเกี่ยวกับการใชจายเงินที่มุงเนนความเป็นอิสระ คลองตัวโปรงใสตรวจสอบไดและ
ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และผลงานโดยมีแนวปฏิบัติคือ การดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนในการบริหารงานงบประมาณ การใชจาย การควบคุม
และการประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ 
                  2.3  ดานการบริหารงานทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการในดานตางๆ ที่ทําใหสามารถดําเนินงานไปตามเปูาหมายที่กําหนดดวยความร าบรื่น
ตลอดจนชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติคือ การวิเคราะหแสภาพบริบทเพื่อ กําหนด
ทิศทางของสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายเปูาหมายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายฝุายเขามามีสวนรวมวางแผน กําหนด
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การวางแผนจัดระบบสารสนเทศและการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการทํางาน 
                  2.4  ดานการบริหารงานบุคคลมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพตามความตองการมาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ตลอดจนพัฒนาใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่องและเมื่อพนจากการทํางานสามารถดํารงชิวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยมีแนวปฏิบัติ คือ การวางแผน
อัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ การสรรหาบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพของครูอยางตอเนื่อง 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัตามวัตถุประสงคแการวจิยัมีประเด็นสําคัญที่คนพบและอภิปรายผลดังนี้ 
            1.  สภาพและปใญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ 
ทั้ง  4  ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป พบวา ดานการบริหารงาน
วิชาการมีสภาพและปใญหาการปฏิบัติในระดับปานกลางแตมากที่สุดกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะงานวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญหรือเรียกได วาเป็นงานหลัก
ของโรงเรียนที่มีถึงรอยละ 40 ของงานทั้งหมด อีกทั้งเป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียนนําไปสูการยอมรับในดานคุณภาพการศึกษา จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูผูสอนตองใหความสนใจเป็นพิเศษโดยวางแผนเพื่อ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตลอดจนติดตามผลอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุลัดดาวัลยแ  อัฐนาค (2557) ที่ศึกษาเรื่องสภาพและปใญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวม
และรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก และปใญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับนอย ซ่ึงเง่ือนไขที่สงเสริมใหการบริหารงาน 
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วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประสบผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการคือตองจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียนดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครูผูสอนตองจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนางานดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ เป็นตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย  สุภาพัฒนแ (2556) ที่ศึกษาเรื่องสภาพและปใญหาการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 พบวา ปใญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 8 งาน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก งานแผนงานและประกันคุณภาพ งานวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งาน
บริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และงานชุมชนและภาคเครือขายและปใญหาอุปสรรคตอการบริหารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีบุคลากรนอยแตมีภาระ
งานมาก งบประมาณมีจํากัด ขาดการตรวจสอบติดตามและประเมินผล บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานการใชจายเงินไมเป็นไปตามแผนงาน 
ครูผูรับผิดชอบขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติอาคารสถานที่เกาชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ขาดการประชาสัมพันธแ การติดตอประสานงานกับ
ชุมชน ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรนอย เป็นตน 
            2.  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ พบวาขอเสนอ เชิงนโยบายทั้ง 4 ดาน เป็นขอเสนอที่ไดจากกระบวนการการศึกษาและรวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบจาก
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่เขามามีสวนรวมตลอดจนการสังเคราะหแจากบริบทของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถแ  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของจึงสงผลใหไดขอเสนอ  เชิงนโยบายที่กําหนดเป็นรูปแบบกลุม (group model) คือกําหนดนโยบายโดยกลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษายึดถือ
หลักการมีสวนรวมและการหาจุดรวมระหวางกลุมผลประโยชนแตางๆ  (วิโรจนแ สารรัตนะ 2554:19) อีกทั้งในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายไดยึดกระบวนการ
ในการกําหนดนโยบายที่ดีและถูกตองคือเป็นการกระทํารวมกันของผูบริหารระดับสูง และผูนํานโยบายไปปฏิบัติคํานึงถึงวัตถุประสงคแของโรงเรียนที่ชี้ใหเห็น
แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นเหตุเป็นผลนําไปปฏิบัติได (ประชุม  รอดประเสริม.2545 :19-20) สอดคลองกับ
งานวิจัยของชูวิทยแ  บุตแสง (2553) ที่ศึกษาเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารงานดานการบริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวาไดขอเสนอเชิงนโยบาย 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารและงานธุรการ ดานเทคโนโลยีเครือขายขอมูลสารสนเทศ ดานทรัพยากร
และอาคารสถานที่ดานงานกิจการนักเรียนและดานการประสานการการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธแ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เหรียญชัย  
วีรวรรธแกุล (2551) ที่ศึกษาเร่ืองขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาได
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานวิชาการ 12 ดาน ไดแก ดานการบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ดานการบริหารวัสดุ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสงเส ริม
ความรูทางวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือทางวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงานและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก6 ใบ   
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

The Effect of Learning Activity Management in Thai Language Strand by Using Six Thinking HatsTechnique 
to Develop Critical Thinking and Synthesis Thinking of PrathomSuksa  6 Students 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะหแและคิดสังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนผาขวางวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  จํานวน 18  คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู จํานวน10  แผน 20 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหแและ
คิดสังเคราะหแชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ จํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา   
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและ                     
คิดสังเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ  เทากับ 83.70คะแนนกอนเรียนเฉลี่ยรอยละ เทากับ  45.74  ซ่ึงคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ที่โรงเรียนกําหนดไว 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใช 
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.56 ในดานเนื้อหา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสถานที่  อุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานการวัดและ
ประเมินผล  ทุกดานอยูใน ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ  2.63  ,2.62  ,2.58และ 2.62 ตามลําดับดานประสิทธิภาพครูผูสอน              
มีระดับความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34 
 

คําสําคัญ : เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ พัฒนาการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the learning achievement in Thai language strand by using six thinking hats 
techniqueto develop critical thinking and synthesis thinking of PrathomSuksa  6 students, and to examine the satisfaction of students 
towards learning activity management  by using six thinking hats technique to develop critical thinking and synthesis thinking of 
PrathomSuksa  6 students. The population of this study was 18  PrathomSuksa 6 Students at PhaKwangWitthaya school underChiang 
Rai Primary Educational Service Area Office 1in the second semester  of  the academic year 2015. The research instruments drawn for 
this study were 10 learning plansfor 20 hours, a 30-item multiple choice test with 4 answer choices to evaluate critical thinking and 
synthesis thinking and a 20-item questionnaire on the satisfaction of students towards learning activity management in Thai language 
strand by using six thinking hats techniqueto develop critical thinking and synthesis thinking. The results of the study were found as 
follows; 

1. The percentage of the score  of  students before learning by using six thinking hats  
techniqueto develop critical thinking and synthesis thinking of PrathomSuksa  6 students was 45.74, whileafter learning, it became 
83.70 % which was higher than before learning and higher than  the criteria set by the school at 80%. 

2. The overall satisfaction of students towards learning activity management in Thai 
language strand by using six thinking hats technique in Thai language strand to develop critical thinking and synthesis thinking of 
PrathomSuksa  6 students was at the high level with the mean of 2.56.The content, learning activity management, place, 
equipment,facilities, including evaluation and assessment appeared at the high level which were respectively ranked (Mean = 
2.63,2.62,2.58, and 2.62).  The satisfaction towards the teacher’s efficiencywas at the average level with the mean of 2.34. 
 

Keyword :  Six Thinking HatsTechnique, Critical Thinking, Synthesis Thinking  
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บทนํา 
 ในโลกปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาเป็นดานวิทยาศาสตรแ ขอมูลขาวสาร  หรือการเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจและปใญหาสังคม
ตางๆ อีกมากมาย ทําใหคนเราตองพัฒนาตนเอง ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และสติปใญญา เพื่อใหทันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงนั้น และการที่จะพัฒนาใหดํารงอยูในสังคม
ที่มีขอมูลขาวสารเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตจําเป็นตองเลือกรับขอมูลขาวสารเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารที่
เกิดขึ้น เพราะความรูและวิธีการที่ใชในการแกปใญหาที่ไดผลในขณะนี้อาจลาสมัยและไมไดผลอีกในวันขางหนา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเป็นตองมีการพัฒนา
บุคคลใหเหมาะสมกับสภาพปใจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองจัดใหผูเรียนสามารถพิจารณาไตรตรองขอมูลหรือสถานการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยสามารถคิดไดอยางมี
เหตุผลเพื่อตัดสินใจปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและสงเสริมใหมีการเรียนรูตามสภาพจริง  )Authenticity  Learning) (วิชัย  วงคแใหญ, 2543 : 66) และความสามารถในการ
คิด  ทําใหมนุษยแมีความเป็นมนุษยแ  ที่มีความแตกตางจากสัตวแ สามารถแกปใญญาใหกับตนเองได สามารถคิดสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแใหมๆ  สามารถสรางความสุข
ใหกับตนเอง และปกปูองตนเองใหพนจากภัยธรรมชาติ( ฆนัท  ธาตุทอง,  2554 : 4-8) 
  การพัฒนาทักษะการคิดของมนุษยแ  เปน็เร่ืองที่วงการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศไดใหความสนใจ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหแเกิดขึ้นอยางมาก แตอยางไรก็ตามในสองทศวรรษที่ผานมา พบวา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแยังทําไดในขอบเขต
จํากัดและยังไมบรรลุเปูาหมายสูงสุดที่ตองการ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2549 : 2; อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แหงชาติ
, 2545 : 5)   
  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลการวิจัยจํานวนมากที่บงชี้วาในการสอนวิชาตางๆ ผูเรียนมักสามารถทําไดดีในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะขั้นพื้นฐาน  แต
เมื่อมาถึงสวนที่ตองใชความคิดและเหตุผลผูเรียนยังไมสามารถทําได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2549 : 2) ในประเทศไทยนั้นก็เชนกัน วง
การศึกษาไทยไดมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการคิดมาหลายปี แตแนวคิดเหลานั้นยังไมไดรับการนําไปใชอยางกวางขวาง ซ่ึงปใญหาคุณภาพดานการคิดวิเคราะหแ
ของเด็กไทยควรไดรับการแกไขโดยเร็ว (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 2) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2545 หมวด 1 บททั่วไป เกี่ยวกับความมุงหมายและหลักการในมาตรา 6 กลาววา
การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบรูณแ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และหมวด 4 วาดวยเรื่องแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติแล ะเต็มตาม
ศักยภาพ  ในมาตรา 24 ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในขอ (2) ระบุวา “ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการ
จัดการ การเผชิญสถานการณแและการประยุกตแความรูมาใชเพื่อปูองกันและแกไขปใญหา” 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในหมวดที่ 1 มาตราที่ 6 หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 และมาตราที่ 24 ขอ 2  จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติที่ไดกลาวมาขางตนนี้ การจัดการศึกษาจะบรรลุตามที่กลาวมาไดนั้นเด็กตองไดรับการจัดการเรียนรูเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด ไมวาจะเป็นการคิดวิเคราะหแ 
คิดสังเคราะหแ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรคแ และการคิดแกปใญหา เป็นตน ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก โดยฝึก
กระบวนการคิดใหกับเด็ก  ฝึกใหเด็กเป็นนักคิด  มีเหตุผล  สามารถตัดสินใจ  เผชิญสถานการณแตางๆ ไดอยางมีเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ  ,  2545 : 4) ไดกลาวถึงจุดหมายไวอยางชัดเจนวา มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นมนุษยแที่
สมบูรณแ  เป็นคนดี  มีปใญญา มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยปลูกฝใงผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ มีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะ
ความคิด การสรางปใญญา  แกปใญหาอยางรอบคอบ มีเหตุผล มีความสากล รูเทาทัน การเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ มีความสามารถใน
การสื่อสาร การจัดการและใชเทคโนโลยีที่จําเป็น ซ่ึงแนวความคิดนี้ไดสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ  คิดสังเคราะหแ  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรคแ  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนแ ตามตัวบงชี้ที่ 1 สามารถวิเคราะหแ สังเคราะหแ  สรุปความคิดรวบ
ยอดคิดอยางเป็นระบบและคิดแบบองคแรวม  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแ  คิดสังเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรคแ  คิดแกปใญหาและตัดสินใจ รูจัก
เทคโนโลยี  กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง  คิดกวาง  คิด
ลึกซึ้ง  คิดไกล  คิดอยางมีเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช  2551 (กระทรวงศึกษาธิการ  ,2551 : 4) มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี  มีปใญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ  มีความรู   ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการแกปใญหา  การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  รวมทั้งไดกํา หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด  ไดแก  การคิดวิเคราะหแ  การคิดสังเคราะหแ  การคิดอยางสรางสรรคแ  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และ
การคิดเป็นระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคแความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
  จากขอมูล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  )สมศ  (.โดยศาสตราจารยแ ดร .ชาญณรงคแ  พรรุงโรจนแ  ไดให
ความสําคัญในการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในระดับหนึ่งในการจัดการศึกษาของไทย และกระบวนการคิดนับเป็นเรื่องที่ครูไม
สามารถทําใหเห็นผลชัดเจนไดงายนัก เนื่องจากกระบวนการคิด ไมปรากฏเนื้อหาลักษณะชัดเจนที่ครูนําไปใชสอนไดประการหนึ่ง การคิดเป็นกระบวนการเรียน
การสอนที่เป็นรูปธรรม จึงตองจัดเป็นกระบวนการทางการแสดงออกใหเห็นเป็นนามธรรมดวยอีกประการหนึ่ง และที่สําคัญกระบวนการคิดแบบหนึ่งเหมาะสม
กับผูเรียนแบบหนึ่ง อาจไมเหมาะสมกับผูเรียนอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นหนาที่ของผูสอนจะตองทําความเขาใจกับกระบวนการคิดที่ลงตัวกับผูเรียน เพื่อใหสามารถพัฒนา
จนเกิดความสามารถที่เรียกวา  “กระบวนการคิด” แกผูเรียนของเขา ตามจุดประสงคแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ  .ศ .  2542 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว  
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จากผลการรายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา  เลขที่ 308 หมูที่ 13 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  2548 ในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความ สามารถในการ
คิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคแ  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศนแ  มีคุณภาพระดับปรับปรุง และการรายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 ( พุทธศักราช 2549  – 2553)   ในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ  คิดสังเคราะหแ  
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรคแ  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศนแ   มีคุณภาพระดับพอใช ซ่ึงไมผานตามเกณฑแการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และไดรับขอเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบ 2  ( พุทธศักราช 
2549  – 2553) คือ   
  1  .ควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาไทยอยางลึกซ้ึง โดยใชกระบวนการฝึกที่เหมาะสม อยางสม่ําเสมอ โดยมีการวัดผล 
ประเมินผล นําผลไปพัฒนาอยางเป็นระบบขั้นตอน 
  2  .ควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแฯ โดยใชกิจกรรมการฝึกที่สอดคลองกับการคิดแตละชนิดอยางสม่ําเสมอ 
  3.  ควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถสรุปเชิงตรรกะ และสรางสิ่งใหมได โดยเนนใหผูเรียนรูจักแกปใญหา จากเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดให 
เชน การแกปใญหาโจทยแคณิตศาสตรแ สรางสรรคแผลงานประเภทการเขียนบทความ รายงาน แตงเรื่องที่มีคุณภาพ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
และคิดไตรตรอง ดวยกิจกรรมที่ฝึกใหผูเรียนรูจักใชความคิดอยางลึกซ้ึง เชน การวิเคราะหแขาว  บทความ  กิจกรรมการคิดอยางสืบสวนสอบสวน 
 จากผลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนผาขวางวิทยา เลขที่ 308 หมูที่ 13 ตําบลแมยาว 

 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สํานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2548 จะเห็นไดวาผูเรียน
โรงเรียนผาขวางวิทยา ยังขาดทักษะกระบวนการในเร่ืองของการคิด 
 การรายงานผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคแการมหาชน) ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 2 ในรายวิชาภาษาไทย 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และ 2551 ประจําปีการศึกษา 2552 และ 2553 ของโรงเรียนผา
ขวางวิทยา พบวา ผลการทดสอบวิชาภาษาไทยในระดับโรงเรยีนคะแนนเฉลีย่จะต่าํกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  และถาแยกตามมาตรฐานการเรียนรู จาก
คะแนนเฉลี่ยที่ต่ําสุดไปหาคะแนนเฉลี่ยมากสุด จะพบวา 
   มาตรฐานที ่1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพือ่นําไปใชตัดสินใจแกปใญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 1.17   
  มาตรฐานที่ 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณแวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตแใชในชีวิตจริง ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 1.25   
  มาตรฐานที่ 2.1 : ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ ไดคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 2.41   
  มาตรฐานที่ 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปใญญาของภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ  ไดคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  11.32   
  มาตรฐานที่ 3.1 สามารถเลือกฟใงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูสึก และสรางสรรคแ  ไดคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 15.15   

ดังนั้น จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานผูวิจัยและรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET) ของโรงเรียนผาขวางวิทยาการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและวิธีการพัฒนาการคิด และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชเทคนิค
การคิดแบบหมวก  6 ใบ (The Six Thinking Hats) เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการคิด โดยกําหนดใหหมวกมี 6 สี คือ สีขาว สีดํา  สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสี
ฟูา โดยแตละสีจะเป็นสัญลักษณแของการคิดลักษณะตางๆ 6 ลักษณะซ่ึงเทคนิคนี้ไดรับความนิยมมาก เพราะสามารถพัฒนาความคิดของนักเรียนไดโดยไมจํากัดเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม สามารถนําไปใชไดงาย เพราะเป็นกิจกรรมที่ไมซับซอน ซ่ึงประโยชนแของการใชหมวกจะชวยใหนักเรียนไดพยายามคิดใหรอบคอบ โดยคิดทั้งจุดดี 
จุดดอย จุดที่นาสนใจ และความรูสึก  ที่มีตอสิ่งนั้นๆ แทนที่จะยึดติดกับความคิดเพียงดานเดียวหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ทิศนา แขมมณีและคณะ , 2544 : 69)  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญาณิศวรแ  ยิ้มสวัสดิ์ (2552 : บทคัดยอ)   ไดทําการวิจัยเรื่องการใชเทคนิคหมวกความคิด  6 ใบ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผลการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  อําเภอเมืองเชียงใหม เร่ือง ชุมชนโบราณแองเชียงใหม -ลําพูน ทั้ง  4 แผนการจัดการเรียนรู พบวาผลการเรียนรู
หลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนอยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และผลการประเมินการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม เรื่อง ชุมชนโบราณแองเชียงใหม -ลําพูน พบวากระบวนการคิดของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับด  ี และกระบวนการคิดของสวน
ใหญสามารถสะทอนความคิดไดสูงกวากระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

แกวกัลยา  วงศแภักดิ์ (2553 : บทคัดยอ)  ไดทํางานวิจัยเร่ืองการใชเทคนิคหมวกความคิด  6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม เรื่อง ความสุขของกะทิเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาที่เรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม เรื่องความสุขของ
กะทิ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม  เรื่อง ความสุขของกะทิเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของ 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม  เรื่อง
ความสุขของกะทิทุกขออยูในระดับมาก คือ การเรียนรูดวยวิธีนี้ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานทําใหนักเรียนรูสึกอยากแสวงหาความรูมากขึ้นและทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาของบทเรียนเพิ่มขึ้น  รองลงมา คือ ทําใหนักเรียนเรียนวิชานี้งายขึ้น  และขอที่มีคาเฉลี่ยที่สุด คือ ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดดีขึ้น 

จากการศึกษาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผาขวางวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ตอไป โดยมีคําถามของการวิจัยดังนี้ 

 1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ 
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑแรอยละ  80  ตามโรงเรียนกําหนดหรือไม   

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก  6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ อยูในระดับความพึงพอใจมากหรือไม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้ 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2.  เอกสารที่เกี่ยวกบัเทคนิคการคิดแบบหมวก  6 ใบ ของ Edward De Bono 
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิด 
4.  ความรูและทฤษฎีเกีย่วกับการคิดวิเคราะหแ 
5.  ความรูและทฤษฎีเกีย่วกับการคิดสังเคราะหแ 
6. แผนการจัดการเรียนรู  
7. เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
8. งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 
ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
   1.  แผนแบบการทดลอง 
   2.  ประชากร 
   3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   4.  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
   5.  การจัดทาํกับขอมูลและวิเคราะหแขอมูล 
  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 

แผนแบบการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใชแผนแบบการทดลอง  One  Group Pretest –Posttest  Design  โดยการจัดใหมีการทดสอบกอน
เรียนและทดสอบหลังเรียน   

ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ผาขวางวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จํานวน  18  คน  ที่กําลังเรียนรายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ท 61101 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาํนวน 3 ชนิด  คือ 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานกระบวนการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู 

 การเก็บและรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเป็นผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
 1.1  ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการคิดแบบหมวกคิด 6 ใบ ประกอบดวย แผนการจัดการ
เรียนรูจํานวน 10 แผน แผนละ  2  ชั่วโมง  เป็นเวลา  20  ชั่วโมง  ดังนี้ 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  1  การอานจับใจความประเภทนิทาน(1)   จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  2  การอานจับใจความประเภทนิทาน(2)   จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  3  การอานจับใจความประเภทบทความ(1)จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  4  การอานจับใจความประเภทบทความ(2) จํานวน 2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  5  การอานจับใจความประเภทเร่ืองสั้น(1) จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  6  การอานจับใจความประเภทเร่ืองสั้น(2) จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  7 การอานจับใจความประเภทขอความ(1) จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่  8 การอานจับใจความประเภทขอความ(2) จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การอานจับใจความประเภทสื่อโฆษณา(1)จํานวน  2  ชั่วโมง 
                แผนการจัดการเรียนรูที่ 10การอานจับใจความประเภทสื่อโฆษณา(2)จํานวน 2  ชั่วโมง 
 ไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรูกับนักเรียนกลุมประชากรและหลังจากสอนครบ 20 ชั่วโมง แลว จึงนํา
แบบทดสอบการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   2.1  กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40  ขอ 
ดังนี้ 
 เร่ืองที ่ 1    ประเภทนิทาน   
            - คิดวิเคราะหแ จํานวน     4    ขอ   
            - คิดสังเคราะหแ    จํานวน     4    ขอ 
 เร่ืองที ่ 2    ประเภทบทความ  
            - คิดวิเคราะหแ  จํานวน     4    ขอ   
            - คิดสังเคราะหแ    จํานวน     4    ขอ 
 เร่ืองที ่ 3    ประเภทเร่ืองสั้น  
            - คิดวิเคราะหแ  จํานวน     4    ขอ   
            - คิดสังเคราะหแ    จํานวน     4    ขอ 
 เร่ืองที ่ 4    ประเภทขอความ   
            - คิดวิเคราะหแ  จํานวน     4    ขอ   
            - คิดสังเคราะหแ    จํานวน     4    ขอ 
 เรื่องที ่ 5    ประเภท สื่อ โฆษณา   
            - คิดวิเคราะหแ  จํานวน     4    ขอ   
            - คิดสังเคราะหแ     จํานวน     4    ขอ 

 แลวนํามาเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑแไวใช 30 ขอ  
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 2.2  นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบานรวมมิตร ตําบลแม
ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นําผลมาวิเคราะหแหาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายขอ เกณฑแการยอมรับคุณภาพความยาก (p) อยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 - 1.00 

   2.3 นําผลการสอบเฉพาะขอสอบที่มีคุณภาพอยูในเกณฑแที่กําหนดจํานวน 30 ขอ นํามาหาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคาความเท่ียงเทากับ  0.8158  

 2.4  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผาขวางวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 18 คนโดยทดสอบกอนเรียนและไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูจนสิ้นสุดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวทําการ
ทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และเทียบกับเกณฑแที่โรงเรียนตั้งไว 
  3.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ดังนี้ 
 3.1  กําหนดรูปแบบคําถาม ขอความที่จะถามเป็นขอความที่เกี่ยวกับความรูสึกของผูตอบ เป็นไปในทางบวก เป็นขอความสั้น เขาใจงาย จํานวน   20 
 ขอ และมีความชัดเจน 5 ดาน คือ ดานเนื้อหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานประสิทธิภาพครูผูสอน  ดานสื่อและอุปกรณแ และดานการวัดและ
ประเมินผล 
                   3.2  นําแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2โรงเรียนผาขวางวิทยา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 18 คน 
                  3.3  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหแเพื่อมาหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาคนควาสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ  เทากับ 83.70 คะแนนกอนเรียนเฉลี่ยรอยละ เทากับ  45.74  ซ่ึงคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน และสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ที่โรงเรียนกําหนดไว 

 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย2.56 ในดานเน้ือหา  ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสถานที่  อุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวก  และ ดานการวัดและประเมินผล  ทุกดานอยูใน ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเทากับ  2.63 ,2.62   , 2.58 และ 2.62 ตามลําดับ ดานประสิทธิภาพครูผูสอน  มีระดับความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.34  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิด
สังเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล  ดังนี้ 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ  เทากับ 83.70 คะแนน กอนเรียนเฉลี่ยรอยละ เทากับ  45.74  ซ่ึงคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน และสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ที่โรงเรียนกําหนดไว  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
  นักเรียนไดรับการพัฒนาในเรื่องการคิดที่หลากหลายอีกทั้งนักเรียนยังไดรับการพัฒนาการคิดที่ถูกวีที  ตามแนวทางของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546 
:16 ) กลาวถึงการคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นกลไกการสอนใหคนคิดในหลายดานควบคูกันไป แยกอารมณแกับเหตุผล เรียนรูการคิดของกันและกัน อยางมีหลักเกณฑแ
จุดประสงคแ คือ  ฝึกการคิดทั้งดานตนเองและผูอื่น มองความคิดของผูอื่น ทั้งดานบวกและดานลบ ใชเหตุผลและหลักเกณฑแเป็นแนวของการพิจารณา   เปิด
โอกาสใหสมาชิกทุกคนของกลุมไดระบายความคิดและประสบการณแ เต็มดวยการคิดอยางมีแบบแผน  สรางความคิดที่หลากหลายและดีกวา ประหยัดเวลาในการตัดสินใจ  
ขจัดความเป็นผูมีจิตตน หรือ Ego ออกจากความคิดและความรูสึก ในขณะที่ตองตัดสินใจหรือใหความเห็นในประเด็นปใญหาตางๆ สรางเสริมคุณภาพของการ
คิดตัดสินใจ แกปใญหาอยางสรางสรรคแ  สอดคลองกับ สาโรช โศภีรักขแ  (2546 : 89) กลาวถึงขอดีของหมวก 6 ใบ คือ  ชวยในการถกเถียงหรืออธิบายเหตุผลตางๆ 
ไดงายขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดหรือประเด็นตางๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ชวยใหสามารถคิดเป็นดานๆ ไดอยางชัดเจน ไมนํามา
ปะปนกัน ชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถของตนในการแก ปใญหา  ผูเรียนกลาแสดงออกดวยการถาม – ตอบ และเสนอความคิดของตนมากขึ้นและกระตุนให
ผูเรียนใชความคิดตลอดทั้งคาบเรียน 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสามารถคิดโดยเนนการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ โดยนําเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เป็นการ
จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดฝึกการคิดวิเคราะหแและสังเคราะหแตามรูปแบบขั้นตอนการสอน  6 ขั้นตอน คือ  ขั้นนํา (Lead-In) เร่ิมดวยการใหภาพประกอบงาย 
ๆ ตัวอยางหรือแบบฝึกหัดที่แสดงใหเห็นกระบวนการ  ที่สอน ขั้นอธิบาย (Explanation) เขาสูการใหตัวอยางทันทีวาจะสอนอะไรตามลักษณะธรรมชาติของ
หมวกใบที่เลือก ขั้นสาธิต (Demonstration) ใหตัวอยางในการสาธิตเพิ่มเติม แสดงใหเห็นการใชหมวกที่มีความสัมพันธแกับการคิด แตละแบบพรอมกับ
คําอธิบายแนะนําตัวอยางคําถามเพื่อสรางความเขาใจ ขั้นปฏิบัติ  (Practice)  เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดใช
กระบวนการในการฝึกฝนทุกใบ  หากเป็นไปไดควรฝึกบอยครั้ง  อยาใชใบใดใบหนึ่งนานเกินไป  ซ่ึงจะเป็นการดึงความสนใจจากกระบวนการใหเขวไป  
จุดประสงคแ  คือ ใหผูเรียนเกิดทักษะ  ไมใชใหอธิบายใหนาสนใจ  ถึงจะไมไดผลนักก็ดําเนินตอไปได  ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) ในการฝึกฝน
กระบวนการครูและนักเรียนอาจสังเกตไดตอไปอีกวากระบวนการนั้นถูกนําไปใชอยางไร ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในขณะนั้นที่หมวกใบใด ใบหนึ่งกําลังปฏิบัติอยูหรือไดจากการ
ตอบคําตอบที่ผูเรียนถามก็ได หลังจากนักเรียนเรียนรูการใชหมวกแลว ครูกลาวเตือนถึงวิธีการนําไปใชในชีวิตจริง ซ่ึงขอสังเกตเหลานี้เราไดมาจากวารสารและ
สิ่งที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน และ ขั้นสรุป (Conclusion) การสรุปกระบวนการใหทวนย้ําประเด็นหลักและเนนวา ทําไมกระบวนการนี้จึงเกิดประโยชนแ   การ
วิจัยในครั้งนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนียแ  หนูนาค (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรียนการสอนภาษาไทยดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ที่มีตอความสามารถคิดวิเคราะหแและการอานวิเคราะหแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวก 6 ใบ ของเดอ โบโน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของแกว
กัลยา  วงศแภักดิ์  (2553 : บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่องการใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม เรื่อง ความสุขของกะทิเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาที่เรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม เรื่องความสุขของ
กะทิ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 2.56 ในดานเนื้อหา  ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสถานที่  อุปกรณแ และสิ่งอํานวยความสะดวก  และ ดานการวัดและประเมินผล  ทุกดานอยูใน ระดับมาก โดยมี คะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ  2.63  ,2.62     , 2.58  และ 2.62 ตามลําดับ ดานประสิทธิภาพครูผูสอน  มีระดับความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.34 ทั้งนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดรวมมือกันในการเรียนรู เป็นสิ่งแปลกใหมสําหรับนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย  นักเรียน
มีความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลาที่จะแสดงออก  ไมตึงเครียด และในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการใช
สื่อที่หลากหลาย  ทําใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย มีความกระตือรือรนในการเรียนอยูตลอดเวลา ตอบคําถามไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประภาศรี  รอดสมจิตร  (2542 : บทคัดยอ )ที่ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมสงเสริม   ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชแนวคิดของหมวกหกใบของ Edward De Bono  พบวา นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใน
โปรแกรมอยูระดับเหมาะสมมาก  และงานวิจัยของ แกวกลัยา  วงศแภักดิ์(2553 : บทคัดยอ )การใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอนวรรณกรรม  เร่ือง 
ความสุขของกะทิเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยา ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ในการสอน
วรรณกรรม  เรื่องความสุขของกะทิทุกขออยูในระดับมาก คือ การเรียนรูดวยวิธีนี้ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานทําใหนักเรียนรูสึกอยากแสวงหาความรูมากขึ้นและ
ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนเพิ่มขึ้น  รองลงมา คือ ทําใหนักเรียนเรียนวิชานี้งายขึ้น  และขอที่มีคาเฉลี่ยที่สุด คือ ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ้
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวิจัยตอไป ดังนี้ 
  1.  การนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใชในจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนควรทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งคําถามโดยใชเทคนิคการตั้ง
คําถามจากรูปแบบการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแใหละเอียดและตองชัดเจน  

2.  ในการใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในระยะแรก 
นักเรียนยังเกิดความสับสนในความหมายและวิธีการใชหมวก เพราะเป็นความรูใหมและนักเรียน ไมคุนเคย  ดังนั้น ครูผูสอนควรเลื อกใชสื่อที่นักเรียนเห็นได
ชัดเจนและจดจําไดงาย เพื่อใหนักเรียนมองเห็นไดอยางชัดเจน และสามารถทบทวนความจําไดตลอดเวลา 
 3.  ในการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อใชในการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนควรมีความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และเนือ้เรื่องที่ใชในการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนการสอนไมควรยาวจนเกินไป  
  4.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหแและคิดสังเคราะหแ  ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับวัยและความตองการของนักเรียน 
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5.  เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมควรเป็นเรื่องใกลตัว และเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมควรนานเกินไป เพราะจะทําใหเด็กเกิด
ความเบื่อหนาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแ เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแและ
คิดสังเคราะหแ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยแ ดร.นพพร  ธนะชัยขันธแ  อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
หลัก และอาจารยแ ดร.สุดาพร  ปใญญาพฤกษแ  อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม ที่ใหคําแนะนํา  ตลอดจนแนวทางแกไข เพื่อใหวิทยานิพนธแนี้สําเร็จสมบูรณแ  
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา  คณะครู  และนักเรียนทุกคน  ที่เป็นทั้งกําลังใจ  และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล  
และทดลองเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นไดเพราะกําลังใจที่ยิ่งใหญที่มีมาจากครอบครัว  บิดา มารดา ที่ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดานเสมอ
มา  จนทําใหการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
The Effect of Learning Activity Management by Using Project Work  

to Develop Conceptual Thinking and Learning Achievement of Prathom Suksa 6 Students 
 

ณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว1 

Nutchuda  Chomkaew 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ เพื่ อพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาขอคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน กลุมประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบานหวยหมอเฒา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนแ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะหแขอมูลใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติแบบที แลวนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอนไดรับการจัดกิจกรรม  การเรียนรู
แบบโครงงาน พบวาคาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแของนักเรียน ในภาพรวมกอนใชกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีระดับการคิดเชิงมโนทัศนแอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมกอนจัดกิจกรรมเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดไดแก  
นักเรียนคนที่ 10  รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 4,6,8,11 

2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบวา คาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโดยมีรอยละความกาวหนาเฉลี่ยรวม 24.17  สําหรับ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  สูงกวากอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  โดยมีรอยละ
เฉลี่ยความกาวหนา 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยการคิด เชิงมโนทัศนแและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอคิดเห็น
ของนักเรียน รายการที่มีขอคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก การจัดกิจกรรมนาสนใจมีประโยชนแตอการเรียนรู และเนื้อหาที่จัดขึ้นสําหรับนักเ รียนเขาใจไดงายและไม
ยากจนเกินไป และกิจกรรมทุกแผนการสอนใชภาษาถูกตอง  

 
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบโครงงาน  การคิดเชิงมโนทัศนแ 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the level of the conceptual thinking and  learning achievement in Science, to 
develop conceptual thinking and learning achievement, to compare of the conceptual thinking and  learning achievement and to 
examine the opinion towards  learning activity management  by using project work. The population of this study was Prathom Suksa 
6 students at Huai Mor Tao school. The research instruments drawn for this study were a conceptual thinking test, a learning 
achievement test, a learning plan using project work, and a questionnaire. The data were analyzed by using mean and standard 
deviation and T-test. The data were presented in the table with the description.  The results of the study were found as follows; 

1. The result of the level of the conceptual thinking and learning achievement of Prathom Suksa  6 students appeared that 
the mean of level of  Prathom Suksa 6 students’ conceptual thinking before learning by using project work was at the average level. 
The score of the learning achievement of students before learning by using project work appeared that student number 10 had the 
highest score and students number 4,6,8 and 11 were ranked respectively. 

2. The result of the development of the conceptual thinking and  learning  
achievement of Prathom Suksa  6 students appeared that the mean of level of  Prathom Suksa 6 students’ conceptual thinking after 
learning by using project work was higher than before learning. The percentage of progress score was 24.17. The average score of the  
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learning achievement of students after learning by using project work was higher than before learning and the percentage of progress 
score was 30.55 

3. The comparison of the conceptual thinking and  learning achievement of   
Prathom Suksa 6 students between before and after learning management by using project work was found that there were the 
differences between the mean of the conceptual thinking and  learning achievement of  Prathom Suksa 6 students between before 
and after learning at the statistically significant level of .01 

4. The result of the students’ opinion towards learning activity management  by using project work appeared that the mean 
and standard deviation of students’ opinion with the highest opinion were as follows; the activity was interesting and useful for 
learning, the content was understandable and was not too difficult and every learning plan used   the accurate language. 

 
Keyword : Project, Concept Thinking 
 
บทนํา 

วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปใจจุบัน และในอนาคตเพราะวาวิทยาศาสตรแเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช และผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยแไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิต และการทํางาน เหลานี้
ลวนเป็นผลของความรูทางวิทยาศาสตรแ ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคแ และศาสตรแอื่นๆวิทยาศาสตรแชวยใหมนุษยแ ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็น
ผล  คิดสรางสรรคแ  คิดวิเคราะหแ วิจารณแ  มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรูดวยตนเอง  และมีความสามารถในการไขปใญหาไดอยางเป็น ระบบ และยัง
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษแพยาน สามารถตรวจสอบได  วิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซ่ึงเป็นสังคม แหงการ
เรียนรู (Knowledge-based society)  ทุกคนจึงจําเป็นตองไดรับการพัฒนา และเรียนรูวิทยาศาสตรแ เพื่อที่จะไดมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น และสามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล  สรางสรรคแ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551)  

จากความสําคัญของวิทยาศาสตรแที่มีตอสังคมโลกปใจจุบัน ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี กลาวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแควรมีการเชื่อมโยง
เนื้อหา แนวคิดหลัก สอดคลองกับชีวิตจริง ตอบสนองผูเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ สงเสริม ใหพัฒนากระบวนการคิด สามารถเชื่อมโยงองคแความรูหลายๆ
ดาน (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ. 2552) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนซ่ึงเป็น
กําลังของชาติใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปใญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่ นในสังคมไดอยางมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรแที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสราง
องคแความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปใญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลง
มือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย ใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 75) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรแ ผูสอนไมควรมุงเนนเน้ือหาเพียงอยางเดียว แตควรฝึกใหเรียนไดฝึกทักษะกระบวนการคิดควบคูกันไปดวยเนื่องจากการคิดมีความสําคัญตอการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแตละบุคคลในการดําเนินงานของสังคม 

สมองสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเร่ืองของการคิด คิดเป็น แกปใญหาเป็น สรางสรรคแสิ่งใหมเป็น ไบเยอรแ (Beyer .1987) กลาววา 
การคิด คือการคนหาความหมาย คือการนําประสบการณแใหมมาเช่ือมโยงกับประสบการณแเดิม เพื่อสรางความรูใหม (พิมพันธแ เดชะคุปตแ, พเยาวแ ยินดีสุข และ 
ราเชน มีศรี. 2553 : 56) สอดคลองกับ Ausubel,David P.(1963) นักจิตวิทยาพุทธิปใญญานิยมถือวาการสอนความคิดรวบยอด (Concept) เป็นงานสําคัญ 
เพราะความคิดรวบยอดเป็นคํานามธรรม ใชแทนสัตวแ วัตถุ สิ่งของที่ไดจัดไวในจําพวกเดียวกัน โดยถือลักษณะ (Attribute) ที่สําคัญเป็นวิกฤติเป็นเกณฑแ (สุ
รางคแ  โควตระกูล.  2553 : 326 – 327) ซ่ึงความคิดรวบยอด คือ การคิดเชิงมโนทัศนแจะชวยในการเพิ่มความรู ความเขาใจ หลักการแนวคิดใหม ทําใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเร่ืองนั้นๆ และสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในเครือขายเชิงนามธรรมเขากับมโนทัศนแอื่นๆไดดียิ่งขึ้นสงผลใหผูเรียนสามารถคิดทําความเขาใจใน
การรับรูสิ่งใหมๆ ไดดี และอยางรวดเร็ว สามารถคาดการณแตอไปไดวาอะไรจะเกิดขึ้น การคิดเชิงมโนทัศนแจึงมีประโยชนแมาก ถาหากสามารถสราง  มโนทัศนแ
ของสิ่งใดไดแลว ก็จะสามารถนํามโนทัศนแนั้นไปประยุกตแใชในโอกาสอื่นไดอีก (สุวิทยแ มูลคํา .2547 : 9 – 16) มโนทัศนแเป็นตนแบบที่สมองเก็บบันทึกไวในความ
ทรงจํา จะทําหนาที่เป็นตัวเปรียบเทียบกับขอมูลใหม ๆ ที่ประสาทสัมผัสรับเขามา เพื่อทําความเขาใจสิ่งนั้น สามารถตัดสินใจไดวาสิ่งนั้นคืออะไร ทําใหตองรูวา
จะทําสิ่งใดตอไป และชวยใหสามารถดํารงชีวิตและทําสิ่งตางๆ ได มโนทัศนแสราง “กรอบตนแบบ” และ “ขอสมมุต”ิ ใหกับสิ่งตางๆ ซ่ึงเป็นสวนสําคัญในการให
เหตุผล การระลึกถึง การคาดคะเน และการรูวาจะตองทําสิ่งใดตอไป ดังนั้น กรอบมโนทัศนแของเราจะสงผลกระทบตอทุกสิ่งที่เราทํา (สุวิทยแ  คํามูล,  2551 : 
14 ; อางอิงจาก เกรียงศักดิ์  เจริญวงศแศักดิ์,  2546) 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net) พบวาผลสัมฤทธิ์ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ปีการศึกษา 2552 ระดับประเทศ มี
คาเฉลี่ยรอยละ 38.67 ปีการศึกษา 2553 ระดับประเทศ มีคาเฉลี่ยรอยละ 41.56 ซ่ึงยังอยูในเกณฑแที่ยังตองไดรับการพัฒนา ทั้งนี้โรงเรียนบานหวยหมอเฒาก็มี
ผลสัมฤทธิ์เชนเดียวกับระดับประเทศโดยปีการศึกษา 2552 มีคาเฉลี่ยรอยละ 32.81 ปีการศึกษา 2553 มีคาเฉลี่ยรอยละ 41.30 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ.  2552 – 2553 : 5) ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองปี และนอกจากนี้จากผลการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2 พ.ศ.  2549 – 2553 ไดสรุปเหตุปใจจัยที่ทําใหโรงเรียนบานหวยหมอเฒาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ 4 วา ผูเรียนขาดการ
ไตรตรองในขอมูลความคิด การสรุปความคิดรวบยอด อันเนื่องมาจากรูปแบบการสอนที่เนนการทองจํา ไมไดฝึกใหใชความคิด จินตนาการ ขาดความนาสนใจ 
ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมอยากเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา.  2550 : 23 – 24) 

แนวทางในการแกไขปใญหาทางการเรียนวิทยาศาสตรแและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนนั้นผูศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเป็นกลยุทธแที่ใหนักเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนเป็นลําดับ เรียกวา วิธีการทางวิทยาศาสตรแ (Sciencetific Method) ใชการ
สรางความรูหรือสิ่งประดิษฐแดวยตนเองตามแนวทฤษฎีการสรางความรูหรือสิ่งประดิษฐแดวยตนเองตามแนวทฤษฎีการสรางความรูหรือสิ่งประดิษฐแดวยตนเอง
ตามแนวทฤษฎีการสรางความรู เนนการคนพบความรูดวยวิธีคนพบ (Discovery) คนพบความรูดวยวิธีสืบสอบ (Inquiry Method) ความรูใหมหรือสิ่งประดิษฐแ
ใหม หรือ วิธีการใหมที่ไดจากการทําโครงงานนั้น เป็นความรูใหมของผูเรียนที่ทําโครงงานเอง และยังเป็นประสบการณแใหม สําหรับครูที่ปรึกษาและบุคคลอื่นๆ
อีกดวย ดังนั้น การทําโครงงานจึงเป็นการพัฒนาการคิด (พิมพันธแ  เดชะคุปตแ, พเยาวแ  ยินดีสุข และ ราเชน  มีศรี.  2553 : 54) นอกจากนี้โครงงานยังเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะของนักเรียนไดดังเชนผลการศึกษางานวิจัยของ(วรนุช อิสริยจงกล. 2548 : 2) ที่กลาววาการเรียนการสอน
ดวยโครงงานวิทยาศาสตรแ เป็นการเรียนรูที่ผูเรียนเป็นผูลงมือกระทํา ทดลองและฝึกคิดดวยตนเอง มีความสามารถคิดวิเคราะหแหาเหตุผล รวมทั้งสามารถนํา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเป็นนวัตกรรมที่มีคุณคาเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญไดเป็นอยาง
ดี เนื่องจากการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรแจะทําใหเด็กไดพัฒนาคุณลักษณะตางๆอยางรอบดานทั้งความรู ความคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและ
พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแ ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด เนื่องจากผูเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูตามศักยภาพของตนเองเชนเดียวกับ จิราภรณแ  ศิริทวี (2542 : 
34) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานนักเรียนมีโอกาสไดรับประสบการณแตรงในกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทุกขั้ นตอน มีโอกาสไดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและจะชวยพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ใหนักเรียน ทําใหนักเรียนเป็นคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีวินัย และซ่ือสัตยแในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบยอมรับฟใงคําติชม และความ คิดเห็นของผูอื่น มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตรแ รูจักแบงเวลาในการทํางาน และการกระทํากิจกรรมอื่นๆ และทํางานรวมกับผูอื่นได นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทําใหทําใหผู เรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูทุกขั้นตอน ฝึกทักษะในการแกไขปใญหา ใหผูเรียนไดฝึกปฏิบัติจริง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดสรางสรรคแ 
และจําแนกขอมูลเปรียบเทียบ สรุปความคิดรวบยอด การริเร่ิม การจินตนาการ ดังนั้นในการแกไขปใญหาดังกลาวผูศึกษาจึงเห็นวา การจัดกิ จกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และสามารถแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตรแจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแและการ
คิดเชิงมโนทัศนแทางวิทยาศาสตรแไดดียิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จะทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบาน
หวยหมอเฒา กลุมเครือขายโรงเรียนเจดียแหลวง-ศรีถอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการคิดเชิงมโนทัศนแ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ ขอคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน หนวยที่ 1 เร่ือง การเจริญเติบโต สูงกวากอนเรียน และสูงกวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือไม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

2. เพื่อพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความคิดเชิงมโนทัศนแ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเสนอเป็นแนวทางในการศึกษาตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
3. การคิดเชิงมโนทัศนแ 
4. แผนการจัดการเรียนรู 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ 
6. ความคิดเห็น 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแผนการทดลองแบบ OneGroup Pretest – 
Posttest Design) แบงขั้นตอนการวิจัย เป็น 4  ระยะคือ  

ระยะที่ 1 ศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ระยะที่ 2 ศึกษา
พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ระยะที่ 3 เปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศนแและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ระยะที่ 4 ศึกษาขอคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนโรงเรียนบานหวยหมอเฒาภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557 อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จํานวน 12 คน  

ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบคุณภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลองใหพรอมไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง การเจริญเติบโต  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรแ  แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
2. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแกอนเรียนกับกลุมประชากร 
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับประชากร โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องการเจริญเติบโตจํานวน 6 แผนโดยใชเวลาเรียน

ทั้งหมด 12  ชั่วโมง   
4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและทดสอบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนแ  โดยใชแบบทดสอบหลังเรียนกับกลุมประชากร   
5. วัดความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหแเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสต รแ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ระดับการคิดเชิงมโนทัศนแกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาคะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงมโนทัศนแของนักเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง ( X =  13.41) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย( X ) เทากับ 15.16  
2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาคาเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถดานการคิดเชิงมโนทัศนแของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวา กอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโ ดยมีรอยละ
ความกาวหนาเฉลี่ยรวม 24.17  และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  สูงกวากอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานโดยมีรอยละเฉลี่ยความกาวหนา 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอคิดเห็น
ของนักเรียน รายการที่มีขอคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก การจัดกิจกรรมนาสนใจมีประโยชนแตอการเรียนรู และเนื้อหาที่จัดขึ้นสําหรับนักเ รียนเขาใจไดงายและไม
ยากจนเกินไป และกิจกรรมทุกแผนการสอนมีการใชภาษาถูกตอง  
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน พบวาคาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแของนักเรียน ในภาพรวมกอนจัดกิจกรรม มีระดับการคิดเชิงมโนทัศนแอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตาม
รายบุคคล  นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดไดแก นักเรียนคนที่ 11  รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 10  และนักเรียนคนที่ 6  ตามลําดับ สําหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมกอนจัดกิจกรรมเรียนรูเมื่อจําแนกตามรายบุคคล  พบวา  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดไดแก  นักศึกษา
คนที่ 10  รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 4,6,8,11     

2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบวา คาเฉลี่ยความสามารถดานการคิดเชิง
มโนทัศนแของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโดยมีรอยละความกาวหนาเฉลี่ยรวม 24.17  
สําหรับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  สูงกวากอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  โดยมี
รอยละเฉลี่ยความกาวหนา 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอคิดเห็น
ของนักเรียน รายการที่มีขอคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก การจัดกิจกรรมนาสนใจมีประโยชนแตอการเรียนรู และเนื้อหาที่จัดขึ้นสําหรับนักเรียนเขาใจไดงายและไม
ยากจนเกินไป และกิจกรรมทุกแผนการสอนมีการใชภาษาถูกตอง  
  
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศนแ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน พบวาคาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมกอนจัดกิจกรรม มีระดับการคิดเชิงมโนทัศนแอยูในระดับ
ปานกลาง อภิปรายไดวา คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับองคแประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปใญญา เจตคติ และสภาพแวดลอม
อื่น ๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเป็นสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตางๆ 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู เขาใจในสิ่งที่ตองการใหผู รูนั้นนับวาเป็นอีกกาวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังนั้น
เพื่อใหเกิดประโยชนแโดยตรงตอการสงเสริมใหผูสอนไดเห็นแนวทางในการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นความรูเรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหมจึงมีความจําเป็นที่
ผูสอนควรจะศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดประสบการณแเรียนรูที่ผูเรียนทํางานรวมกันและชวยเหลือ
กันในชั้นเรียน ซ่ึงจะสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธแที่ยอมรับซ่ึงกันและกันสรางความภาคภูมิใจใหผูเรียนทุ กคน นอกจาก นี้ยังเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย เพราะในชั้นเรียนมีความรวมมือ ผูเรียนจะไดฟใง เขียน อาน ทวนความ อธิบาย และปฏิสัมพันธแ ผูเรียนจะเรียนดวยการลงมือ
กระทํา ผูเรียนที่มีจุดบกพรองจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม ความมุงหมายของการสอน ความมุงหมายของการเรียนแบบทํางาน รับผิดชอบรวมกัน 
คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการเรียนเป็นกลุมแ บบเดิมนั้น 
จุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น สอดคลองกับ สมบูรณแ  จันทาทอง (2547)  ไดทําการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง  น้ํา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบวา คาเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศนแของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนจัดกิจกรรมการเรียนรู อภิปรายไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเป็นการสอนที่มุง
ใหผูเรียนปฏิบัติจริง ทําจริงไมเพียงแตเรียนรูทางทฤษฎีเทานั้น ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะในกระบวนการทํางาน เริ่มตั้งแตรวมคิดกันวางแผน การ
หาขอมูลอุปกรณแตาง ๆ การแบงงานและรวมมือกันทํางาน การประสานงาน จนกระทั่งการประเมินผลงาน เป็นการฝึกใหผูเรียนชวยตัวเอง มากกวาการพึ่งพา
อาศัยผูอื่น ฝึกใหรวมมือประสานงานกัน ทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุจุดประสงคแเป็นการฝึกประชาธิปไตยและการอยูรวมกันในสังคมไปดวย มีประโยชนแอยางยิ่ง
ในการฝึกใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางาน มีความขยันและรับผิดชอบในการทํางาน ฝึกทักษะตาง ๆ จากการปฏิบัติจริง เชน ทักษะการใชเครื่องมือการหาขอมูล 
การทํางานรวมกัน การตัดสินใจ ฯลฯ ทําใหผูเรียนเห็นประโยชนแและคุณคาของการเรียน เพราะผลการเรียนใชประโยชนแในชีวิตได เมื่อนักเรียนมีการฝึกปฏิบัติ
จริงทําใหเห็นภาพของการปฏิบัติและเขาใจในเนื้อหาได จึงทําใหสามารถเขียนแผนผังความคิดออกมาเป็น concept map ไดเป็นอยางดี การออกแบบ
โครงงานที่ดีจะกระตุนใหเกิดการคนควาอยางกระตือรือรนและใชทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองไดใหความสําคัญกับกิจกรรม
การเรียนรูลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรูสิ่งใหมๆ ของนักเรียนจะถูกยกระดับขึ้นเมื่อไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแกปใญหาที่มีความหม าย และเมื่อนักเรียน
ไดรับความชวยเหลือใหเขาใจวาความรูกับทักษะเหลานั้นสัมพันธแกันดวยเหตุใด เมื่อไหรและอยางไร (Bransford, Brown, & Conking, 2000, p. 23) การ
จัดการเรียนรูดวยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะนํานักเรียนเขาสูการแกปใญหาที่ทาทายและสรางชิ้นงานไดสําเร็จดวยตนเอง โครงงาน ที่จะมาชวยสราง
สภาวะการเรียนรูภายในชั้นเรียนจะเกิดไดในหลายกลุมสาระการเรียนรูในหลายเนื้อหาและในหลายระดับชวงชั้น โครงงานจะเกิดขึ้นบนความทาทายจากคําถาม
ที่ไมสามารถตอบไดจากการทองจํา โครงงานจะสรางบทบาทหลากหลายขึ้นในตัวนักเรียนเป็นผูที่แกปใญหา คนที่ตัดสินใจ นักคนควา นักวิจั ย โครงงานจะ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคแที่เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไมใชส่ิงที่แปลกแยกหรือเพิ่มเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาที่แทจริง 
 3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายไดวา สําหรับนักเรียนแลว ประโยชนแที่ไดจากการเรียนรูดวยโครงงาน มีดังนี้  เพิ่มอัตราการเขาเรียน เสริมสรางความ
เช่ือมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรู (Thomas, 2000) เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอื่นแลว ผลสัมฤทธิ์มีคาเทากับหรือสูง
กวา หากผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการทําโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000) เปิดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะที่ซับซอน เชน ทักษะการคิดขั้นสูง การ
แกปใญหา การทํางานแบบรวมมือและการสื่อสาร (SRI, 2000)  ใหโอกาสที่เปิดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียน มีการปรับใชกลวิธีเพื่อรองรับผูเรียนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002) การเรียนรูดวยวิธีการแบบนี้จะเป็นที่นาสนใจสําหรับนักเรียนหลายๆ คนจากการที่ไดรับประสบการณแตรง โดย
จะไดรับบทบาทและใชพฤติกรรมของผูที่สวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว นักเรียนจะไดมีสวนรวมในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆ ที่มีคว ามสําคัญนอกชั้นเรียน 
ประโยชนแที่ไดสําหรับครูที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพดานวิชาชีพแลว ยังชวยใหเกิดการทํางานแบบรวมมือกับเพื่อนครูดวยกัน รวมทั้ งโอกาสที่จะได
สรางสัมพันธแที่ดีกับนักเรียนดวย (Thomas, 2000) นอกจากนั้น ยังมีครูอีกมากที่รูสึกยินดีที่ไดคนพบรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของ
นักเรียนดวยการเปิดโอกาสในการเรียนรูในชั้นเรียน ยังพบอีกวานักเรียนที่จะไดประโยชนแจากวธิีเรียนดวยโครงงานมักจะเป็นนักเรียนที่เรียนดวยวิธกีารแบบเดมิ
ไมคอยไดผลดีนัก (SRI, 2000) 

 4. ผลการศึกษาขอคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอคิดเห็น
ของนักเรียน รายการที่มีขอคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก การจัดกิจกรรมนาสนใจมีประโยชนแตอการเรียนรู และเนื้อหาที่จัดขึ้นสําหรับนักเ รียนเขาใจไดงายและไม
ยากจนเกินไป และกิจกรรมทุกแผนการสอนมใชภาษาถูกตอง อภิปรายไดวา เป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานวิทยาศาสตรแ ชวยใหนักเรียนมี 
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ทักษะในการศึกษาคนควา มีความคิดริเร่ิมในการวางแผน รูจักแกปใญหาถาพบอุปสรรค ฝึกการทํางานเป็นกลุม เกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู ใชความรูได
หลายดาน และเกิดความภาคภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ กิตติยา  กันธรส (2547)  ไดทําการศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การพัฒนา
แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานวิทยาศาสตรแ เร่ือง  สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแผนพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูโดยโครงงาน พบวาแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานวิทยาศาสตรแ มีประสิทธิภาพเทากับ 82.75/77.21 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว และนักเรียนมี
ความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะและการนําผลการวิจยัไปใช้ 

จากการศึกษาคนควาในครั้ง นี้มีผูวิจัยมขีอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชนแตอการเรียนการสอนและการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้  
1. การเขียนผังมโนทัศนของนักเรียนครูควรแนะนําอยางใกลชิดเพราะการสอนแบบนี้อาจทําใหนกัเรียนเขียนผังมโนทัศนแงายๆ และเพือ่เป็นการปอง

กันและตรวจสอบไมใหนักเรียนลอกของเพื่อนควรมีการทดสอบรายบุคคล 
2. กอนการใชแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตรแ ครูผูสอนควรศึกษาและทาํความเขาใจเกีย่วกบัขั้นตอน โครงสราง รายละเอยีดเกีย่วกับ

บทเรยีน เพือ่ใหเกดิความมั่นใจในการนําไปใช 
3. การจัดการเรียนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตรแ กระบวนการกลุมมีความสําคัญมาก การที่งานจะประสบความสาํเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ ความ

สามัคคี และการรูจกับทบาทหนาที่ของตนเองของสมาชิก 
4. การใชแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตรแ อาจนําไปใชสอนเสริมโดยการนาํไปใชสอนนอกเวลาเรียนได 
การนําผลการวิจยัไปใช  
1. ควรนําแผนการจัดกิจกรรมไปพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรแไปใชในเนื้อหาสาระอื่นและในรายวิชาอื่น เชน วิชาคณิตศาสตรแ วิชาภาษาไทย วิชา

สังคมศึกษา  
2. สงเสริมใหครูผูสอนไดใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ไปใชกับนกัเรียนอยางแพรหลาย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารยแ ดร.แสงระวี  ปใญญา อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.
ชูศรี  สุวรรณ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนวทางตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมา จนทํา
ใหการจัดทําวิทยานิพนธแในครั้งนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

ขอขอบพระคุณคณาจารยแสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกทาน ที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย 
ขอขอบพระคุณ นายวีรัตนแ  สานุมิตร ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสุนิภา  ชมภูเมืองชื่น 

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) และนางมัทฐนาพร  ธรรมยา ครูชํานาญการโรงเรียนบานปุาตึงงาม ที่ใหความกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบเครื่องมือ ใหขอเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการจัดทําวิทยานิพนธแในครั้งนี้ใหถูกตองสมบูรณแยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหมอเฒา และนักเรียนทุกคนในกลุมตัวอยางที่ไดใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเก็บขอมูลให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลังใจในการศึกษาคนควา จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธแฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณแไปดวยด ี 

ทายที่สุด ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา คร-ูอาจารยแที่ไดอบรมสั่งสอน ตลอดจนขอขอบคุณญาติพี่นองทุกทานที่สนับสนุนและใหกําลังใจ
จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาดวยดีตลอดมา 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเพ่ือพัฒนาทักษะการทดลอง 
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

The Effect of Using Experimental Activity Package to Develop 
Experimental Skill and Learning Achievement of Prathom Suksa  4 Students 

 
วรัญญา  ถาหมี1 

Waranya Thamee 
 

บทคัดย่อ 
 การดําเนินงานวิจัยเร่ือง ผลการใชชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4  มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาระดับทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบทักษะ
การทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการทดลอง ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4  
โรงเรียนบานสบรวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก ชุดกิจกรรมการทดลอง แบบวัดทักษะการทดลอง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถาม ความคิดเห็น การ
วิเคราะหแขอมูลใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติแบบที แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย พบวา 
 1.  ผลการศึกษาระดับทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวาคาเฉลี่ยทักษะการทดลองของ
นักเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.35 มีทักษะการทดลองอยูในระดับพอใช เมื่อจําแนกตามรายบุคคล  พบวากอนใชชุดกิจกรรมการทดลอง นักเรียนที่มี
ทักษะการทดลองสูงสุดไดแก นักเรียนคนที่ 4 (29 คะแนน)  รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 14  (27 คะแนน)  และคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ในภาพรวมกอนใชชุดกิจกรรมการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.70 เมื่อจําแนกตามรายบุคคล พบวากอนใชชุดกิจกรรมการทดลอง นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดไดแก นักเรียนคนที่ 10 (24 คะแนน) รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 7,14,15 (22 คะแนน)   
 2. ผลการพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวาคาเฉลี่ยทักษะการทดลองของนักเรียน ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 32.23 มีทักษะการทดลองอยูในระดับดี เมื่อจําแนกตามรายบุคคล  พบวาหลังใชชุดกิจกรรมการทดลอง นักเรียนที่มีทักษะการ
ทดลองสูงสุดไดแก นักเรียนคนที่ 10 (39 คะแนน) รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 7,14 (38 คะแนน) และนักเรียนคนที่ 5  มีคะแนนนอยที่สุดเทากับ 22 คะแนน 
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมหลังใชชุดกิจกรรมการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.17 เมื่อจําแนกตามรายบุคคล  พบวาหลังใช
ชุดกิจกรรมการทดลอง นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดไดแก นักเรียนคนที่ 15 (36 คะแนน)  รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 10 (35 คะแนน)  
และนักเรียนคนที่ 1,8 มีคะแนนนอยที่สุดเทากับ 20 คะแนน ทักษะการทดลองของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการทดลอง สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการ
ทดลองโดยมีรอยละความกาวหนา 27.20 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการทดลองสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการ
ทดลองโดยมีรอยละความกาวหนา 26.17 
 3.ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการทดลอง ภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  ผลการแสดงความคิดเห็น พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียน รายการที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก 
นักเรียนไดฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน นักเรียนมีสวนรวมในการทดลอง และชุดกิจกรรมสามารถนําทุกกิจกรรมไปใชในการพัฒนาทักษะการทดลองได ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการทดลอง ทักษะการทดลอง 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the level of the experimental skill an learning achievement of Prathom Suksa  
4 students, to develop the experimental skill and  learning achievement, to compare the experimental skill and  learning 
achievement and to examine the opinion of students towards  the experimental activity package. The population of this study was 
Prathom Suksa 4 students at Ban Sob Ruak  school in Chiang Sean district, Chiang Rai province.  The research instruments drawn for 
this study were experimental activity package, experimental skill test, learning achievement test and a questionnaire. The data were 
analyzed by using mean and standard deviation and T-test. The data were presented in the table with the description.  The results of 
the study were found as follows; 
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1. The result of the level of the experimental skill and learning achievement of Prathom Suksa 4 students appeared that 

the average score of the experimental skill was 21.35 or at a fair level.  When classified individually, before learning student number 
4 had the highest score (29 marks) and students number 14  got 27 marks respectively.  The average score of the learning 
achievement before learning was 16.70. When classified individually, students with  the highest score were students number 10 (24 
marks) and students number 7,14, and 15  got 22 marks respectively.  
 2. The result of the development of the experimental skill and learning achievement of Prathom Suksa  4 students was 
found that the mean of the experimental skill was 32.23 or at a good level. When classified individually, after learning student 
number 10 had the highest score (39 marks),  students number 7 and 14  got 38 marks and students number 5 had the lowest score 
( 22 marks), respectively. The average score of the learning achievement after learning was 27.17. When classified individually, 
students with the highest score were students number 15 (36 marks) and students number 10 got 35 marks, while students numbers 
1 and 8 had the lowest score (20 marks), respectively.  After learning the scores of experimental skill and the learning achievement 
were higher than before learning. The progress score were 27.20 and 26.17, respectively. 

3. The comparison of the experimental skill and  learning achievement between before and after learning was found that, 
in general,  there was the difference at the statistically significant level of  .01. 

4. The result of the opinion appeared that the mean and standard deviation of students’ opinion with the highest opinion 
were as follows; The student practiced the real experiment in the every step, the students participated in the experiment, and every 
activity package could develop the experimental skill, respectively. 

 
Keyword : Experimental Activity Package, Experimental Skill 

 
บทนํา 
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรแเกี่ยวของกับทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิต ลวนเป็นผลของความรูวิทยาศาสตรแผสมผสานกับความคิดสรางสรรคแและศาสตรแอื่นๆ 
วิทยาศาสตรแทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิเคราะหแวิจารณแ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรูมีการแกปใญหาอยาง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษแพยานที่ตรวจสอบได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี. 2551 : 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25551 (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 3-4) ไดกลาวไววามุงพัฒนาผูเรียนซ่ึงเป็นกําลังของชาติ
ใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขมีความรู และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุนเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปใญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและมุง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกและในการเรียนรู
กลุมสาระวิทยาศาสตรแนั้นวิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเป็นสังคมแหงการเรียนรู ( Knowledge-based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตรแ เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคแ และมี
คุณธรรมและมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรแที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคแความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปใญหาที่หลากหลาย โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีกิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยาง
หลากหลายใหเหมาะสมกับระดับชั้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตรแในปใจจุบันไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เนนเนื้อหามาเป็น
หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการและผูเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรแไปใชแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ ดังที่ รัชนก คะยอม (2543 :3) 
กลาววา ครูควรจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนโดยการมีสวนรวมโดยศึกษาคนควาที่ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ คนควาและลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อใหเกิดประโยชนแดวยตนเองตามวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองนั้น ถือไดวาเป็นการปฏิบัติอยาง
นักวิทยาศาสตรแปฏิบัติ ดังที่ ธีระชัย ปูรณะโชติ(2537 : 37) ไดกลาววา การสอนวิทยาศาสตรแเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตรแไดปฏิบัติจริงๆ
ในการคนพบสิ่งใหมๆ คือการใชนักเรียนลองปฏิบัติอยางนักวิทยาศาสตรแ 

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นกับผูเรียนคือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ซ่ึงหมายถึงคุณลักษณะที่มีความจําเป็นตองมี
ในตัวของผูเรียนที่จะตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรแในการแกปใญหาหรือปฏิบัติงานตางๆ ในกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแนั้นทักษะที่ สําคัญมากที่สุด คือ 
ทักษะการทดลอง ถือวา เป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตรแแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงจะนํามาสูการฝึกใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนก ารทาง
วิทยาศาสตรแ เขาใจทฤษฎี สามารถเรียนรูจนเกิดมโนมติ และกลุมของมโนมติจะพัฒนามาจากผลที่ไดจากการทดลองและยังสงผลไปสูการทดลองที่กวางออกไป 
ทักษะการทดลอง มี 3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบงกลุม เปรียบเทียบ ไมมีกลุม เปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติการ 
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เพื่อหาคําตอบ หรือการทดสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี (2551 : 1) ไดใหความหมาย ของทักษะการทดลองวาคือ “ความชํานาญในการใชเครื่องมือการทดลอง 
การหยิบจับอุปกรณแทุกอยางอยางถูกตอง มีเทคนิคในการทดลองดวยความคลองแคลว มีความละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึ งความปลอดภัยของตนเองและ
ผูอื่น” สุวัฒกแ นิยมคา (2531 : 319) ใหความหมายทักษะการทดลองวา “ทักษะการทดลอง หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อที่แสดง
ปฏิกิริยาออกมาใหเห็น ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของจิตโดยมีการประสานสัมพันธแระหวางประสาทสัมผั ส สมอง และประสาท กลามเนื้อพิมพันธแ เดชะคุปตแ 
(2548 :8-14) ใหความหมายทักษะการทดลองไววา ความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบสมมติฐานการทดลอง โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง 
การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบไว ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณแไดอยางถูกตองและการบันทึกผลการทดลองมาโนช วาทะพุกณะ (2540 : 72) ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและพฤติกรรมดานทักษะปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบวา ทักษะการทดลอง
ไมแตกตางจากเกณฑแท่ีคาดหวัง และตองปรับปรุงดานทักษะกระบวนการในการทดลอง 

จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2551 วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้น ป.6 ไดคะแนนเฉลี่ย 51.68 และจากรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง  
(A-NET) ประจําปีการศึกษา 2552ไดคะแนนเฉลี่ย29.38จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปใญหาทางดานวิทยาศาสตรแดังนั้นจึงจําเป็น
อยางยิ่งที่จะตองมีการปลูกฝใงและสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแในการแสวงหาความรู และการแกไขปใญหาซ่ึงถือวา
เป็นทักษะพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางเรงดวน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552 : 117) 

กลุมสาระวิทยาศาสตรแระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ของโรงเรียนบานสบรวก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ไดศึกษา
ปใญหาในการสอนวิทยาศาสตรแในแตละคร้ัง ผลปรากฏวานักเรียนมีความรูความเขาในของเนื้อหา ทฤษฎี แตยังขาดทักษะการทดลอง ทําใหนักเรียนเกิดความ
เบื่อหนายในขณะที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรแ ขาดความสนใจเรียน และปใญหาอีกหนึ่งประเด็นที่พบในการสอนคือ เนื้อหาบางเรื่อง ถาหากสอนแตเนื้อหาอยางเดียวไมมี
การทดลองเนื่องจากอุปกรณแและสารเคมีบางชนิดที่ไมสามารถใหนักเรียนไดทดลองได เมื่อเรียนเน้ือหาจบแลว และทําแบบทดสอบนักเรียนจะนึกไมออกวาถา
จะทําการวัด หรือทดสอบสารบางชนิดจะตองทําการทดสอบอยางไรและเป็นผลทําใหตอบคําถามไมได จากปใญหาดังกลาวจะเห็นไดวาเด็กยังขาดทักษะ การ
ทดลองและสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตรแมีนอยลง(รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ โรงเรียนบานสบรวก 2555 : 2) 

การใชชุดกิจกรรมเป็นแนวทางหนึ่งที่ผูสอนไดนํามาใชเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะดานการเรียนรู และเป็นการจัด
ประสบการณแเรียนรูใหกับผูเรียน  ใหผูเรียนแกปใญหาดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู  โดยใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  โดยครูตองเป็นผูวางแผ น  
กําหนดเปูาหมายวัตถุประสงคแการเรียนรูดังที่ นพคุณ  แดงบุญ  (2552 : 16)  สรุปไววา ชุดกิจกรรม  หมายถึง  สื่อการสอนที่ผูสอนสรางขึ้น ประกอบดวยสื่อ
วัสดุอุปกรณแหลายชนิดประกอบเขากันเป็นชุด  เพื่อเกิดความสะดวกตอการใชในการเรียนการสอน  และทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามเปูาหมายของการ
เรียนรู  ทั้งดานความรู  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  และเจตคติตอวิทยาศาสตรแ  

จากปใญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจยัเห็นวาควรจะมีวิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและ
ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามความสามารถและเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแส มัยใหมใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามความสามารถและ
เหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงมีวัตถุประสงคแดังนี้  

1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังใชชุดกิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก เรียนชั้ นประถม ศึกษาปีที่  4 ที่ มี ต อชุดกิจกรรมการทดลอง  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย เรื่อง ผลการใชชุด
กิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเสนอเป็นแนวทางในการศึกษาตามลําดับ 
ดังตอไปนี ้

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรแ 
2. ชุดกิจกรรม 
3. หลักการและทฤษฎีและจิตวิทยาการเรยีนรู 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  
5. ทักษะการทดลอง 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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7. ความคิดเห็น 
8. งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องผลการใชชุดกิจกรรมทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยแบงขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 ศกึษาระดับทกัษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 
ระยะที่ 3เปรียบเทยีบทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะที่ 4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมทดลอง 

แผนแบบการทดลอง 
การวิจยัครั้งนี้จะศึกษากลุมตัวอยางโดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยมีแผนแบบ One Group Pretest – Posttest Design  

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบานสบรวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3จํานวน 17 คน 
เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก 
1. ชุดกิจกรรมการทดลอง 
2. แบบวัดทักษะการทดลอง  
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แบบสอบถามความคิดเห็น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเป็นผูดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูลดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนการดําเนินงานโดยทดสอบกอนเรียน 

(Pretest) ดวยแบบวัดผลทักษะการทดลอง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ เร่ือง การดํารงชีวิตของพืชกับประชากร ใชเวลา 19 ชั่วโมง นําคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบไปทําการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีทางสถิติ การวิเคราะหแขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรแโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัไดใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 
  1. สถิติพื้นฐานหาคารอยละหาคาเฉลี่ยหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. t=test โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS 11.5) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
  1.การศึกษาระดับทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวาคาเฉลี่ยทักษะการทดลองของนักเรีย น ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 21.35 มีทักษะการทดลองอยูในระดับพอใชและคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมกอนใชชุดกิจกรรมการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ16.70 
  2. การพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวาทักษะการทดลองของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการ
ทดลองสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการทดลองโดยมีรอยละความกาวหนา  27.20 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการ
ทดลองสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการทดลองโดยมีรอยละความกาวหนา  26.17 
  3.การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการทดลอง ภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการทดลอง พบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักเรียนรายการที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก 
นักเรียนไดฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน นักเรียนมีสวนรวมในการทดลอง  และชุดกิจกรรมสามารถนําทุกกิจกรรมไปใชในการพัฒนาทักษะการทดลองได ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.ผลการศึกษาระดับทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวามีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ระดับทักษะการทดลองอยูในระดับพอใชอภิปรายไดวา การเรียนรูวิทยาศาสตรแเป็นการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรแเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ  เมื่อผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรแโดย
ไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตนทาทายกับการเผชิญสถานการณแหรือปใญหา  มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริงก็สามารถเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของ 
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วิทยาศาสตรแกับวิชาอื่นได วิชาวิทยาศาสตรแเป็นศาสตรแที่ตองอาศัยผูสอนอธิบาย และตองใชสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดมองเห็นภาพและเขาใจ 
สามารถทํานายคาดการณแสิ่งตางๆไดอยางมีเหตุผลหากผูสอนขาดทักษะดานการสอนจะทําใหการเรียนทางดานวิทยาศาสตรแมีระดับผลการเรียนที่นอยลงไปดวย 
การที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรแนั้น ผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกตสํารวจตรวจสอบ  สืบคนความรูอยางไม
หยุดยั้ง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต   โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และคํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการ
เรียนรู  ความสนใจและความถนัดแตกตางกันสอดคลองกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรแที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญ
ในการคนควาและสรางองคแความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปใญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอนมีการ
ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นก็จะทําใหการเรียนรูวิทยาศาสตรแไดรับการพัฒนาขึ้นเชนกัน 
 2. ผลการพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พบวา คะแนนทักษะการทดลองของนักเรียน
หลังการใชชุดกิจกรรมการทดลองสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการทดลองทักษะการทดลองอยูในระดับดี อภิปรายไดว า วิทยาศาสตรแเป็นวิชาความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีสวนประกอบสองสวนคือสวนที่เป็นความรูและสวนที่เป็นกระบวนการแสวงหาความรูหรือกระบวนกา รทาง
วิทยาศาสตรแ การที่เราจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแตองมีลําดับขั้นตอน ความคิดและการกระทําที่ตอเนื่อง เรียกวามีกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 
ซ่ึงตองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเป็นเครื่องมือใหเกิดกระบวนการ ตองมีการฝึกฝนทํากิจกรรมจากการเรียนจนปฏิบัติไดถูกตอง แมนยําและใชเวลา
รวดเร็วการจัดการเรียนรูนั้นตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด และตองประยุกตแใชทฤษฎีการ
เรียนรู รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษามาใชประกอบการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงชุดกิจกรรม ถือวาเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีความสมบูรณแในตัวเอง สามารถนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูไดดี นวัตกรรม คือ การเปลี่ยนความคิดสรางสรรคแ ใหเป็นประดิษฐแกรรมที่
สังคมใหการยอมรับ สามารถทําใหสังคมมีทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ้น ชุดกิจกรรมการทดลองถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปของสื่อการสอน ในชุ ดกิจกรรมจะ
เสริมเทคนิคและวิธีการสอนตางๆ ที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกใหม สําหรับผูเรียนและผูสอน   ชุด กิจกรรมมี
ประโยชนแตอการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ถือวาเป็นนวัตกรรมการสอนที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมชวยเราความสนใจ 
รวมทั้งชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละคน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะใ นการแสวงหา
ความรูไมเบื่อหนายในการเรียน มีสวนรวมในการเรียน และสรางความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบการใชสื่อผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู
รวมทั้งมีขอแนะนํา การใชสําหรับครู ทําใหครูมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางแ ทจริง จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นวา การนําชุดฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตรแที่มีประสิทธิภาพมาใชในการพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรแได 
 3.ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการทดลอง พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียน 
รายการที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก นักเรียนไดฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนักเรียนมีสวนรวมในการทดลอง  และ ชุดกิจกรรมสามารถนําทุกกิจกรรมไปใชใน
การพัฒนาทักษะการทดลองไดอภิปรายไดวา การเรียนรูวิทยาศาสตรแเป็นการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู  กระบวนการเจตคติผูเรียนทุกคน  ควรไดรับการ
กระตุนสงเสริม  ใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตรแ  มีความสงสัย  เกิดคําถามในสิ่งตางๆที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและมี
ความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล  วิเคราะหแผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี
เหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจไดการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีหากผูสอนมีทักษะและ
ความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณแสูผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดประโยชนแดังนี้1. การแกปใญหาในชีวิตประจําวัน  ในชีวิตประจําวันเมื่อมี
ปใญหา หรือขอสงสัยอยางใดเกิดขึ้นเราตองใชเหตุผลเพื่อหาคําตอบหรือแกขอสงสัยตาง ๆ  ทั้งกับตัวเราเองหรือบุคคลใกลชิด การพยายามหาขอมูล ตาง ๆ เพื่อ
หาสาเหตุของปใญหานั้นอยางมีเหตุผล สามารถทําใหเราแกปใญหาไดอยางถูกตอง 2. วิเคราะหแปใญหาในสถานการณแที่เป็นจริงในชีวิตประจําวันเพื่อการแกปใญหา
วิทยาศาสตรแนําบุคคลไปสูการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและเจตคติทางวิทยาศาสตรแ ซ่ึงจะเป็นกระบวนการของการคนพบสิ่งใหม ๆ เพื่ อนําไปสู
คุณภาพชีวิตที่ดีและการแกปใญหา3. สรางคนใหมีกระบวนการคิด มีเหตุมีผล ไมหลงงมงายในสิ่งที่ไรสาระกระบวนการทางวิทยาศาสตรแเป็นวิธีการที่ยืดหยุนที่
แตละบุคคลจะปรับเอาไปใชแกปใญหาของตนการสังเกต การจดบันทึกและแปรความ การพยากรณแ สรางคนใหมีเหตุผล  ดังนั้นจะเห็นวาหากผูสอน นําชุด
กิจกรรมการทดลองไปใชก็สามารถที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนมีจิตวิทยาศาสตรแและรักในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ้
 จากการศึกษาคนควาในครั้ง นี้มีผูวิจัยมขีอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชนแตอการเรียนการสอนและการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. การนําชุดกิจกรรมการทดลองไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรทําความเขาใจและทดลองทําแบบปฏบิัติการทดลองทุกคร้ังเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
 2. การใชชุดกิจกรรมการทดลอง บางกิจกรรมอาจใชเวลาในการจัดกิจกรรมนาน ควรเพิ่มเวลาใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดตามความเหมาะสม หรือครู
อาจใชเวลาวาง หรือชั่วโมงซอมเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนจะทําใหการเรียนรูมีความตอเนื่อง 
 3. กิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการทดลอง จะตองมีการเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณแลวงหนา และเตรียมตัวลวงหนา เพราะจะทําให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุเปูาหมาย 
 5. วัดสุ อุปกรณแที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรม หากไมมีตามที่ระบุไวในชุดกิจกรรมครูอาจใชวัสดุ อุปกณแอื่นแทนไดตามความเหมาะสม  
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 6. ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการทดลองหากนักเรียนไมสามารถใชอุปกรณแไดอยางถูกตอง ครูควรชี้แนะการใชอุปกรณแใหแกนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนใชอุปกรณแไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหแเป็นอยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารยแดร.แสงระวี ปใญญา อาจารยแที่ปรึกษาหลัก ผู ชวย
ศาสตราจารยแ ดร.ชูศรี สุวรรณ อาจารยแที่ปรึกษารวม และ ดร.สรวิชญแ จิตรใจ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่กรุณาใหคําแนะนําและติดตามการทํา
วิทยานิพนธแในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณอาจารยแชโลม มานวกุล อาจารยแปรีชา ศรีทา และอาจารยแประสงคแ อิ่นสุทะ 
ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญชวยเหลือใหคําแนะนํา ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนบานสบรวก คณะครูโรงเรียนบานสบรวก ครอบครัวและญาติพี่นอง ที่สนับสนุนและเป็นกําลังใจมาโ ดย
ตลอด นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยแ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนนักศึกษา และผูมี สวน
เกี่ยวของ ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือตลอดมา จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศกึษาระดับปฐมวัย 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
Development guideline participation academic management in kindergarten school  under the 

Kamphaengphet Primary Education Office  area 1 
 

กรรณิกา จันสายทอง1, ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  2) ศึกษาปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 3) หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 89 คน และครูผูสอน จํานวน 137 คน ผูใหขอมูล   
ในการหาแนวทางพัฒนา จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรว ม        
ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ , 
คาเฉลี่ย (  ̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต 1              
มีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มี 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มี 3 ดาน ได แกดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 2.  ปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1               
มีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา   
ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มี 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 
   3.1 แนวทางดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เพื่อวางแผนกําหนดภาระ 
ขอบขายงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยที่จะใหชุมชนเขามามีบทบาทเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน รองลงมาไดแก  จัดตั้ง
เครือขายผูปกครองปฐมวัยเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา และแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อสํารวจและสัมภาษณแความตองการของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของปฐมวัย 
    3.2 แนวทางดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   ไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยนําเสนอแนวทาง กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางความ
ตระหนัก ใหความรูกับผูปกครองและชุมชนรองลงมาไดแก เชิญวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยมาใหความรูเพื่อสรางเจตคติที่ดีแก
ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น และนําคณะกรรมการเครือขายผูปกครองไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยประสบความสําเร็จ หรือโรงเรียนที่
เป็นตนแบบการเรียนรูปฐมวัย 
    3.3 แนวทางดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ไดแก ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเกิดความรูสึกถึงการเป็นเจาของ   
มีสิทธิในการใชรวมกันและมีสวนรวมในการดูแลรักษาดวยกัน รองลงมาไดแก ระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยผาน
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองปฐมวัย และแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายปฐมวัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  3.4 แนวทางดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ไดแก ประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเพื่อรวมกันวางแผน
ในการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวในสถานศึกษาใหแปรสภาพเป็นแหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนแมากที่สุด รองลงมาไดแก ระดมทรัพยากร โดยผานคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองปฐมวัย และศิษยแเกาของโรงเรียน ในการจัดใหมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและใชประโยชนแจากแหลงเรีย นรูที่มีทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหเกิดประโยชนแสูงสุด และสํารวจแหลงเรียนรูที่มีอยูในโรงเรียนและชุมชน และจัดทําเป็นทะเบียนแหลงเรียนรู  
 3.5 แนวทางดานการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเยี่ยมชั้นเรียน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
คณะกรรมการที่ออกนิเทศ โดยเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย รองลงมาไดแก ประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในการนิเทศชั้นเ รียน                 
เพื่อจัดทําแผนการนิเทศ แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามโดยใหทุกคนมีสวนรวม และจัดทํากําหนดการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ วิเคราะหแและ
ปรับปรุงกระบวนการนิเทศ ติดตาม โดยการมีสวนรวมของทุกฝุาย 
 

 คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, การมีสวนรวม , สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
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Abstract  

The aims of this research were to 1) study the circumstances of participation academic management in kindergarten school 
under the Kamphaengphet Primary Education Office area 1 2) study problems of participation academic management in kindergarten 
school under the Kamphaengphet Primary Education Office area 1 and 3) find guidelines to develop the participation academic 
management in kindergarten school under the Kamphaengphet Primary Education Office area 1 
          The sample consisted of 89 school administrators, 137 teachers and 17 information providers.  The instruments used in this 
research were questionnaires and interviewing form about the participation academic management in kindergarten school under               
the Kamphaengphet Primary Education Office area 1.  Data were analyzed by frequency, percentage, average (  ̅ ) and standard 
deviation (S.D.) 
 The findings;   
 1. The circumstances of participation academic management in kindergarten school under the Kamphaengphet Primary 
Education Office area 1 aspect were in moderate level and it was found     that there were two aspects which was in high level they 
were the aspect of school curriculum development and the development of the learning process. The moderate level consisted of 3 
aspects they were the aspect of media, innovation and education technology development, learning resources development and 
school internal supervision.  
 2. Problems of participation academic management in kindergarten school under the Kamphaengphet Primary Education 
Office area 1 aspect was found that there were over all comments in moderate level and it was found the high level of comments in 
the school internal supervision aspect.    The moderate level of comments consisted of 3 aspects, they were school curriculum 
development, media, innovation and educational technology development, learning resources development. 
  3. Guidelines to develop the participation academic management in kindergarten school under the Kamphaengphet 
Primary Education Office area 1  
  3.1 Guideline of school curriculum development which involved school administrators, school committees and 
teachers to participate to plan and defined the framework on early childhood programs to the community to play their role to meet 
the problems and needs of the community. The second was the establishment of a network of early childhood parent to be 
representatives to develop school curriculum of early childhood education programs and appointed a committee to interview and 
survey the needs of the community in the development of early childhood curriculum. 
  3.2 Guideline of development of the learning process which included the school administrators and early childhood 
teachers to present directions, scope to develop early childhood students, raised awareness to educate parents and the community. 
The second was that to invite the keynote speaker to give knowledge and to promote the attitude to all parents and community and 
to take committees and parents network to the educational visit the successes school in management of early childhood or 
prototype school. 
  3.3 Guideline of media, innovation and education technology development which were to promote students to 
have a sense of ownership, the right to share and participate in the preservation together. The second was to resource mobilization 
in media supply, innovation and education technology through the network of early childhood parents and committee on early 
childhood development network, innovation and educational technology. 
  3.4 Guideline of learning resources development which included school administrators, teachers, school committees, 
parents and the community to plan in develop what already have in school to become a benefit learning center. The second was 
resource mobilization through the network of early childhood parents and alumni of the school to provide resources for learners and 
take advantage of resources available both inside and outside the school the most and to explore the resources available in the 
school and community to become the learning sources. 
  3.5 Guideline of school internal supervision which included of supervision committees to follow up and class visit 
and supervision committees to follow up all committees who supervise the school which should be accepting by all personals. The 
second was to have a meeting of school administers, teachers and school committees, in doing class supervision for making plan of 
supervision in the school by defined the supervision committees in duties on follow up participation of all and to make schedule, 
evaluate, analyze and improve the process of school supervision by focusing on the participation of all departments. 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College 436 
 
 

 
บทนํา 
          การบริหารสถานศึกษา งานวิชาการถือวาเป็นงานสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเกี่ยวของกับผูบริหาร ครู ที่จะต องปฏิบัติ
หนาที่ในการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีของนักเรียน ครู ถือวาเป็นองคแประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการ
จัดการเรียนการสอนดังนั้นครูจึงมีความจําเป็นในการพัฒนาการมีสวนรวมในงานวิชาการอยูเสมอในการพัฒนาการมีสวน รวมในการจัดดําเนินงานวิชาการ
เพราะองคแประกอบหลักชองการบริหาร คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปการบริหารจัดการ ทั้ง 3 หลักนี้ 
จะสําเร็จไดนั้นตองอาศัยบุคลากรครูเพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของหลักการจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ(2544,หนา 1)กลาววา
งานวิชาการเป็นงานหลักชองการบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเป็นประเภทไหนก็ตามมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงาน
วิชาการเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซ่ึงจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานนั้นๆ 

 การมีสวนรวมในงานวิชาการนั้นมีความสําคัญเป็นอยางมากที่นักวิชาการถวิล มาตรเลี่ยม(2550,หนา96-98)กลาววาถาการนําเอารูปแบบการ
บริหารจัดการแบบรวมคิดรวมทํามาปฏิบัติอยางถูกตองจะสงผลดีและเป็นประโยชนแตอการบริหารจัดการตอสถานศึกษาหลายประการและเป็นประโย ชนแตอ
นักเรียน ซ่ึงสถานศึกษาเป็นหนวยงานหนึ่งที่ดําเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหบริการทางการศึกษาและเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหดีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการบริหารจัดการของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา และครูจะตองเป็นผูที่มีสวนเกี่ยวขอ งในการศึกษา
โดยตรง  ตองบริหารสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษา 

จากขอมูลขางตน สะทอนใหเห็นถึงปใญหาในการจัดการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ พบปใญหาหลายประการ ในฐานะที่ผูวิจัยเป็นผูหนึ่งที่มีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 การมีสว นรวมในการจัด
การศึกษาใหเป็นไปตามความตองการตามวัตถุประสงคแของหลักสูตร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส วนรวม
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต  1 ผลการวิจัยที่ไดจะเป็นขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร ครู และผูมี
สวนเกี่ยวของนําไปวางแผนสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของครูระดับปฐมวัยในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติงานดานวิชา การซ่ึงถือวา
เป็นงานหลักที่สําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเพิ่มคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะความตองการของชุมชนและประเทศชาติตอไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 
       2. เพื่อศึกษาปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1  
       3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 
   
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวน
รวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชรเขต 1 
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยั 5 ดานดังนี้ 
1. การบริหารและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การบริหารดานกระพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การบริหารดานการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4. การบริหารดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. การบริหารดานการนิเทศการศึกษา 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 
การบริหารงานแบบมีสวนรวม 12 หลักการดังนี้ 
1.  ยึดหลักมนุษยธรรม   
2.  ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ   
3.  ยึดหลักความซื่อสัตยแ   
4.  มีความสม่ําเสมอในการทํางานและการติดตอสัมพันธแกับคนและชุมชน 
5.  ยึดความเสียสละในการทํางานเพื่อชุมชน 
6.  ยึดความอดทน   
7.  ยึดความยืดหยุน   
8.  ยึดความตอเนื่อง   
9.  ยึดการครอบคลุมเนื้อหา   
10. ยึดความเรียบงาย   
11. ยึดการสรางสรรคแ  
12.  ความสามารถในการปรับตัว  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปี

การศึกษา  2557 จํานวน  206  โรงเรียนดังนี้ 
   1.1  ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน   206   คน 

1.2  ครูผูสอนระดับปฐมวัย    จํานวน    320  คน        
 กลุ่มตัวอย่าง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 89 คน ครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 137 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 226 คน สุมโดยการใชตารางของเครชซ่ีและมอรแแกน แกน ( Krejcie and Morgan, 
1970, pp. 167-168 ) โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Proportion  stratified  sampling)และการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น(Sample  
sampling)และผูใหขอมูลในการหาแนวทางพัฒนาการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งนี้ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  
1.ศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1โดยแบงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
             ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบกําหนดใหเลือกตอบ (multiple choices)
ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณแทํางาน 
             ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)โดยกําหนดระดับปใญหาการมีสวนรวม ซ่ึงไดกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ 
             ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต มีลักษณะแบบเลือกตอบ( multiple choices ) 

2. เป็นแบบสัมภาษณแแบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณแ  
ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชรเขต 1 ที่มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติอยูใน 3 อันดับ มาเป็นประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณแและนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) และนําขอมูลมาแจกแจงความถี่  และจัดอันดับความสําคัญ   เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากงานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ถึงผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต1 เพื่อขอความอนุเคราะหแในการจัดเก็บขอมูล 
2. ผูวิจัยนําหนังสือ จากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1  ไปยังผูบริหารโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยางโดยถือ

หนังสือไปเองและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
3. เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหแขอมูลเพื่อสรางแบบสัมภาษณแ  
5. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ 17 ทาน  เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1  ดําเนินการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง โดยนัดหมาย  วัน  เวลา  และสถานที่ลวงหนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลกาวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 
1.วิเคราะหแแบบสอบถามตอนที่ 1  เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบกําหนดให เลือกตอบ (multiple 

choices)ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณแทํางาน 
2. วิเคราะหแแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)โดยกําหนดระดับปใญหาการมีสวนรวม ซ่ึงไดกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ 
3. วิเคราะหแแบบสอบถามตอนที่ 3 ปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต มีลักษณะแบบเลือกตอบ( multiple choices ) 
4.นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) และนําขอมูลมาแจกแจงความถี่  และจัดอันดับความสําคัญ เพื่อ

รวบรวมเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1  
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ผลการวิเคราะหแสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชรเขต 1 ในภาพรวม มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานกา รพัฒนา
กระบวนการเรียนรู รองลงมาไดแก ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  และ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
        ผลการวิเคราะหแ ปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต 1  1).ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขอที่มีปใญหามากที่สุดไดแกชุมชนไมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (รอยละ 82.30)  2.) ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน (รอยละ 77.87) 3.)ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก นักเรียนไมใหความรวมมือในการดูแลรักษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (รอยละ 63.27) 4.) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม
และเพียงพอ สําหรับใหบริการแกชุมชนและบุคคลภายนอก (รอยละ 68.58) 5.)ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก ไมมีการประชุม
เพื่อหาแนวทางในการแกปใญหาการนิเทศภายในของแตละปีการศึกษา (รอยละ 61.06)  
       ผลการวิเคราะหแแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 1.)ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เพื่อ
วางแผนกําหนดภาระ ขอบขายงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยที่จะใหชุมชนเขามามีบทบาทเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน 2.)ดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก ผูบริหารและครูปฐมวัยนําเสนอแนวทาง กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางความตระหนัก 
ใหความรูกับผูปกครองและชุมชน 3.)ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน
เกิดความรูสึกถึงการเป็นเจาของ มีสิทธิในการใชรวมกันและมีสวนรวมในการดูแลรักษาดวยกัน  4.)ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด 
ไดแก ประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเพื่อรวมกันวางแผนในการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวในสถานศึกษาใหแปรสภาพเป็นแหลง
เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนแมากที่สุด  5.)ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเยี่ยมชั้น
เรียน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามคณะกรรมการที่ออกนิเทศ โดยเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

ปใญหาการบริงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.)ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก ชุมชนไมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.)ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียน 3.)ดาน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก นักเรียนไมใหความรวมมือในการดูแลรักษาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 4.)ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ สําหรับใหบริการแกชุมชนและบุคคลภายนอก 
5.)ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ขอที่มีปใญหามากที่สุด ไดแก ไมมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกปใญหาการนิเทศภายในของแตละปีการศึกษา 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 
1 ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน โดยพิจารณาจากขอที่มีความถี่ 3 อันดับแรก ดังนี้1). ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู 
เพื่อวางแผนกําหนดภาระ ขอบขายงานที่เกี่ยวกบัหลักสูตรปฐมวัยที่จะใหชุมชนเขามามีบทบาทเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน2). 
ผูบริหารและครูปฐมวัยนําเสนอแนวทาง กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรางความตระหนัก ใหความรูกับผูปกครองและชุมชน3). ปลูกจิตสํานึกใหนั กเรียนเกิด
ความรูสึกถึงการเป็นเจาของ เห็นคุณคาและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการดูแลรักษาดวยกัน4). ประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
และชุมชนเพื่อรวมกันวางแผนในการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวในสถานศึกษาใหแปรสภาพเป็นแหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนแมากที่สุด5.) แตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามเยี่ยมชั้นเรียน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามคณะกรรมการที่ออกนิเทศโดยเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาสภาพความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ตอสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผลจากการศึกษาพบวา ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่ผลเป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะวา การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูตามพระร าชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อ การประกันคุณภาพ 
การศึกษา ซ่ึงบุคลากรทุกฝุายจะตองเขามามีส วนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหเป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู 
สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองกาวไกลตามความตองการ  
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            ผลการศึกษาปใญหาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน ที่มีตอปใญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ ชุมชนไมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ ชุมชน
ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและความถนัดของผูเรียน รมไปถึง นักเรียนไมใหความรวมมือในการดูแลรักษาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการและ โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ สําหรับใหบริการแกชุมชนและบุคคลภายนอก และ  ไมมีการประชุม
เพื่อหาแนวทางในการแกปใญหาการนิเทศภายในของแตละปี  
           ผลจากการหาแนวบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้  การประชุมผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เพื่อวางแผนกําหนดภาระ ขอบขายงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยที่
จะใหชุมชนเขามามีบทบาทเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน และ ผูบริหารและครูปฐมวัยนําเสนอแนวทาง กรอบการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สรางความตระหนัก ใหความรูกับผูปกครองและชุมชน รวมไปถึง ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเกิดความรูสึกถึงการเป็นเจาของ มีสิทธิในการใชรวมกันและ
มีสวนรวมในการดูแลรักษาดวยกัน และประชุมผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเพื่อรวมกันวางแผนในการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวใน
สถานศึกษาใหแปรสภาพเป็นแหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนแมากที่สุด และมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเยี่ยมชั้นเรียน และคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามคณะกรรมการที่ออกนิเทศ โดยเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1). ดานการพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารควรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการกําหนดขอบขายที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2.) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ผูบริหารควรจัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาปฐมวัยภายนอกเขามาใหความรูกับผูปกครอง ชุมชนเพื่อใหเกิดความ
ตระหนักในการมีสวนรวมพัฒนากระบวนการเรียนรูกับสถานศึกษา 3). ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบริหารควรแต งตั้ง
คณะกรรมการเครือขายปฐมวัย และระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการประชาสัมพันธแและจัดทําในรูปของ
คณะกรรมการ 4). ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารควรประสานงานกับผูปกครอง ชุมชนทองถิ่น หรือหนวยงานภายนอกในการเขามามีสวนร วมในการ
พัฒนาแหลงหรือปรับปรุงแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนแตอการจัดการเรียนการสอนใหมากที่สุด 5). ดานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ผูบริหารควรดําเนินการนิเทศชั้นเรียนโดยการมีสวนรวมของครู ในรูปแบบของคณะกรรมการ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีการกํากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศ และนําผลมาพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในรูปแบบการมีสวนรวมของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อความสมบูรณแของผลการวิจัย 2.) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ปใจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3.) ควรศึกษาความสัมพันธแของการมีสวนรวมระหวางบุคลากรใน
องคแกร 4.) ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง จาก ดร.ภูมิพิพัฒนแ 
รักพรมงคล และดร.เนาวรัตนแ นาคพงษแ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาและคนควาหาความรู และประสบการณแ
อยางกวางขวางในการทําวิทยานิพนธแครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง   มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ปรากฏนามในการทําวิทยานิพนธแเลมนี้ ซ่ึงประกอบดวย รองศาสตราจารยแ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข   
ดร.สุภาพร  พงศแภิญโญโอภาส และนางสุภาวิณี  ลุสมบัติที่ไดใหความอนุเคราะหแและสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและไดให
ขอเสนอแนะอันเป็นประโยชนแตอการทําวิจัยในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ทุกทานที่ใหความรวมมือเป็นอยางดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณดร.พระจันทรแ  หมั่นบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขาม ที่ใหความชวยเหลือเอื้อเฟื้อขอมูลและใหคําปรึกษาเป็นอยางดีคุณคาและประโยชนแอันเกิดจากการทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ 
ผูวิจัยขอนอมบูชาในพระคุณของบิดามารดา คณาจารยแ ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานไดใหความอนุเคราะหแและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธแจนประสบ
ความสําเร็จ 
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การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คําศัพท์เกี่ยวกับการซ้ือขายสินค้าของนกัศึกษาชั้นปีที่ 1  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

นันทนาวรรณ นันวิตา1 
Nantanawan Nanwita 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัย นอรแทเทิรแน ไดมีความรู
ความสามารถ ในการอานภาษาอังกฤษและเขาใจความหมายมากยิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรมการอานจากสื่อสิ่งพิมพแหรือใบงานที่มีประกอบอยู รวมทั้ งการลงมือทํา
แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยไดจัดทําการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน  รวมทั้งทําการคิดวิเคราะหแผลคะแนน 
 จากการศึกษาปรากฏวา  จากการทดสอบจากทักษะการอานภาษาอังกฤษจากคําศัพทแเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา และทําแบบฝึกหัดที่กําหนดใหนั้น 
ทําใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจ และสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดียิ่งขึ้น 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the development of reading skill of the first year students majoring in 
Business English, the faculty of Humanities, Northern College by using the reading activities from printing media or English worksheets. 
The evaluation seemed to be from the improvement of English learning. The researcher did both pre and post tests and also 
analyzed the scores.  

The f indings of the research indicated that;  on the whole, from pretests and posttests of the vocabulary (Shopping); it 
can be said that after the students did the given exercises, the students can improve English reading skills, and did the high scores in 
the posttest. 
 
บทนํา 
 เนื่องจากกาอานคําศัพทแภาษาอังกฤษนั้น  มีความจําเป็นอยางยิ่งที่นักศึกษาจะตองมีพื้นฐานความรูทางดานกระบวนการทักษะการอาน และเขียน 
เพราะหากวาถานักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทักษะดานใดดานหนึ่งแลว  ก็จะเป็นปใญหาที่สําคัญมากแกผูเรียนและครูผูสอน  เพราะจะทําใหการเรียนการ
สอนขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชานี้ไมดีเทาที่ควร 
 จากการที่ไดสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนไดพบวานักศึกษายังขาดทักษะ
กระบวนการอานอยูมาก  ดังนั้นจึงเห็นควรนํานักศึกษาที่ขาดทักษะนี้มาทําการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 

1. จูงใจใหนักศึกษาสนใจในความสําคัญของการอาน และ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
2. บันทึกสาเหตุและปใญหาของความบกพรองทางกระบวนการอาน และเขียนของนักศึกษา 
3. ใหนักศึกษาฝึกทักษะกระบวนการเขียน จากแบบฝึกตาง ๆ รวมทั้งการเขียนคําศัพทแกอนเรียนทุกครั้ง 
4. ใหแบบฝึกการเขียนคําศัพทแเพิ่มเติม 

 
จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในทักษะกระบวนการอานภาษาอังกฤษไดเพิ่มขึ้นจาก 50 % เป็น 80 % 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. แบบฝึกหัดที่เนนทักษะกระบวนการอาน 
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุงเนนที่การสงเสริมทักษะกระบวนการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ 
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ผูวิจัยไดจัดทําแบบฝึกอยางงาย ๆ เพื่อใหนักศึกษาไมเบื่อและสนุกสนานในการเรียน  ทั้งยังสามารถนําไปใชในการทําแบบฝึกหัดหรือ
ขอสอบที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น  ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักศึกษาหลังจากที่ไดมีการ ฝึกทักษะ
กระบวนการตาง ๆ วามีความแตกตางหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม  อยางไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดเพิ่มพูนทักษะกระบวนการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษ 
2. ไดแนวคิดที่วา การเรียนภาษาอังกฤษ จําเป็นที่จะตองรูคําศัพทแ และเขียนคําศัพทแภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใชแบบฝึกอยางงาย ๆ เพื่อชวยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการอานภาษาอังกฤษ  และไดกําหนดขอบเขตการ
วิจัยไวดังนี้ 

1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ภาค
เรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558  จํานวนรวมจํานวนทั้งสิ้น 2  คน 

2. เน้ือหา / หลักวิชา    ทักษะการอานคําศัพทแเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาภาษาอังกฤษจากการทําแบบฝึกหัดที่สอดคลองกับหลักสูตรของ
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   

 
แนวทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

เหตุผลและแนวคิดของทฤษฎี Constructionisim  ทฤษฎีที่ Seymour Papert ไดเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต        ปี ค.ศ. 1960 ทีใหความสําคัญดาน
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก Piaget เชื่อวา เด็กสามารถสรางความรูขึ้นเองได โดยเด็กจะเป็นเสมือนนักทดลองรุนเยาวแที่สรางและทดสอบทฤษฎีที่
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ อยูตลอดเวลา และเมื่อเด็กมีโอกาสไดสรางความรูนั้นดวยตัวของเขาเอง เขาก็จะเขาใจสิ่งตางๆ อยางลึกซึ้ง สามารถจัดระบบโครงสรางความรู
ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรูไดเป็นอยางดี (Mindstorms, 1993) 
 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสําคัญที่สุด 
 แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด มิใชเรื่องใหม ไดมีการใชแนวคิดนี้สืบตอกันมาอยางกวางขวางในสังคมไทย การเรียนรูตาม
แนวพุทธธรรมเนน “คน” เป็นศูนยแกลาง กระบวนการเรียนรูจึงเป็นกระบวนการพัฒนา “คน” ทั้งในลักษณะที่เป็นปใจเจกชน (คือคนแตละคน) และการพัฒนา 
“กลุมคน” ใหอยูรวมกันไดอยางสันติ เมื่อ “คน” มีความสําคัญที่สุดของการเรียนรูวิธีการ ฝึกฝนอบรมจังเป็นการพัฒนาทุกองคแประกอบของความเป็น “คน” 
การเรียนรูตามวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิม มีลักษณะเป็นการสั่งสอนรายบุคคล เมื่ออยูในครอบครัว พอแมสอนลูกชายใหขยันอานออก  เขียน ได สอนลูกหญิงให
ทํางานบาน งานเรือน รูจักรักนวลสงวนตัว เมื่อเติบโตขึ้นผูชายไดบวชเรียนกับพระที่วัดไดฝึกงานอาชีพ การทํามาหากิน สวนผูหญิงฝึกคุณสมบัติของกุลสตรี
และฝึกงานอาชีพ กระบวนการเรียนรูตามวิถีวัฒนธรรมไทย สรุปไดคือ 

1. เป็นกระบวนการบมเพาะ ซึมซับลักษณะประเพณีอันดีงาม 
2. กระบวนการถายทอดปลูกฝใงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
3. กระบวนการเรียนวิชาความรู 
4. กระบวนการอบรมกิริยามารยาททั้งทางกาย   วาจา  ใจ  ตามหลักคุณธรรม 
5. กระบวนการฝึกปฏิบัติดวยการทําใหดูแลวฝึกทําใหเป็น 
6. กระบวนการสงเสริม สัมมาทิฏฐิ ใหลูกหลานเป็นคนคิดดี คิดชอบ 
สื่อประกอบการเรียนรู นอกจากเครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือทํามาหากินแลวเด็ก ไดเรียนรูจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม นิทานพื้นบาน ของเลน 

การละเลน บทกลอน สุภาษิต ปริศนาคําทายการเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย มีลักษณะสัมพันธแและสัมผัสกับสิ่งแวดลอม บูรณาการระหวางควา มรู 
ความสามารถปฏิบัติไดจริง และความมีคุณธรรม สมควรที่นักการศึกษาทั้งหลายจะไดสนใจคนควา เพื่อนํามาประยุกตแใชใหสอดคลองกับกาลสมัย 
 การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดควรคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด 
 สมองของมนุษยแประกอบดวยเซลลแสมองประมาณหนึ่งแสนลานเซลลแ เป็นโครงสรางที่มหัสจรรยแ โดยธรรมชาติสมองมีความพรอมที่จะเรียนรูตั้งแต
แรกเกิด มีความตองการ ที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูใหบรรลุอะไรก็ได มนุษยแตองการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติ และทุกอยางรอบตัวมนุษยแสามารถเรียนรู
สิ่งตางๆ ไดตองอาศัยสมองและระบบประสาทสัมผัส ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการรับรูซ่ึงรับความรูสึกจากอวัยวะรับความรูสึก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองสนใจ และใหผูเรียน ไดพัฒนาความสัมพันธแระหวางสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพ
องคแรวม (Health)  
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2. ความหลากหลายของสติปัญญา 
 คนแตละคนมีความสามารถ หรือความเกง แตกตางกัน และมีรูปแบบการพัฒนาเฉพาะของแตละคน สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนา
เสริมสรางความสามารถใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  โฮเวิรแด  การแดเนอรแ ไดศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปใญญา และไดจําแนกความสามารถของ
คนไว 10 ประเภท คือดานภาษา ดนตรี ตรรกและคณิตศาสตรแ การเคลื่อนไหว ศิลปะ/มิติสัมพันธแ ความสัมพันธแระหวางบุคคล/การส่ือสารดานความรูสึก/ความ
ลึกซึ้งภายในจิตใจ ดานความเขาใจสิ่งแวดลอม ดานจิตวิญญาณ และดานจิตนิยม การจัดกระบวนการเรียนรูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมศักยภาพ 
ความเกง /ความสามารถของผูเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงสามารถเกงไดหลายดาน 
3. การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดดําเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูและเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 
 3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามความสามารถทั้งดานความรู จิตใจ 
อารมณแและทักษะตางๆ  
 3.2  ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกัน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนจาก
สถานการณแจริงที่เป็นประโยชนแและสัมพันธแกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในส่ิงแวดลอมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 3.3 กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติดวย ตนเอง ครูทําหนาที่เตรียมการ จัดสิ่งเรา ใหคําปรึกษา วางแนว
กิจกรรม และประเมินผล 
 
ประชากร และกลุม่ตัวอยา่งในการวิจยั 

1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใชแบบฝึกอยางงายๆ เพื่อชวยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ และไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลยันอรแทเทิรแน  ภาคเรียนที่ 1 
ประจําปกีารศึกษา 2558  จาํนวนรวมจาํนวนทั้งสิ้น 2  คน 

เน้ือหา / หลักวิชา  ทักษะการอานคําศัพทแเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาภาษาอังกฤษจากการอานและทําแบบฝึกหัด ที่สอดคลองกับหลักสูตรของ
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ทดสอบวัดความรูกอนเรียน (Pre-test) 
  2. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกระบวนการอาน และการเขียน 
  3. ทดสอบวัดความรูหลังเรียน (Post-test) 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 ในการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการดําเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ขั้นวิเคราะห์ 
  1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะหแผูเรียนไดกําหนดไวดังนี้ 

                       ประชากร  คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ภาคเรียนที่ 1 
ประจําปีการศึกษา 2558  จํานวนรวมจํานวนทั้งสิ้น 2  คน 
 1.2 วิเคราะห์เน้ือหา  ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 
         เนื้อหาที่จะใชสรางแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดที่ใชในการทดลองเป็นการวงกลม
คําศัพทแเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาและการเติมคําศัพทแ ซ่ึงนํามาจากเอกสารและตําราเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใชสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยผูวิจัยได
คัดตัวอยางมาดังนี้  
การช็อปปิ้ง (Shopping) 
aisle – ทางเดินระหวางชั้นสินคา 
bags – กระเปา 
barcode – รหัส 
basket – ตะกรา 
elevator – ลิฟตแ 
escalator – บันไดเล่ือน 
fitting room – หองลองเสื้อ 
gift voucher – บัตรของขวัญ 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 443 
 
 

 
purse – กระเปาเงิน (ผูหญิง) 
receipt – ใบเสร็จ 
scale – เครื่องชั่ง 
shelf – ชั้นวางสินคา 
till / counter – ที่ชําระเงิน 
trolley – รถเข็น 
wallet – กระเปาเงิน (ผูหญิง)  
2. ขั้นออกแบบ 

 ขั้นออกแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีขั้นตอนดังนี้ 
 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)   เป็นแบบฝึกหัดวงกลมคําศัพทแและเติมคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา ซ่ึงเป็นแบบฝึกที่ใชในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาโดยมีรูปภาพเป็นสวนประกอบ ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกไว 
 ทดสอบหลังเรียน (Post-test)   เป็นแบบฝึกหัดวงกลมคําศัพทแและเติมคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาแบบเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียน 

3. ขั้นดําเนินการ 
 มีการดําเนินการดังนี้ 

3.1 ทําการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 
2558  จํานวนรวมจํานวนทั้งสิ้น 2  คนโดยใหนักศึกษาวงกลมคําศัพทแเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาและเติมคําศัพทแลงในแบบทดสอบ และทําการ
บันทึกคะแนน 
3.2 ดําเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาโดยการอานบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือ

ขายสินคา 
3.3 ทําการทดสอบอีกครั้งโดยใหนักเรียนเติมคําศัพทแลงในแบบฝึกหัด  และทําการบันทึกผลคะแนน 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 - วิเคราะหแผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝึกหัดกอนเรียน 
 -  วิเคราะหแผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  

วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม หมายเหต ุ

15  มิถุนายน 2558 -นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน ผูวิจัยบันทึกคะแนน 
22-26  มิถุนายน 2558 -นักศึกษาอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคากอนเรียน  

ผูวิจัยบันทึกคะแนน 
29  มิถุนายน 2558 -นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน ผูวิจัยบันทึกคะแนน 

 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บขอมูลวิเคราะหแขอมูลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  - หลังเรียน จัดทําตารางเปรียบเทียบผลตาง ระหวางกอนฝึก และ หลังฝึก หาผลตาง
จากการปฏิบัติดังนี้ 
 
 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน – หลังเรียน 
 

 
    ที่ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 

ก่อนเรียน 
20 คะแนน 

หลังเรียน 
20 คะแนน 

ผลต่าง หมายเหต ุ

1 นางสาว 15 18 3  
2 นาย 16 17 1  
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะหแคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนนั้นแสดงใหเห็นวานักศึกษายังขาดพื้นฐานการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การซ้ือขายสินคา  หรือมีพื้นฐานความรูมาบางแตไมสามารถอานคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา  ไดถูกตอง  แตหลังจากนักศึกษาไดเรียน และ
ทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  ทําใหนักศึกษามีความรู และสามารถอานเขียนคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา  และเขาใจความหมายมากยิ่งขึ้น 
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะมีนักศึกษาบางคนที่มีคาคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดไมคอยดีเทาที่ควรนั้น ก็อาจเป็นเพราะวา
นักศึกษายังขาดความตอเนื่องในการทําความเขาใจ  และเนื่องจากผูวิจัยเองก็มีโอกาสไดพบกับผูเรียนเพียงสัปดาหและ 1 ครั้งเทานั้น  และในบางครั้งก็มีกิจกรรม
ตาง ๆ ของทางวิทยาลัยมาค้ันความตอเนื่องของการเรียนรูและดึงความสนใจของนักศึกษาไปดวย  และอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักศึกษาทําให
ผูวิจัยไดพบขอมูลเพิ่มเติมวานักศึกษาไมไดกลับไปทบทวนและทําความเขาใจเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาปใญหานี้ควรจะนําไปพัฒนาในครั้ง
ตอไป 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากการสรางแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. สังเกตไดวานักศึกษาสามารถพัฒนาความรู โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
2. จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการคําศัพทแภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา  เพิ่มขึ้น 
3. จะเห็นไดวาเมื่อนักศึกษาไดรับการสอนที่เนนย้ําในจุดที่นักศึกษามักจะสับสนหรือผิดพลาดบอย ๆ ทําใหนักศึกษาผิดพลาดนอยลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการอานคําศัพทแภาษาอังกฤษนักศึกษาควรเลือกอานจากสื่อภาษาอังกฤษงายๆ เชน หนังสือพิมพแภาษาอังกฤษ จะทําใหนักศึกษาเขาใจ
ความหมายและชอบการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีเวลาในการพบและติดตามผลจากนักศึกษามากกวานี้  
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การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสามัคคีสันม่วง  

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
The academic Administration Affecting the Qualityof Student’s Samukkee Sunmuong School(Primary 

School) in the Office  of basic Education Chiang Mai Primary 
 

                                                                                  ฐิติพร  พัฒนาไพรวัลย์1 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อศึกษาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา และเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 6 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และอาจารยแในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 8  โรงเรียน ผูบริหาร  14 คน และครู 121 คน 
รวม 135 คน 
                ผลการวิจัย พบวา ดานหลักสูตร ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการบริหารงาน
วิชาการเป็นที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน โดยเฉพาะดานหลักสูตรของประถมศึกษา เป็นการศึกษามุงใหผูเรียนมีความรูและมีความสามารถขั้นพื้นฐานใหอานออก
เขียนได และสามารถดํารงตนใหเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ดานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะวาการจัดการเรียนการสอนถือวาเป็นหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช เพราะการสอนขอ งครูเป็น
ปใจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหผูเรียนในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนจําเป็นตองอาศัยหองสมุดที่มีหนังสือใหมๆ ดีๆ สื่อนวัตกรรมที่หลักหลาย 
เพื่อที่ครูและนักเรียนจะไดหาความรูเพิ่มเติมใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุ มชน  ดานการนิเทศ
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยแโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะวาการบริหารงานวิชาการ จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูใหดียิ่งขึ้น ผูบริหารจะตองมีการนิเทศเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน  
      การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การวิจัยเป็นสิ่งสําคัญมากในการเรียนการสอนของครูผูสอน เพราะจะทําใหครูรูจักตัวเด็กมากขึ้น ทั้งยังรูถึง
ปใญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนํามาวิจัยปรับปรุงแกไข เพื่อใหเด็กไดรับการเรียนการสอนที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาแหลง
เรียนรู  “แหลงเรียนรูจําเป็นตองนํามาเสริมและพัฒนางานดานวิชาการ” ทั้งนี้เพราะวา การเรียนการสอนในปใจจุบัน ผูสอนควรเนนใหนักเรียนไดรับรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในทองถิ่นรอบๆ โรงเรียนก็คือ การเรียนจากสิ่งที่ใกลไปหาไกล เพื่อพัฒนาประสบการณแการเรียนของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น  ในการเรียนการสอนการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
เป็นสิ่งที่จะเพิ่มความรูใหผูบริหาร ครู ในการจัดการเรียนการสอน และใหนักเรียนไดรับความรูที่มีประสิทธิภาพ  

 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, คุณภาพผูเรียน 
 
ABSTRACT 

This research had the objectives to study the academic administration of the school district Kalayaniwattana. Quality 
education to the students in the school district Kalayaniwattana. And to study the academic administration that affect the quality of 
a school district Kalayaniwattana. County Office of Education District 6 population and sample in this research, including 
administrators and teachers in the school district Kalayaniwattana 8 of 14 school administrators and teachers 121 people, including 
135 people 

The results showed that the course administrators and teachers. Opinions towards the administration as a whole is 
moderate. Because of the academic administration of the school is the most important. The curriculum of primary education. This 
study is aimed at providing students with the knowledge and basic ability to read and write. And can maintain their good citizenship 
in a democracy. 

The development of the learning process The Education of media innovation and technology for education.               The 
Living Room Overall is moderate That is because the teaching is considered the heart of the Curriculum Implementation. Because 
teachers are the most important factors to keep students in academic administration. School administrators require a library with a 
good book, a new multi-media innovation. So that teachers and students can learn more to keep up with the changes that occur 
over time. To promote the scholarly community. The Educational Supervision the results showed that the opinions of administrators  
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and teachers were at a very good level. That is because the academic administration It contributes to achievement And to develop 
the capacity of teachers to be even better. Executives need to be supervised on the course. 

Research to improve the quality of education. Research is very important in the teaching of teachers. Because  the teachers 
know the children more. They are also aware of the problems in education. And research can be improved. The children have been 
learning on the spot. And effective Development Resources "Resources need to be reinforced and developed academic" because. 
Teaching today Teachers should focus on the students get to know about local resources around. School is Learning from the near 
to far. To develop the students' learning experience even further. 

In collaboration with academic institutions and other organizations. In the course of developing technical cooperation is to 
increase the knowledge of the teachers in teaching and learning. And students get the knowledge effectively. 

 
Keywords :  academic management, quality students. 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญมาก การที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สงผลถึงรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ
ยังมีสวนชวยสงเสริมความมั่นคง และความเจริญของประเทศชาติอีกดวย จึงนับไดวาการศึกษาเป็นองคแประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหบุคคลแตละคนพัฒนา
ตนเอง โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษานั้นกลาวไดวาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเป็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหเป็นบุคคลที่มีคุณคา
ของประเทศชาติก็ตาม ฉะนั้น รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะสมัยนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหการศึกษากับประชาชนจึงเรง
ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปเป็น 9 ปี่ จนถึงปใจจุบันนี้ก็ยังบังคับใชแบบนี้อยู (สํานักนายกรัฐมนตรี 2542,10) นโยบายดังกลาวเป็นเครื่องยืนยันวา 
การศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ทั้งทางตรงและ
ทางออม เมื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํา รงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขพรอมที่จะทําประโยชนแใหสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตอไป(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542,5) 
 โรงเรียนเป็นหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา ผลการจัดการศึกษาจะเป็น เชนใดนั้น หาก
พิจารณาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแลว งานบริหารที่สําคัญที่สี่สุดซ่ึงจะสงผลโด ยตรงก็คือ การ
บริหารงานวาการ เพราะมีขอบขายงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน เพื่อใหผลผลิตคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 2534,8) 
 โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหมเขต 6 จากรายงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบ
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2557ปรากฏวานักเรียนมีผลการสอบอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 ระดับชั้น   แตวิชา ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตรแ 
และวิชาภาษาอังกฤษ (รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2557 ,7-10) ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันไมนาพึงพอใจนี่เอง เป็นสาเหตุให ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยแที่มีตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 6 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) เพื่อศึกษาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอํา เภอกัลยาณิวัฒนา 
ประถมศึกษา)และเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา)  สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 6  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   การวิจัย ครั้งนี้ มีวรรณกรรมที่เกี่ยวของคือ ความสําคัญของงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญอยางยิ่งและจัดวาเป็นงานหลักใน
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา มาตรฐานและการคุณภาพของโรงเรียนมักจักพิจารณาผลงานดานวิชาการเป็นสําคัญ การจัดการหลักสูตรการจัดก าร
เรียนการสอน  ขอบขายของการบริหารงานวิชาการคือ การควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณแการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน 
พรอมกับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรูมีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ตองการ  รวมทั้งการจัดปใจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรหมายถึงเนื้อหารสาระ และ
การปฏิรูปการศึกษาในปใจจุบัน   หนาที่ความรับผิดชอบของครู ดานการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาคือ กระบวนการพัฒนา
คร ู เพื่อใหครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนในอันที่จะกอให เกิด
การรวมมือ การชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาหารือเพื่อชวยใหครูสามารถพัฒนาความรูความสามารถ และพฤติกรรมการสอนไดดวยตนเองอันจะสงผล
ตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษาคนควาขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเห็นองผูบริหารและครูที่เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิช าการ
และปใญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) 5 ดาน 1) ดานหลักสูตร2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการ
จัดบริการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานดานวิชาการ 4) ดานการนิเทศการศึกษา 5) ดานการวัดและประเมินผล 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และอาจารยแในโรงเรียนอําเภอกัลปยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) จํานวน 8 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 
ไดจํานวนประชากรจํานวน  135 คน จําแนกเป็นผูบริหาร 14 คน และคร ู121 คน  
 
ผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน   135 คน  เป็นเพศหญิง รอยละ 57.07 เพศชาย รอยละ 42.96 มีอายุในชวง 31-40 ปีมากที่สุด รอยละ46.67 
รองลงมาคือชวงอายุต่ํากวา 30 ปี รอยละ 28.89  ชวงอายุที่นอยที่สุดคือ41-50 ปี รอยละ 8.89 มีตําแหนงในหนาที่ครูผูสอนมากที่สุด รอยละ  89.3  อันดับ
รองลงมาคือตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รอยละ 7.41 และอันดับที่นอยที่สุดคือตําแหนงรองผูอํานวยการหรือรักษาราชการแทน รอยละ 2.96 วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ84.44 ประสบการณแในการทํางานไมเกิน 5 ปีมากที่สุด  รอยละ62.96  
 การวิเคราะหแขอมูลความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในอํา เภอ
กัลยาณ ิพบวา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน และครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยรวมทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ย(X=3.26) 

เมื่อพิจารณาจะพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยรวมรายดานอยูในระดับปานกลางทั้ง 11 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาก
ที่สุดไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X=3.36) และอันดับรองลงมาคือดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(X=3.36) และอันดับที่นอยที่สุดคือดาน
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรทองถิ่น(X=3.16) และดานอื่นๆ ไดแก ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(X=3.21) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(X=3.23) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู(X=3.22) ดานนิเทศการศึกษา (X=3.18) ดานการ
แนะแนวการศึกษา(X=3.26)  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา(X=3.26) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน (X=3.18) ดานการ
สงเสริมและ สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (X=3.24) 
การวิเคราะหแขอมูลความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเ ภอกัลยาณิวัฒนา 
(ระดับประถม) พบวา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน และครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุณภาพผู เรียนโดยรวม
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนรวมคือ(X=3.28) 

เมื่อพิจารณาจะพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนโดยรวมรายดานอยูในระดับปานกลางทั้ง 7 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมากที่สุดไดแก 
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ (X=3.79) และอันดับรองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี 
และมาตรฐานที่3 ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซ่ึงทั้ง 2 ดานนี้ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากันคือ(X=3.55) และอันดับที่
นอยที่สุดคือมาตรฐานที่ 5 ดาน ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากันคือ(X=2.85) และดานอื่นๆ ไดแก มาตรฐานที่ 4 
ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคแ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนแ มีคาเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 
(X=2.95)   มาตรฐานที่ 6ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
(X=3.02) มาตรฐานที่  7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ (X=3.06) 
 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกบัคุณภาพผู้เรียน 

เป็นการวิเคราะหแเกีย่วกับการหาคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมูลที่เกี่ยวกบัคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณวิัฒนา
(ระดับประถม)  พบวาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต6 ในสวนมาตรฐานที1่ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงคแ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลีย่จากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีความซ่ือสัตยแ  

สุจริต อยูในระดับมาก (  =3.95) และผูเรยีนมีความกตัญโกูตเวที อยูในระดับมาก (  =3.95) รองลงมาคือผูเรียนมีความเมตตากรุณา โอบออมอารี  

เอื้อเฟื้อเผื่อแผและไมเห็นแกตวั อยูในระดับมาก (  = 3.80) ผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (  = 3.74) ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพสุข

นิสัยและออกกาํลังกายสม่าํเสมอ อยูในระดับมาก (  = 3.71) ผูเรียนปฏิบัติตนเปน็ประโยชนแตอสวนรวมอยูในระดับมาก (  = 3.70) และขอที่มีคาเฉลี่ย

อันดับสุดทายคือ ผูเรียนมีความประหยดัและใชทรัพยากรอยางคุมคา อยูในระดับมาก (  = 3.69) 
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต6 ในสวนมาตรฐานที่2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนราเริงแจมใส อยูในระดับมาก (
 =3.58) ขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ผูเรียนมีน้ําหนัก  สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแ อยูในระดับมาก (  = 3.53) และผูเรียนมีความ

มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (  = 3.53) 
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คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา ในสวนมาตรฐานที่3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยรวม

ระดับมาก (  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการ ระดับมาก 

(  =3.76) ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ระดับมาก (  = 3.51)และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ผูเรียนสนใจและเขารวม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย ระดับปานกลาง (  = 3.41) 
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต6 ในสวนมาตรฐานที่4 ผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคแ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนแ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.95) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ สรุปความคิดอยา งเป็นระบบและมีการคิดแบบองคแรวม อยูในระดับ
ปานกลาง (  =3.00) รองลงมาคือผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง อยูในระดับปานกลาง (  = 2.96) และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับ

สุดทายคือ ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรคแ และจินตนาการ อยูในระดับปานกลาง (  = 2.90) 
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต6 ในสวนมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่

จําเป็นตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา  ระดับชั้น ป. 3  ป. 6  อยูในระดับปานกลาง (  =2.94) รองลงมาคือผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ป.3  ป. 6  อยูในระดับปานกลาง (  = 2.91) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ระดับชั้น ป. 3  ป. 6 อยูในระดับปานกลาง (  = 2.90)ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  ในกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรแ  ระดับชั้น ป. 3  ป.6 อยูในระดับปานกลาง (  = 2.87) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  

ระดับชั้น ป. 3  ป. 6 อยูในระดับปานกลาง (  = 2.87) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ระดับชั้น ป. 3  ป.6 อยูในระดับปานกลาง (  = 2.87)และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ระดับชั้น ป. 3  ป. 6  อยูในระดับปานกลาง (  = 2.72) 
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต6 ในสวนมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย พบวา ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (  =3.10) รองลงมาคือผูเรียนใฝุ

รู ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.00)และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจ

แสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  อยูในระดับปานกลาง (  = 2.96) 
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา ในสวนมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนรักการทํางาน

สามารถปรับตัวและทํางานเป็นทีมได อยูในระดับปานกลาง (  =3.09) รองลงมาคือผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตน

สนใจ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.08)และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ผูเรียนสามารถวางแผนทํางานตามลําดับขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยูใน

ระดับปานกลาง (  = 3.01) 
จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) โดยรวมระดับปานกลาง คุณภาพ

ผูเรียนหรือ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นสิ่งที่สําคัญในการเรียนการสอนมาก เพราะจะเป็นสิ่งที่ชี้วัด นั กเรียน หรือ ครู 
ผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนในแตละปี วาผานเกณฑแท่ีไดตั้งไวหรือไมอยางไร และผลการประเมินของโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนาอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากพื้นที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทั้งหมดเป็นชาวเขา ทําใหมีปใญหาในการส่ือสาร หรือการใช ภาษาไทย จึงเป็นสาเหตุที่ทําใหผลการประเมินได
ไมดีเทาที่ควร 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 135 คน สวนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 57.04 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 
84.44 มีประสบการณแในการทํางานเกิน 5ปี ขึ้นไปคิดเป็นรอยละ 62.96 และความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  โดยรวมพบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริการงานวิชาการโดยรวมทั้ง 11 ดาน ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน ในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) จําแนกตามสถานภาพ พบวา คุณภาพ
ผูเรียนรายดาน มีทั้งหมด 7 ดาน ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ครั้งนี้ สามารถอภิปรายดังนี้ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ทั้งผูบริหารและครูเป็นเพศหญิงมากกวา เพศชาย ทั้งนี้
เพราะวาในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นขาราชการครู การจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตามจากผลการวิจัยของ มรกต อิศรานุวัฒนแ (2541 :82) พบวา ไมวาจะ
เป็นครูเพศหญิงหรือเพศชายตางก็เป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรูของนักเรียนซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่พึงประสงคแ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และครู เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) พิจารณารายดานทั้ง11 ดาน 
พบวา 

1. ดานหลักสูตร ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ งนี้เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นที่สําคัญ
ที่สุดของโรงเรียน โดยเฉพาะดานหลักสูตรของประถมศึกษา เป็นการศึกษามุงใหผูเรียนมีความรูและมีความสามารถขั้นพื้นฐานใหอานออกเขียนได และสามารถ
ดํารงตนใหเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2540ข,1) พบวาหลักสูตรมีความจําเป็นในการจะชวยใหผูเรียนบรรลุถึง
ความตองการของปรัชญาการศึกษากลาวคือ เมื่อปรัชญาการศึกษากําหนดความมุงหวังที่จะใหผูเรียนเป็นบุคคลเชนไรแลวหลักสูตรจะกําหนดเป็นรายละเอียด
ตอไปวา การที่ผูเรียนจะเป็นไปตามความมุงหวังไดนั้น ผูเรียนจะตองประกอบดวยคุณสมบัติเชนไร ตองมีความสามารถและตองรอบรูในสิ่งใดบาง ดังนั้น 
สวนประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานสําคัญของหลักสูตรจึงมี 2 สวน ดังนี้คือ จุดมุงหมาย (objective) เป็นสวนที่ กําหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
จะใหเกิดแกผูเรียน หรือพฤติกรรมการเรียนรู (learning behaviors)ที่ตองการปลูกฝใงใหแกนักเรียนและเนื้อหา (content)เป็นสวนที่กําหนดสาระหรือ
รายละเอียดของประสบการณแการเรียนรู (learning experiences)ที่เหมาะสม เพื่อใชเป็นสิ่งเราหรือเครื่องมือชักนําใหผูเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตาม
จดุมุงหมายที่กําหนด  

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะวาการจัดการ
เรียนการสอนถือวาเป็นหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช เพราะการสอนของครูเป็นปใจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหผูเรีย นทํารับความรู (สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 2540ข,2) เชนเดียวกับ ปรีชา คัมภีรแปกรณแ (2536,133-134) ที่ระบุวาโรงเรียนจะทราบวาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนดําเนิน
ไปนั้นมีคุณภาพเพียงใด ก็โดยนําขอมูลหรือผลที่ไดรับไปเปรียบเทียบเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดไวระดับชาติ ภาค เขต  หรือต่ํากวานั้นวาบรรลุผลมากนอย
เพียงใด เกณฑแที่กําหนดนั้นมีหลายทาง เชน สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน เปรียบเทียบผลงานนักเรียน อัตราการตกซํ้าชั้นของนักเรีย น ดังนั้นการที่
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ผูบริหารควรใหความรูกับครูเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่แทจริงในการจัดการเรียนการสอน และ
วางแผนกําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกับคณะครูในโรงเรียนดวย 

2.3 การแนะแนวการศึกษา “ การแนะแนวจะกระทําหลังจากผลการสอบของนักเรียนสิ้นสุดลง ครูที่ทําหนาที่แนะแนวไมจําเป็นตองเป็นครูแนะ
แนว ครูประจําชั้นก็ทําได” ทั้งนี้เพราะวาครูประจําชั้นจะอยูใกลชิดกับนักเรียนเกือบทั้งวัน ไดเป็นอยางดีเนื่องจากความใกลชิดกัน ดังนั้นครูประจําชั้นก็จะทํา
หนาที่แนะแนวเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การปฏิบัติตน การทํากิจกรรมกลุมของนักเรียนไปดวย ซ่ึงสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2537;115) ไดศึกษาและ
พบวา ครูประจําชั้นมีบทบาทที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคแ 

2.4 ดานการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะวา ในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนจําเป็นตองอาศัยหองสมุดที่มีหนังสือใหมๆ ดีๆ สื่อนวัตกรรมที่หลักหลาย เพื่อที่ครูและนักเรียนจะไดหา
ความรูเพิ่มเติมใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

2.5 การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  “โรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธแอันดีตอสถาบันชุมชน เพื่อใหชุมชนเป็นแลงเพิ่มพูนดานวิชาการ” 
ทั้งนี้เพระวา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนมากตั้งอยูในแหลงชุมชน ผูบริหารโรงเรียนและครูจะตองใหชุมชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของโรงเรียน 
และโรงเรียนก็เขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นการลดชองวางระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจะตองจัดพานักเรียนไปเรียนนอก
สถานที่ โดยการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษแและสงเสริมอาชีพของชุมชนใหยั่งยืนตอไป  

2.6  ดานการนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยแโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะวาการบริหารงาน
วิชาการ จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูใหดียิ่งขึ้น ผูบริหารจะตองมีการนิเทศเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน  
2.7  ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ ขบวนการที่ใชติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการจัดการเรียนการสอน บรรลุผลตามเปูาหมายเพียงใด ผูเรียนเกิดคุณลักษณะหรืพฤติกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงไร โ ดยการ
วัดผลนี้ เกิดจาการยอมรับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของผูเรียน เพราะผูเรียนมีความแตกตางเรื่องการเรียนรู  
      2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยเป็นสิ่งสําคัญมากในการเรียนการสอนของครูผูสอน เพราะจะทําใหครูรูจักตัวเด็กมากขึ้น ทั้ งยังรู
ถึงปใญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนํามาวิจัยปรับปรุงแกไข เพื่อใหเด็กไดรับการเรียนการสอนที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

2.9 การพัฒนาแหลงเรียนรู   “แหลงเรียนรูจําเป็นตองนํามาเสริมและพัฒนางานดานวิชาการ” ทั้งนี้เพราะวา การเรียนการสอนในปใจจุบัน ผูสอน
ควรเนนใหนักเรียนไดรับรูเกี่ยวกับทรัพยากรในทองถิ่นรอบๆ โรงเรียนก็คือ การเรียนจากสิ่งที่ใกลไปหาไกล เพื่อพัฒนาประสบการณแการเรียนของนักเรียนใหดี
ยิ่งขึ้น  

2.10 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น ในการเรียนการสอนการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วชิาการเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความรูใหผูบริหาร ครู ในการจัดการเรียนการสอน และใหนักเรียนไดรับความรูที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนในอํา เภอกัลยาณิวัฒนา ไดมี
การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาตางๆ ไมวาจะเป็น สสส. โรงพยาบาล ทางอําเภอ ฯลฯ ที่จะชวยกันพัฒนาระบบการศึกษา  
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2.11 การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่ จัดการศึกษา   การสงเสริมวิชาการเป็นหัวใจอีก

อยางของการพัฒนาวิชาการในโรงเรียน เพราะสถาบันครอบครัว บุคคลรอบขาง ตองเขาใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและมีสวนรวมด วย โรงเรียน
เองตองสนับสนุนวิชาการกับองคแกร หนวยงานและสถาบันอื่นในวิชาการ เพื่อที่จะทําใหโรงเรียนใน เชียงใหมขต 6  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนอําเภอกัลยาณิวัฒนา (ประถมศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเชียงใหมเขต 6 
โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง คุณภาพผูเรียนหรือ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นสิ่งที่สําคัญในการเรียนการสอนมาก 
เพราะจะเป็นสิ่งที่ชี้วัด นักเรียน หรือ ครู ผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนในแตละปี วาผานเกณฑแท่ีไดตั้งไวหรือไมอยางไร และผลการประเมินของโรงเรียน
ในอําเภอกัลยาณิวัฒนาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทั้งหมดเป็นชาวเขา ทําใหมีปใญหาในการส่ือสาร หรือการใช ภาษาไทย 
จึงเป็นสาเหตุที่ทําใหผลการประเมินไดไมดีเทาที่ควร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่องนี้ไดรับความกรุณาจาก Prof.Dr.Chainanthorn  Khawngarm ประธานกรรมการที่ปรึกษา Prof.Dr.Noppadol  Konkum 
กรรมการที่ปรึกษา Prof.Dr.Asjun Jikumporกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนวิทยานิพนธแนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัย
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา ฯ และผูเชี่ยวชาญทกุทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหวิทยานิพนธแฉบับนี้สาํเร็จลงได ผูวิจยัหวังวาวิทยานิพนธแนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ
จะศึกษาวิจยัเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนีต้อไป 
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ประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานภายในอําเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

Efficiency of Academic Administration of  Administrators School in Basic   
of Kulayanivattana Distric Chiang Mai Province. 

 
พีระพงศ์  พัฒนาไพรวัลย์1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและ เพื่อรวบรวม
ปใญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประชากร ไดแก 
ผูบริหาร ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปิดทําการสอนชวงชั้นท่ี 1 ถึงชวงชั้นท่ี 4 จํานวน              
11 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 103 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม  

พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.64) และพบวามีเพียงคา SD. ของการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .503  ดานการบริหารจัดการวิชาการรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.96) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ดานการจัดการเรียนรูรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
แตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.94) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .483 
ดานหองสมุดและแหลงเรียนรูรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก 
( ̅=4.03)และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .484 ดานการพัฒนาบุคลากรราย
ขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.00) และพบวามีเพียงคา 
SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .479 ดานการประเมินผลรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.99) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .420 ดานการประกันคุณภาพรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.02) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแต
ละดาน ภาพรวม .448 ภาพรวมการบริหารงานวิชาการรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถา นศึกษา               
ในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.13) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม 
.445โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ีดานหลักสูตรอยูในระดับมาก  ( ̅=4.13) ดานการบริหารจัดการวิชาการอยูในระดับมาก ( ̅=4.00)                  
ดาน         การจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ( ̅=3.95) ดานหองสมุดและแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก ( ̅=4.30) ดานการพัฒนาบุคลากรอยูใน
ระดับมาก ( ̅=4.40) ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก ( ̅=4.04) และดานการประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก ( ̅=4.06) พบวา 
             1.การบริหารหลักสูตร  ปใญหาท่ีพบ คือ การบริหารหลักสูตรที่ไมครอบคลุมท่ัวถึงหลักสูตรอาจไมตรงกับบริบทท่ีกําหนด สภาพแวดลอม
หลักสูตรบางอยางยากเกินกวาท่ีจะทําได ใชหลักสูตรแกนกลาง แตดวยสภาพแวดลอม บริบทท่ีแตกต างทําใหการใชหลักสูตรมีปใญหาบางซ่ึงการ
บริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง แตมีบางครั้งท่ีเจอปใญหา คือหลักสูตรอาจยากเกินไปและไมตรงกับสภาพแวดลอม บริบทของชุมชน ทําให
การบริหารหลักสูตรอาจมีปใญหา 

2. การบริหารจัดการวิชาการ ปใญหาท่ีพบ การบริหารวิชาการบางครั้งไมตรงกับจุดมุงหมาย และเปูาหมายทีโรงเรียนกําหนดไวโดยมี  
การแบงหนาท่ีใหผูรับผิดชอบดูแลงานดานวิชาการท่ีแนนอนชัดเจนทําใหการบริหารจัดการวิชาการบางครั้งอาจมีขอบกพรอง เพราะงานวิชา การ
เป็นงานท่ีตองมีการรับผิดชอบเยอะ ตองแมนวิชาการเป็นงานหลัก 
 3. การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนบางครั้งไมตรงตามจุดมุงหมาย วิธีการจัดการเรียนรูไมหลากหลายสภาพแวดลอม          
ไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูรวมท้ังการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา โดยเนนผูรับบริการ 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ,การบริหาร,งานวิชาการ,ผูบริหารสถานศึกษา  
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ABSTRACT 
 This research had the objectives to study the efficiency of administration, to study the effectiveness of academic 
administration and to gather problems and recommendations for the academic administration of foundation education schools. 
in Kanlayaniwattana district, Chiang Mai province. The population of this research was the administrators and teachers in 
foundation education schools in Kanlayaniwattana district, Chiang Mai province that taught at Class Range 1 to Class Range 4 in 11 
schools totaled 103 persons.  The tools used to collect the data was a questionnaires. 
 The research findings discovered the academic administration of school administrators for each side at a high 
level (X=3.64) with the overall SD of the academic administration of school administrators of each side at .503.  For each 
item of the academic administration found the overall sample group of academic administration of school administrators 
at a high level (X=3.95) with the SD of each side of academic administration of school administrators.  For each item of 
learning management side found the overall sample group of academic administration of school administrators at the high 
level (X=3.94) with the overall SD of each side at .483.  For each item of the library and learning sources found the sample 
group of academic administration of school administrators at a high level (X=4.03) with the overall SD at .484.  For each 
item of personnel development found the sample group of academic administration of school administrators at the high 
level (X=4.00) with the overall SD of academic administration of school administrators at .479. .  For each item of 
evaluation found the sample group of academic administration of school administrators at the high level (X=3.99) with the 
overall SD of academic administration of school administrators at .420. For each item of quality assurance found the 
sample group of academic administration of school administrators at the high level (X=4.02) with the overall SD of 
academic administration of school administrators at .448.  For each item of academic administration found the overall 
sample group of academic administration of school administrators at the high level (X=4.13) with the overall SD of 
academic administration of school administrators at .445 with the details of each side as followed: curriculum at a high 
level (X=4.13), academic administration at  a high level (X=4.00), learning management at a high level (X=3.95), library and 
learning sources at a high level (X=4.30), personnel development at a high level (X=4.40), evaluation at a high level 
(X=4.04) and quality assurance at a high level (x=4.06). The analysis of problems, obstacles and recommendations from 
interviews of sample found: 

 1. Curriculum AdministrationProblems found:  curriculum administration did not cover all.  The curriculum might not 
match the specified context.  The environment of some curriculum might be too difficult to do.  Using the central core 
curriculum in a different context and environment created some problems.  Central core curriculum administration 
sometimes had some problems because the curriculum might be too difficult and did not match the environment and 
context of the community so causing problems for the curriculum administration. 

 2. Academic Administration Problems found included the administration sometimes did not match the purposes and targets 
as specified by the schools that divided the duties of the responsible persons for academic administration clearly and made the 
academic administration have flaws because academic administration is the work with a lot of responsibilities and need to be 
good at academic as a main thing. 

 3.Learning Management.  Learning and teaching sometimes did not match the purposes.  Methods of learning were 
not varied. The environment did not help learning management including a variety of learning both inside and outside               
the schools emphasizing the service receivers. 

 
Key words:  efficiency, administration, academic, school administrators 
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บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่นและการมีสวนรวมจากผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝุาย การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวชิาการจะตองดําเนินการวางแผนงานดานวิชาการ  งานจัดการเรียนรู  การวัดประเมินผลและการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเป็นอยางยิ่งยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาใหเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนาปใจจุบันยังปฏิบัติไมครอบคลุมกับภารกิจของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545    ซ่ึงก็สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548)   
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคแการมหาชน  ( สมศ.)พบวาดานผูบริหา ร  ขอที่ยังไมไดมาตรฐานคือ  การบริหารงาน
วิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู แตการบริหารงานวิชาการอันเป็นหัวใจของการ
บริหารจัดการในสถานศึกษายังมีปใญหาเป็นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาวะผูนํากับการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน  ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอกัลยาณิวัฒ นา
จังหวัดเชียงใหมซ่ึงสามารถใชเป็นขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม 

 
วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในดานหลักสูตรการบริหารจัดการวิชาการการจัดการเรียนรูหองสมุดและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลและการประกันคุณภาพตามทัศนะของขาราชการครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม 
         2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหมในดานผูเรียนดานครูผูสอน
ดานสถานศึกษาดานผูปกครองและชุมชน 
       3. เพื่อรวบรวมปใญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

การวิจัยครั้งนี้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของคือการบริหารงานวิชาการประกอบดวยงานหลายอยางสิ่งสําคัญของงานดานวิชาการคือหลักสูตรเป็นตัว
กํากับงานดานวิชาการ ภาวะผูนํา ปใจจัยการบริหาร บุคลากร งบประมาณ                      
  วัสดุอุปกรณแ และผูเรียน ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ  ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ และหลักการบริหารงานวิชาการ ขอบขายของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน ขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามกฎหมาย และสถานะของสถานศึกษา หลักสําคัญที่สถานศึกษาควรจะตอง
คํานึงถึงในการบริหาร งานวิชาการ  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ดานหลักสูตร ดานการบริหารจัดการวิชาการ ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผล 
 
วิธีวิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากร ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ที่เปิดทําการสอนชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 4 
จํานวน 11 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 103 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคแตองการศึกษาบทบาทการบริหารงานดานวิชาการ  แบงเป็น 2 ชุดคือ แบบสอบถาม สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
แบงเป็น 2 ตอน และ แบบสัมภาษณแ แบบไมมีโครงสราง สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เป็นผูบริหารสถานศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรแโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีการหาคาความถี่และคารอยละ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคาโดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) เป็นรายขอและรายดาน พรอมทั้งเสนอขอมูลในตารางประกอบคําบรรยาย หา
คาการทดสอบเอฟ (F- test) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตัวแปรตําแหนงและขนาดของ
สถานศึกษาที่ขาราชการครูฏิบัติงานอยู เมื่อพบวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีความแตกตาง ก็จะนําไปทดสอบรายคูดวยวิธีการของ LSD และนําเสนอผลการ
วิเคราะหแขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 
ผลการศึกษา 
            ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง ครูผูสอน จํานวน 83 คน คิดเป็นรอยละ 80.6 รองลงมาไดแกตําแหนง
หัวหนาฝุายวิชาการ จํานวน 10 คิดเป็นรอยละ 9.7 และตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 
9.7 หากจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีขนาดของสถานศึกษากลาง มีจํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 54.4 รองลงมาไดแกขนาด
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 44.7 และขนาดของสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 1.0 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ภายใตแนวทางการพัฒนาการวิชาการทั้ง 7 ดาน 
ในดานหลักสูตร รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.64) และพบวามี
เพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .503 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการดําเนินการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดทําหลักสูตร อยูในระดับมาก ( ̅=4.00) ดานการบริหารจัดการวิชาการรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.96) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .475 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการวิชาการ อยูใน
ระดับมาก ( ̅=3.98) ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก  ( ̅=4.13) ดานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
วิชาการเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  ( ̅=3.98) ดานการสรางขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรอยางตอเนื่อง อยูใน
ระดับมาก (  ̅̅ ̅̅ ̅3.93) 
 ดานการจัดการเรียนรูรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก 
( ̅=3.94) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .483 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดาน
การสงเสริมและติดตามใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมาก  ( ̅=3.96) ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการอยูในระดับมาก ( ̅=3.97) ดานการสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดการเรียนรูรวมกันกับชุมชนหรือสถานประกอบการอยูในระดับมาก  ( ̅=3.89) 
ดานการสงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูอยูในระดับมาก  ( ̅=3.94) ดานการสงเสริมใหครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายอยูในระดับมาก ( ̅=4.00)  

ดานหองสมุดและแหลงเรียนรูรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก 
( ̅=4.03)และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .484 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือและสื่อตางๆ ที่ทันสมัย ครบถวนเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ อยูในระดับมาก ( ̅=4.11)  
 ดานการพัฒนาบุคลากรรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก 
( ̅=4.00) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .479 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดาน
การเพิ่มศักยภาพทางวิชาการใหบุคลากรและครูผูสอนอยูเสมออยูในระดับมาก ( ̅=4.00) ดานการจัดใหมีการประชุม อภิปราย สนทนา เพื่อแกปใญหาดาน
ตางๆ ของบุคลากรเป็นระยะๆอยูในระดับมาก ( ̅=3.91) 
 ดานการประเมินผลรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.99) 
และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .420 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดานการกําหนด
นโยบายใหบุคลากรมีการวัดผลเป็นระยะๆ ทั้งกอนสอน ระหวางสอน และหลังสอน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพอยูในระดั บมาก 
( ̅=4.00) ดานการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมออยูในระดับมาก ( ̅=3.96) 
 ดานการประกันคุณภาพรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระ ดับมาก 
( ̅=4.02) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .448 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ดาน
การกําหนดนโยบายการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกตองครบถวนทันสมัยในทุกๆ งานอยูในระดับมาก ( ̅=3.99)  
 ภาพรวมการบริหารงานวิชาการรายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับ
มาก ( ̅=4.13) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .445โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก ( ̅=4.13) ดานการบริหารจัดการวิชาการอยูในระดับมาก ( ̅=4.00) ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ( ̅=3.95) ดาน
หองสมุดและแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก ( ̅=4.30) ดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก ( ̅=4.40) ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก ( ̅=4.04) และ
ดานการประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก ( ̅=4.06) 

  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหแ ปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ จากการสัมภาษณแแบบกลุมตัวอยางผลการวิเคราะหแ  
1. การบริหารหลักสูตร 

- ปใญหาที่พบคือหลักสูตรที่ใชในโรงเรียนบางอยางไมตรงกับบริบทของชุมชน 
- มีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยใหชุมชนมีสวนรวม มีการประเมินการใชหลักสูตร 
- ปใญหาที่พบ คือ การบริหารหลักสูตรที่ไมครอบคลุมทั่วถึงหลักสูตรอาจไมตรงกับบริบทที่กําหนด สภาพแวดลอมหลักสูตรบางอยางยากเกินกวาที่

จะทําได 
2. การบริหารจัดการวิชาการ 

- ปใญหาที่พบ การบริหารวิชาการบางครั้งไมตรงกับจุดมุงหมาย และเปูาหมายที 
โรงเรียนกําหนดไว 
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- มีการแบงหนาที่ใหผูรับผิดชอบดูแลงานดานวิชาการที่แนนอนชัดเจน 
3. การจัดการเรียนรู้ 

 - การจัดการเรียนรูบางครั้งอาจไมสอดคลองกับหลักสูตร เพราะดวยสภาพแวดลอมตางๆ  
 - มีการจัดการเรียนรูทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 
 - มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายแตบางครั้ง ที่อาจเจอปใญหา เพราะดวยสภาพแวดลอม บริบท ความพรอมตางๆ  
 4. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 - หองสมุดมี แตยังขาดอุปกรณแสื่อที่หลากหลาย หนังสือไมคอยมี งบประมาณไมคอยมี แตโรงเรียนจะใหเด็กหาวิธีศึกษาขางนอก เชนศึกษาจาก
แหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นตน 
 - มีหองสมุดที่กวางขวางเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ แตยังขาดหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. การพัฒนาบุคลากร 
 - ปใญหาที่พบคือ บางครั้งบุคลากรไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก การสอนไมตรงกับวิชาเอกแตไมไดมาสอน ก็จะใหบุคลากรไปอบรมพัฒนาตนเองในดาน
ตางๆ เพื่อนํามาปรับใชในการสอน 
 - มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนใหมีความกระตือรือรนพัฒนาตนเอง 
 - ใหบุคลากรออกไปพัฒนาตนเองโดยศึกษาคนควาดวยตนเอง ไปอบรมพัฒนาตนเอง 
 6. การประเมินผล 
 - มีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อครู บุคลากรไปอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนํามาปรับใชพัฒนางานตอไป 
 - มีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อนําขอบกพรองมาปรับใชและแกไข 
 - มีการประเมินผลอยูเสมอ เพื่อนํามาปรับใชและแกไขอยูตลอดเวลา 
 7. การประกันคุณภาพ 
 - มีตนสังกัดที่คอยดูแล มาตรวจเยี่ยมดูแล ประกันคุณภาพเพื่อที่จะใหมาปรับใชในการดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ  
 - มีการประกับคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อยกระดับการบริหารของการทํางาน 
 - มีตนสังกัดคอยดูแลมาประกันคุณภาพดานตางๆ และนํามาแกไข 
 - มีการประกันคุณภาพตลอด มีตนสังกัดเป็นผูประกันคุณภาพ และนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตลอด 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหแสวนใหญพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง ครูผูสอน จํานวน 83 คน คิดเป็นรอยละ 80.6 รองลงมาไดแกตําแหนงหัวหนาฝุาย
วิชาการ จํานวน 10 คิดเป็นรอยละ 9.7 และตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 9.7 

จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ปใจจัยที่มีผลตอการมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามประสิทธิภาพ
ดานหลักสูตร รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.64) และพบวามี
เพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .503 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการดําเนินการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดทําหลักสูตร ดานการสงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับอาชีพในทองถิ่นอยางหลากหลาย ดานการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการจัดหลักสูตรใหเป็นตลาดความรูใหแกชุมชนและทองถิ่น ดานการสงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก ( ̅=4.04)  

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการวิชาการ รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร
สถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.96) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .475 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการวิชาการ ดานการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบตามหนาที่ที่รับผิดชอบไปยังฝุายตางๆ อยางชัดเจน  ดานการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาโดยใชระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคแ การ ดานการ
สนับสนุนการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่สงเสริมและเอื้อตอการจัดการเรียนรูใหแกบุคลากรอยางทั่ วถึง ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ดานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวิชาการเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสรางขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง  

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนรู รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
แตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.94) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .483 โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการสงเสริมและติดตามใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ ดานการสนับสนุนงบประมาณใหมีการจัดการเรียนรูรวมกันกับชุมชนหรือสถานประกอบการ  ดานการสงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ดานการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานหองสมุดและแหลงเรียนรู รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.03) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .484  โดยมี 
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รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือและสื่อตางๆ ที่ทันสมัย ครบถวนเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ ดาน
การจัดใหมีเจาหนาที่บรรณารักษแโดยเฉพาะ เพื่อใหบริการแกบุคลากร ผูเรียนและชุมชน ดานการกําหนดนโยบายใหบุคลากร/ผูเรียนและชุมชนใหใชหองสมุดและ
แหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน การคนควาอยูตลอดเวลา  

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานการพัฒนาบุคลากร รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.00) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .479 โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการใหบุคลากรและครูผูสอนอยูเสมอ ดานการสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรทุกคนเขารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ ดานการจัดหาเอกสารทางวิชาการใหบุคลากรไดศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง  และดานการ
สงเสริมใหบุคลากรปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( ̅=4.09)   

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานการประเมินผล รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแต
ละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.99) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .420 โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการกําหนดนโยบายใหบุคลากรมีการวดัผลเป็นระยะๆ ทั้งกอนสอน ระหวางสอน และหลังสอน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ ดานการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ  และดานการกําหนด
นโยบายใหครูผูสอนแจงผลการเรียนใหผูเรียนและผูปกครองทราบทันทีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น อยูในระดับมาก ( ̅=3.98)   

สวนการจําแนกตามประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.02) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม .448 โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานการกําหนดนโยบายการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกตองครบถวนทันสมัยในทุกๆ งาน ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเป็นระบบตอเนื่องสม่ําเสมอ  และดานการดําเนินการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาให
สูงขึ้น อยูในระดับมาก ( ̅=4.19)   

และการจําแนกตามประสิทธิภาพภาพรวมการบริหารงานวิชาการ รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในแตละดาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.13) และพบวามีเพียงคา SD. ของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน ภาพรวม 
.445 โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานหลักสูตร ดานการบริหารจัดการวิชาการ ดานการจัดการเรียนรู ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู ดานการพัฒนา
บุคลากร ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก ( ̅=4.04) และดานการประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก ( ̅=4.06) 
 จากผลการวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

การบริหารหลักสูตร หลักสูตรที่ใชในโรงเรียนบางอยางไมตรงกับบริบทของชุมชนเพราะยากเกินกวาที่เด็กบางกลุมจะทําได มีการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยใหชุมชนมีสวนรวม มีการประเมินการใชหลักสูตรการบริหารหลักสูตรที่ไมครอบคลุมทั่วถึงหลักสูตรอาจไมตรงกับบริบทที่กําหนด สภาพแวดลอม
หลักสูตรบางอยางยากเกินกวาที่จะทําไดมีการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการใชบางครั้งอาจมีอุปสรรค  ไมตรงตามความตองการของชุมชน แต
ปใญหาและอุปสรรคคืออาจมีครูผูสอนที่สอนไมตรงตามกลุมสาระ ไมมีการประเมินการใชหลักสูตรอยางจริงจัง 

การบริหารจัดการวิชาการ การบริหารวิชาการบางครั้งไมตรงกับจุดมุงหมาย และเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนดไวมีการแบงหนาที่ใหผูรับผิดชอบดูแลงาน
ดานวิชาการที่แนนอนชัดเจน กอนการบริหารจัดการวิชาการบางครั้งอาจมีขอบกพรอง แตมีบางครั้งที่เจอปใญหา คือหลักสูตรอาจยากเกินไป และไมตรงกับ
สภาพแวดลอม บริบทของชุมชน การจัดทําหลักสูตรตางๆ โดยแบงครูออกเป็นฝุายตางๆ เพื่อรับผิดชอบงานหรือมีการกระจายอํานาจในการตัดสินและความ
รับผิดชอบตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ไปยังฝุายตางๆ ไมชัดเจน ทําใหคนๆ เดียวตองรับผิดชอบงาน อาจเป็นปใญหาและอุปสรรคมีการแบงงานที่ไมชัดเจนของแตละฝุาย 
และคนที่รับผิดชอบวิชาการไมคอยมีความทุมเทรับผิดชอบที่ดี 
 การจัดการเรียนรู้ พบวาการจัดการเรียนการสอนบางครั้งไมตรงตามจุดมุงหมาย วิธีการจัดการเรียนรูไมหลากหลาย  สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู อาจจะตองมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเนนผูรับบริการ การจัดการเรียนรู บางครั้งอาจไมสอดคลองกับ
หลักสูตร เพราะดวยสภาพแวดลอมตางๆ เพราะดวยสภาพแวดลอม บริบท ความพรอมตางๆ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการบูรณาการการเรียนรูทั้งใน
หองเรียน และนอกหองเรียน มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ พบวาหองสมุดมี แตยังขาดอุปกรณแสื่อที่หลากหลาย หนังสือไมคอยมี งบประมาณไมคอยมี แตโรงเรียนจะใหเด็กหาวิธี
ศึกษาขางนอก เชนศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่น มีหองสมุดที่กวางขวางเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ แตยังขาดหนังสือ แ ละสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีพื้นที่ไมคอยอํานวยตอผูรับบริการ มีแหลงเรียนรูไมคอยนาสนใจ งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการซ้ือหนังสือ เป็นตน  

การพัฒนาบุคลากร ปใญหาที่พบคือ บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความรู แตก็มีการจัดอบรมเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรออกไปพัฒนาตนเอง
โดยศึกษาคนควาดวยตนเอง ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีการจัดอบรมบุคลากรแตยังไมเพียงพอเพราะบุคลากรบางทานไมไดเข ารับการ
อบรมการพัฒนาตนเอง ไมคอยศึกษาหาความรูเพิ่มเติม นาจะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีตางๆ 

การประเมินผล มีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อครูหรือบุคลากรไปอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนํามาปรับใช หาจุดดอยเพื่อนํามาพัฒนางานตอไป มี
การวัดประเมินผลเพื่อนํามาวิเคราะหแขอบกพรอง มีการปรับปรุงแกไข   สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล มีการวิเคราะหแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น 
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การประกันคุณภาพ มีตนสังกัดที่คอยดูแล มาตรวจเยี่ยมดูแล ประกันคุณภาพเพื่อที่จะใหมาปรับใชในการดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ 

และผูรับผิดชอบมาดูแลกํากับและหาขอที่ตองนํามาปรับแกไข มีการประกับคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และมีการวางแผนงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาโดยใหผูที่เกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุง  

 
อภิปรายผล 
        จากผลการวิเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

การบริหารหลักสูตร หลักสูตรที่ใชในโรงเรียนบางอยางไมตรงกับบริบทของชุมชนเพราะยากเกินกวาที่เด็กบางกลุมจะทําได  มีการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยใหชุมชนมีสวนรวม มีการประเมินการใชหลักสูตรการบริหารหลักสูตรที่ไมครอบคลุมทั่วถึงหลักสูตรอาจไมตรงกับบริบทที่กําหนด สภาพแวดลอม
หลักสูตรบางอยางยากเกินกวาที่จะทําไดมีการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการใชบางครั้งอาจมีอุปสรรค  สอดคลองกับสมฤทธิ์  ศักดิ์เรืองฤทธิ์ 
(2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑแมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย  พบวาการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถิ่นโดยศึกษาปใญหาและความตองการของนักเรียนและทองถิ่น  จัดทําแผนการสอนดําเนินการ
สอนและประเมินผลการเรียนรู  สวนปใญหาอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรคือหลักสูตรอาจยากเกนิไปและไมตรงกับสภาพแวดลอม บริบทของชุมชน ทําใหการ
บริหารหลักสูตรอาจมีปใญหา การบริหารหลักสูตรบางครั้งอาจไมตรงตามความตองการของชุมชน พบวา การบริหารวิชาการบางครั้งไมตรงกับจุดมุงหมาย และ
เปูาหมายที่โรงเรียนกําหนดไวมีการแบงหนาที่ใหผูรับผิดชอบดูแลงานดานวิชาการที่แนนอนชัดเจน กอนการบริหารจัดการวิชาการบางครั้ งอาจมีขอบกพรอง 
สอดคลองกับ สุภาพ   หงสแทอง ( 2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพะเยาประสาธนแวิทยแ จังหวัดพะเยา  พบวาการจัดการเรียนการสอน ไม
เหมาะสมกับสภาพความตองการของบุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชาไมเป็นที่พอใจ  สื่อการเรียนมีไมเพียงพอ  การจัดครูเขาสอนไมตรงตาม
วุฒิและประสบการณแ  การจัดฝึกอบรมครู  การจัดแผนการเรียนไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ไมสงเสริมใหนักเรียนเป็นศูนยแกลางการเรียนรูอยาง
แทจริง ขาดการประชุมวางแผนประสานงาน คูมือนักเรียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

การจัดการเรียนรู้ พบวาการจัดการเรียนการสอนบางครั้งไมตรงตามจุดมุงหมาย วิธีการจัดการเรียนรูไมหลากหลาย สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู อาจจะตองมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเนนผูรับบริการ การจัดการเรียนรูบางครั้งอาจ ไมสอดคลองกับ
หลักสูตร เพราะดวยสภาพแวดลอมตางๆ และมีการจัดการเรียนรูที่ไมหลากหลาย มีอุปกรณแสื่อที่ไมเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ มีเทคโนโลยีที่ไมทันสมัย ซ่ึง
มีงบประมาณไมเพียงพอ การจัดการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูที่ไมหลากหลาย สื่อการเรียนรูไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก สอดคลองกับวรเชษฐแ  จันทรแภิรมยแ
(2546)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวาผูบริหารสถานศึกษาไดมีการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาทุกดาน  โดยมีปใญหาดานหลักสูตรคือ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระตางๆของหลักสูตรใหม  ขอเสนอแนะ  
ควรจัดรวมโรงเรียนของหองเรียนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน 
          ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ พบวาหองสมุดมี แตยังขาดอุปกรณแสื่อที่หลากหลาย หนังสือไมคอยมี งบประมาณไมคอยมี และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
พื้นที่ไมคอยอํานวยตอผูรับบริการ มีแหลงเรียนรูไมคอยนาสนใจ งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการซ้ือหนังสือ สอดคลองกับวัฒนา    มโนจิตร (2540)  ได
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  พบวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติมากใน
ทุกดาน  สําหรับปใญหาการบริหารงานพบวา หลักสูตรที่ใชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทองถิ่น  วัสดุอุปกรณแ สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอตอการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน 

การพัฒนาบุคลากร พบวา บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความรู แตก็มีการจัดอบรมเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรออกไปพัฒนาตนเองโดยศึกษา
คนควาดวยตนเอง ไปอบรมพัฒนาตนเองเพื่อมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ โดยการจัดการอบรม สนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรม ใหบุคลากรเขารับการ
อบรมพัฒนาตนเอง ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีการจัดอบรมบุคลากรแตยังไมเพียงพอเพราะบุคลากรบางทานไมไดเขารับการอบรมแตถา
บคุลากรไมคอยไดพัฒนาตนเอง ไมคอยศึกษาหาความรูเพิ่มเติม นาจะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีตางๆ  สอดคลองกับจิตรา
ภรณแ  บุญยงคแ (2542) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเชียงราย พบวาการบริหา รการจัดการเรียน
การสอนตามลักษณะงานทั้ง 7 งานดังนี้ งานที่มีการบริหารและปฏิบัติมากที่สุดไดแกการจัดตารางการเรียนการสอน และการจัดครูเขาสอน  สวนงานที่มีการ
บริหารที่ไดปฏิบัติมาก คือ การจัดแผนการเรียนงานสื่อการเรียนการสอน  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การจัดทําแผนการสอน  และการนําหลักสูตรไป
ใช  สําหรับปใญหามีดังนี้  ครูขาดความรูในการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น  ไมเห็นความสําคัญของแผนการสอน  ไมใชกระบวนการเรียนการสอนที่ใช
นักเรียนเป็นศูนยแกลาง  ใชส่ือการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา หองเรียนไมพอไมสามารถจัดวิชาเลือกเสรีไดอยางหลากหลาย  

การประเมินผล มีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อครูหรือบุคลากรไปอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนํามาปรับใช หาจุดดอยเพื่อนํามาพัฒนางานตอไป มี
การวัดประเมินผลเพื่อนํามาวิเคราะหแขอบกพรอง มีการปรับปรุงแกไข  สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล มีการวิเคราะหแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ําเสมอ ประเมินตามจุดประสงคแและตัวชี้วัด ณรงคแฤทธิ์ ปรีชานุกุล 
(2542) ไดศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน พบวาไดมีการใหความสําคัญในเรื่องการ
วัดผลประเมินผล ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร และในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  มีการกําหนดเปูาหมายและ
วางแผนงานไวอยางชัดเจน   มีความพรอมในเรื่องของสื่อและอุปกรณแที่ชวยเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนของคณะครู  สําหรับดานปใญหาอุปสรรคมีปใญหาที่พบคือ ครูรับผิดชอบงานหลายดาน  สอนหลายวิชา  หองสมุดขาดเจาหนาที่บรรณารักษแ  ขาด
การนิเทศภายใน  ขาดการจัดทําสื่อเพื่อชวยเสริมการเรียนการสอน สอดคลองกับสมฤทธิ์   ศักดิ์เรืองฤทธิ์  (2540) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑแ 
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มาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย  พบวาการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคล องกับ
นักเรียนและทองถิ่นโดยศึกษาปใญหาและความตองการของนักเรียนและทองถิ่น  จัดทําแผนการสอนดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู  รวมทั้งได
สํารวจสื่อการเรียนการสอนพบวาไมเพียงพอกับความตองการ  สวนดานการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาอยางเป็นระบบนั้น พบวา การ
ดําเนินการนิเทศยังไมเป็นระบบ ขาดการติดตามและประเมินผลและสอดคลองกับจํานง สมควร (2545)ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา  ไดมีการปฏิบัติงานเกือบทุกงานใน สวนที่
เกี่ยวของกับงานวิชาการในโรงเรียน  แตก็ยังพบสวนที่ยังไมไดปฏิบัติ  คือประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว  ประเมินผลการ
นําหลักสูตรไปใชประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําสื่อการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริง  ประเมินผล
การดําเนินการหองสมุด จัดทําแผนการใชหองสมุดกําหนดบทบาทของผูนิเทศไวอยางชัดเจน  สําหรับปใญหาที่พบคือ ขาดแคลนครู  ไมไดวิเคราะหแหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่นครูไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  ขาดแคลนงบประมาณ  ไมมีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง หนังสือหองสมุดมีไมเพียงพอ ขาดครูผูทําหนาที่บรรณารักษแ และผูนิเทศไมมีเวลาที่จะทําการนิเทศอยางจริงจังตอเนื่อง 

การประกันคุณภาพ มีตนสังกัดที่คอยดูแล มาตรวจเยี่ยมดูแล ประกันคุณภาพเพื่อที่จะใหมาปรับใชในการดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบกพรอง
ตางๆ และผูรับผิดชอบมาดูแลกํากับและหาขอที่ตองนํามาปรับแกไข มีการประกับคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อยกระดับการบริหารของการทํา งาน มี
การประกันคุณภาพตลอด และมีการวางแผนงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใหผูที่เกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบทบทวนและ
ปรับปรุง สอดคลองกับ วรเชษฐแ  จันทรแภิรมยแ  (2546) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอแมทา จังหวัด
ลําพูน  พบวาผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาทุกดาน  โดยมี ปใญหาดานการนิเทศภายในคือขาดการวางแผนการนิเทศ   
ขอเสนอแนะควรวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศภายใน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนวทาง ประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เสริมสรางการบริหารงานของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร ซึ่ง บุคลากร ควรมีการวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในกิจกรรมและในการวางแผนในการปรับปรุงสถานศึกษา และควรมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
ในการติดตามผลและประเมินผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานมีการรายงงานผล 
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The Study of Grammatical Errors in Thai EFL Students Writing of the First Year Students of Northern College, Tak 

 
 Nantanawan Nanwita 1 

 
ABSTRACT 
 This study was designed to investigate the four frequent types of grammatical errors  (i.e. articles, singular/plural nouns, 
subject-verb agreement, and tenses) in EFL writing. The samples of the study consisted of forty first year students in all majors at 
Northern College in Tak. Data were collected from in-class student writing which described or narrated a story about their family. The 
analysis of grammatical errors (i.e. articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses) was based on sixty-four 
compositions from the students’ writing. The results of the study were tabulated. Each grammatical error was counted and 
calculated into percentage for frequency.  
 
Keywords: grammatical errors, frequency, and first language interference 
 
Introduction 

English is an international language, and widely used all over the world. It is used as the instrument for communication and 
sharing information. Therefore, English clearly plays an important role in the world. 

English has been taught in all 4 skills (listening, speaking, reading, and writing) in Thailand at all from beginning levels to 
university levels. For writing skill, the overall outcome of writing has been unsatisfactory in Thailand although the ability to write 
efficiently is becoming increasingly important in global communication and plays an important role in both second language and 
foreign language learning (Weigle, 2002). Because Thai students whose first language is different from the target language (English), 
they have limited knowledge of English language to write, errors are frequently found in their written products. Therefore, it may be 
said that the errors may be caused by students’ first language interference. Connor (1996) states that English as second language 
(ESL) students often mention that when they write in English, they translate their first language words, phrases, and organization into 
English. O’ Neil (1998) highlights that second language learning can be affected by the patterns of the first language.  

The study of errors has advantages in second language learning. There are good reasons for focusing on errors. First, errors 
are a conspicuous feature of learner language, raising the important question of ‘Why do learners make errors?’ Second, it is useful 
for teachers to know what errors learners make. Third, paradoxically, it is possible that making errors may actually help learners learn 
when they self-correct the errors they make (Rod Ellis).  
 The errors mostly found in ESL students were grammar, spelling, lexical and punctuation errors (Yang, 1994). Orozco (2002) 
also revealed that the main errors of writing were grammar, spelling and vocabulary. Also, Mourtaga (2004) found that the most 
frequent writing errors among Palestinian students studying English as a foreign language were verb, punctuation and articles. 
Furthermore, Lush (2002) found that the errors appeared in writing of Thai students of Thammasat University were articles, 
singular/plural nouns, present/past simple interchange, preposition, subject-verb agreement, incorrect tenses, word order, be/have 
interchange and sentence fragments. Moreover, Thai students seemed to adopt Thai grammar in writing English essay. 
 The researcher used to be an English teacher, and taught English Writing I at Northern College in Tak. When correcting 
students’ work, the researcher always found that there were many grammatical errors (i.e. articles, singular/plural nouns, subject-verb 
agreement, and tenses). Therefore, grammatical errors made by the students in their writing seem to be the researcher’s interests. 
Those grammatical errors were given in (1)-(4) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 the teacher of Business English Major, the Faculty of Humanities, Northern College 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 460 
 
 

 
Incorrect Grammar Correct Grammar 
(1) Child cried. 
(Articles) 

(1) A child cried. 

(2) I have two dog. 
(Singular/plural nouns) 

(2) I have two dogs. 

(3) The boy drink milk. 
(Subject-verb agreement) 

(3) The boy drinks milk.  

(4) I go to the market yesterday. 
(Tenses)  

(4) I went to the market yesterday. 

 
The purposes of the study 

1. To find out what type of four grammatical errors; that is, articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses 
was mostly made in the writing of the forty first year students in all majors at Northern College in Tak. 

2. To find out what was the frequency of each type of grammatical errors (i.e. articles, singular/plural nouns, subject-verb 
agreement, and tenses) found in the third year English major students’ writing.   

 
The research questions are: 

1. What grammatical category comprises the highest level of errors made by the students?  
2. What was the frequency of each type of grammatical errors found in the students’ writing 

 
The Scopes of the study 

1. This study concentrated on English essay writing errors committed by the forty first year students in all majors at Northern 
College in Tak. 

2. This study was intended four types of grammatical errors; that is, articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, 
and tenses.   

3. This study was intended only to examine written products through grammatical errors, not style. 
 
Definition of terms 
Written product:  
Written product in this research refers to the writing of the forty first year students in all majors at Northern College in Tak.  
 ‘Grammatical Errors’ refer to the errors made in English essay writing of the third year English major students of Northern 

College, Tak in terms of articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses. 
 
Review literatures: 
Theory of second language acquisition: Errors 

The important issue considered in the theory of second language acquisition is the level of written and spoken errors which 
second language learners commit during the language production. Chomsky (1965) revealed that during second language acquisition, 
the learners will analyze and form language rules based on what they know from their first language. Consequently, they will make 
errors when the second language is produced. 

As for errors, Dulay, Burt, and Krashen (1982) stated that errors are the flawed components of a learner speech, or writing 
errors are the parts of conversation or composition that deviate from some selected norms of natural language performance. 
Error analysis focuses on the creative aspects of language learning, which has helped to raise the status of errors from unwanted 
forms to the more instructive status of indicators of learning and guide to teaching. 

Carter (1993) defined ‘error’ as a wrong deduction of the learners’ nature of second language. 
 
First language interference 
 First language interference errors are one kind of errors that occur in second language learning. The Concise Oxford 
Dictionary of Linguistics, 1997 defines such interference as the influence that knowledge of one language has on the way one speaks  
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another (e.g. in the speech of bilinguals, or as a cause of errors by someone learning a new language). According to Krashen, 1983, 
interference is the result of the performer “falling back” on old knowledge when he or she has not yet acquired enough of the 
second language. Moreover, Lado (1964) highlighted interference added difficulty in learning a sound, word, or construction in a 
second language as a result of differences with the habits of the native tongue. In short, first language interference is first language 
influence affecting in the study of another target language in a negative way. O’Neil (2001) also states that learning a second language 
can be affected by the patterns of the first language. In addition, George (1972) states that the language-language mismatches may 
be of three kinds: 

1. The foreign language may have one feature and the mother tongue have two or more. 
2. The foreign language may have two or more features where the mother tongue has one. 
3. The foreign language and the mother tongue may have features that are similar but not coincident. A mismatch of the third 

as well as of the second type denotes a point at which mother-tongue interference can occur. 
Therefore, first language interference can cause problems in learning a second language. 

Writing English as a Foreign Language  
Because writing is considered as one of the most difficult skill in English, there is no doubt that writing is very challenging 

for second language learners to master (Richards, 2002). Writing is a complicated skill which is considered as a complex process; 
therefore, it is not easy to produce a good piece of writing. 

However, the students can succeed and write efficiently by learning and practicing how to write according to Todd and 
Jarvis (2002). They claimed that learning to write is like learning to do many other things which requires practice and time. The 
students are able to become excellent writer if they are given enough practice and time. 
Writing errors 

Writing in a second language may be obstructed because of limited second language knowledge, and it focused on 
language rather than content. It has normally been accepted that the student’ errors present the information of the existing system 
of language that is different from his or her mother tongue and the target language (Selinker, 1985; Corder, 1985 cited in Wen, 1994). 
Myles (2002) also mentioned that students writing in a second language generally produce texts which contain varying degrees of 
grammatical and rhetorical errors. The second language writers who have a lot of ideas, but have limited language to express what 
they want to say always make errors. 
Grammatical errors 
 Grammatical errors refer to errors resulting from the learners’ inability to conform to the grammar rules of standard written 
English. For example, if the learners used the simple past tense form of the verb in a context which called for the base form of the 
verb (e.g., ‘studied’ instead of ‘study’), they then committed a grammatical error (Pongsiriwet, 2002). 

Chownahe (2000) studied the errors of English compositions written by Mattayomsuksa Six Students at Kaengkrowittayalai 
School in Chaiyaphum. The findings of the study revealed that the errors produced by the students were word by word translation, 
adjectives used as main verbs, numbers of nouns, tenses, word selection, determiners, punctuation and capitalization, forms of 
pronouns, preposition and subject-verb agreement. Moreover, there were fourteen majors’ types of errors which were preposition, 
diction, spelling, articles, adverb, adjective, subject-verb agreement, fragment and run-on, singular and plural nouns, tenses, passive 
voice, participial phrase, and relative clause according to Ayurawatana, 2002.  
Methodology 
Samples 

The samples used in this study were seven third year students majoring in English at Northern College in Tak selected from 
fifteen students by purposive sampling. The students were selected because they consisted of students in all ability levels: low, mid 
and high. They will be asked to write an essay under the topic,       ‘my family’ to describe the characteristics of each member, and 
express their feelings to their family. The length of an essay is not less than 100 words, not over 150 words. The student’s previous 
English writing experiences include English Writing I, and Business English Writing taught by non- native English speaking professors. 
They studied a few English writing courses; therefore, it is assumed that they know well basic structures of English.   
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Procedures 
Data Collection 

The data in this study is obtained from the final draft of the forty first year students in all majors at Northern College in Tak. 
The students’ writing will be written and completed in one period, which is one hour. A dictionary is not allowed. 
Data Analysis 
 The students’ writings were analyzed for frequencies of each type of grammatical errors (i.e. articles, singular/plural nouns, 
subject-verb agreement, and tenses), and the percentage of errors. 

The written products were checked for grammatical errors, not style. The classification of grammatical errors was focused 
on articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses. Error frequencies were counted with examples in Tables. 
 
Results of the study 

The results of the study are tabulated. Each grammatical error is counted and calculated into percentage for frequency. Then, 
the discussion is presented explanations to account for the results.  

1. Result 
Table 1 shows all four types of grammatical errors (i.e. articles, singular/plural nouns, subject – verb agreement, and tenses) with 

the examples of each grammatical error the students made. Table 2 shows frequency of grammatical errors found in the writing of 
the forty first year students in all majors at Northern College in Tak. 
 
Table 1: Types of Grammatical Errors 
(i.e. articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses) 
Types of Grammatical 
Errors 

Examples of incorrect grammar 
from the students’ essays 

Correct Grammar 

1. Articles 
 
 
 
 
 
 

- My family is warm family. 
 
- My father is carpenter. 
- My mother is housewife. 
- My younger sister is student. 
 
- We have problem in family. 
 
- My father is gardener and my  
   mother is farmer. 
- My village is small town in  
Maelanoi district. 
- My family is small size. 
 
- My brother is student. 
- He is sale furniture. 

- My family is a warm  
   family. 
- My father is a carpenter. 
- My mother is a housewife. 
- My younger sister is a  
   student. 
- We have a problem in the  
   family.  
- My father is a gardener and   
   my mother is a farmer. 
- My village is a small town  
   in Maelanoi district. 
- My family is a small size   
   family. 
- My brother is a student. 
- He is a furniture sale. 
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Table 1: Types of Grammatical Errors (cont.) 
Types of Grammatical 
Errors 

Examples of incorrect grammar 
from the students’ essays 

Correct Grammar 

1. Articles 
 
 
 
 
2. Singular/plural noun 
 
 
 
 

-  She is fruit seller. 
- Wangchao district is small  
   district of Tak province.    
 
 
- I have three cousin. 
- My parents are a farmer. 
- My parents have one son and  
   three daughter. 
- I am twenty two year old. 
- We love my parent and we  
   always take care. 
- I have two nephew. 
- We are hill tribe, name is  
   Lawa or Lua. 
- My parent are farmer. 
- We have problem in family. 
 

- She is a fruit seller. 
- Wangchao district is a  
   small district of Tak  
   province.    
 
- I have three cousins. 
- My parents are farmers. 
- My parents have one son  
   and three daughters. 
- I am twenty two years old. 
- We love my parents and  
   we always take care. 
- I have two nephews. 
- We are hill tribes, named  
   Lawa or Lua. 
- My parents are farmers. 
- We have problems in the    
   family. 
 

 
Table 1: Types of Grammatical Errors (cont.) 
Types of Grammatical 
Errors 

Examples of incorrect grammar 
from the students’ essays 

Correct Grammar 

3. Subject-verb 
agreement 
 
 
 

- I never feel sad because my  
   mother take care me. 
 
- My mother is kind and she do  
   work hard. 
- My family have a cat too. 
- She make me happy. 
- My family live in the small  
   town of the northern Thailand.  
 
- He make money for expenses  
   in family. 
- My elder brother work in  
   Chiang Mai. 
- My older sister study at Chiang  
   Mai University. 
 

- I never feel sad because  
   my mother takes care of  
   me. 
- My mother is kind and she  
   does work hard. 
- My family has a cat too. 
- She makes me happy. 
- My family lives in the  
   small town of the northern  
   part of Thailand.  
- He makes money for  
   expenses in my family. 
- My elder brother works in  
   Chiang Mai. 
- My older sister studies at  
   Chiang Mai University. 
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Table 1: Types of Grammatical Errors (cont.) 
Types of Grammatical 
Errors 

Examples of incorrect grammar 
from the students’ essays 

Correct Grammar 

3. Subject-verb 
agreement 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tenses 
 
 
 

- My family live in the small  
   village at Maesariang,  
   Maehongson province. 
 
- My mother is very kindness  
   when she smile. 
- My family live in Maelanoi   
  district. 
 
- My younger brothers study  
   now. 
- They are study at Maelanoi  
   Daroonsik School and  
   Naresuan University. 

- My family lives in the  
   small village at  
   Maesariang, Maehongson 
   province. 
- My mother is very kind  
   when she smiles. 
- My family lives in  
   Maelanoi district. 
 
- My younger brothers are  
   studying now. 
- They are studying at  
   Maelanoi Daroonsik  
   School and Naresuan  
   University. 

 
Table 2: Frequency of Grammatical Errors 
(i.e. articles, singular/plural nouns, subject-verb agreement, and tenses) 
Types of grammatical errors Frequency of 

Grammatical Errors 
Percentages 

1. Tenses 6 9.37 
2. Singular/plural nouns 16 25.00 
3. Subject-verb agreement 20 31.25 
4. Articles 22 34.38 
Total 64 100.00 
 

Table 2 shows that errors in articles found in the writings of forty first year students in all majors at Northern College in Tak are 
the ones with the highest percentage of grammatical errors, that is, 34.38. Errors in singular/plural nouns are 25% less than the rate of 
errors in the subject – verb agreement, which is 31.25%.    The rate of errors in tenses is 9.37%, the lowest percentage of grammatical 
errors. 

 
Discussion and Conclusion 

All things considered, 34.38% of grammatical errors were errors of articles. It can be seen from Table 2 that errors in articles were 
accounted for the highest percentage (34.38%) of grammatical errors that the students made. It was found that the articles were 
omitted in the students’ writing. For example, ‘My father is gardener and my mother is farmer.’, and ‘My brother is student.’ From 
these examples, it showed that the omission that refers to deviations in usage that arise when learners leave out words or parts of 
words of the articles is the main problem for the students. 

 It was likely that, the students were still confused with the use of articles. Because articles are understandably problematic 
from a cross linguistic perspective, for instance; Thai language has no articles, but English does have articles, the learning difficulty 
and frequency of the articles can result in errors made by Thai students whose language has no articles. Therefore, it can be shown 
that interference is the result of the performer “falling back” on old knowledge when he or she has not yet acquired enough of the 
second language according to Kreshen, 1983. 

Errors in the subject – verb agreement made by the students were found as the second high frequency of grammatical errors 
with 20 occurrences (31.25 percent).     It was found that the verb does not have to agree with the subject in Thai; therefore it has a  
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tendency that the students might forget the obligatory connection between  a subject and its main verb in an English sentence.                 
A subject and its main verb do not have the obligatory agreement in Thai; therefore it’s very easy to be neglected.  

Although number agreement between the subject and verb in English poses  a problem only in the present tense, where third 
person singular forms are explicitly inflected while other forms are not (Celce – Murcia, Marianne and Larsen – Freeman, Diane, 1999), 
it was found that the students always left off the third person singular infection. For example; ‘She make me happy.’ and ‘My family 
live in the small town of the northern Thailand.’  

Errors in singular/plural nouns were accounted for quite high percentage (25%) of grammatical errors the students made in their 
writing. According to O’Neil (2001), learning a second language can be affected by the patterns of the first language. For instance; In 
English, singular nouns always come after an article and plural nouns always add‘s’ or ‘es’ after them to indicate countable nouns. It 
can be assumed that the students were not aware of using singular/plural nouns in English because Thai language does not have this 
grammatical rule.  

    The frequency of grammatical errors in tenses was found with 6 occurrences  
(9.37 percent), and they are the least frequency of grammatical errors the students made in their writing. For errors in tenses found in 
the students’ writing, L1 transfer may result in avoidance that occurs when specific target language features are under-represented in 
learner production in comparison to native-speaker production (Rod Ellis, 1997). The students were found to avoid the use of various 
tenses in English in their writing because Thai language does not contain equivalent structures; that is, the rule of tenses is not found 
in Thai. Tenses mostly found in their writing were the present simple tense and the past simple tense because they may quite be 
familiar with these two tenses more than other tenses. However, the present continuous tense was hardly used in their writing. For 
this reason, the students made few errors. Moreover, the errors in tenses might also occur because of the students’ carelessness.  

       The results of the study revealed that first language features tend to intervene with the second language writing.  It can be 
assumed that when the features of both first and second languages are extremely different in terms of grammatical rules, it is easy 
for grammatical errors to occur. Therefore, grammatical errors are the results of the differences between languages. Grammatical 
errors may also result from the students’ intention and limitation of time to write the essay, including their background knowledge in 
English. In addition, other sources of grammatical errors may be from the carelessness of the students while they wrote their tasks. 
However, although some errors found in the students’ writing were small in size such as spelling and diction; it is recommended that 
both the teachers and the students should emphasize those problematic points. Otherwise, the students will not be able to produce 
the quality pieces of writing. 

Therefore, structural forms and grammatical rules of the two languages (English and Thai) should be focused on for the 
improvement in performance of writing tasks. 
From the study, grammatical errors that should be focused on for the improvement of the students’ writing are errors in articles, 
subject – verb agreement, singular – plural nouns, and tenses respectively. It was found that errors in articles were the highest 
percentage of grammatical errors. Due to the learning difficulty and frequency of the articles (Celce – Murcia 1992; Larsen – Freeman 
1992), errors in articles should be first centered on in the classrooms. Errors in the subject – verb agreement can not be neglected to 
improve in the students’ writing as they were found as the second high frequency of grammatical errors with 20 occurrences. Errors 
in the subject – verb agreement can occur in the present tense because the students must add an –s or an –es at the end of the 
verb when the subject performing the action is third – person singular, therefore, it is easy to be found errors in the subject – verb 
agreement in their writing. From Table 2, errors in singular/plural nouns seemed to be considered as a common error. These errors 
were found in the students’ writing because Thai language does not have the grammatical rule that singular nouns always come after 
an article and plural nouns always add‘s’ or ‘es’ after them to indicate countable nouns like English. Therefore, it is interesting to 
improve the rule of singular/plural nouns. 
For errors in tenses; although they were found less than other types of grammatical errors, that is, articles, singular/plural nouns, and 
subject-verb agreement, it can be assumed that they chose few tenses to write; that is, the present tense, the present continuous 
tense, and the past tense. Therefore, the students made few errors in tenses. However, it did not mean that they have sufficient 
knowledge in tenses. Therefore, tenses should also be focused on in learning in the classrooms to help the students can use more 
various tenses in the further writing. This does not only help the students realize the differences of both languages but also make 
them aware of using the right rules in writing. The students will write better if they are aware of grammatical rules. 
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The recommendations for the further studies 

1. In this study, the explanation of grammatical errors contained only four grammatical errors (i.e. articles, singular/plural 
nouns, subject-verb agreement, and tenses). There should be a study analyzing other language features such as 
punctuation, passive voice, including relative clause that were always found in the students’ writing. 

2. In the further studies, the researchers may ask for the students to write on condition that they must use at least two 
tenses, articles ‘a’, ‘an’, ‘the’ have to be found in their writing, and so forth.  
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนสหมิตรวิทยา  

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
Participation in Administration of Committee Primary School  

of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 
 

พวงมณี  สุจริตไพบูลย์1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มี เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ  ในการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหมิตรวิทยา  ประชากรประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหมิตร
วิทยา จํานวน 8 ราย กลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 8 ราย 
 ผลการวิจยัพบวา  
 ดานการเสนอแนวทางในการกําหนดเอกลักษณแ นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษาดานการใหความเห็นชอบ ดานการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขต
บริการดานการสงเสริมใหมีการพิทักษแสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดานการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปดานการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ ศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ 
ดานการเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของ
ชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ดานการใหความเห็นชอบรายการงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา  พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความคิดเห็นตอ การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก ควรเปิดชองทางในการศึกษาและทําความเขาใจในความมุงหมายหลัก
ของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาในการศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปใจจุบันของชุมชน/ทองถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา การกําหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษาดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรมการกําหนดนโยบาย เปูาหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและการกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  
 ในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การ
พิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพิจารณาความถูกตองความสมบูรณแของสาระการเรียนรูและสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น  ควรเปิดชองใหมีการรวมมือในกําหนดแผนการกํากับและติดตามรวมกับสถานศึกษา และใหความชวยเหลือสนับสนุนและขวัญ
กําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตองมี สถานศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับจํานวน
ผูเรียน การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษาใหมากที่สุด แล ะการจัดหา
ทุนการศึกษา อุปกรณแการศึกษาและสิ่งจําเป็นอื่น ๆ  มีการสนับสนุนใหเด็กพิการ ไดมีการเรียนรวมกับเด็กปกติ การสอดสอง ดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ ไดรับ
ความชวยเหลือ การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเป็นรายบุคคลใหมากที่สุด และการสนับสนุน สงเสริม
การทํางานรวมกับองคแการการพิทักษแสิทธิเด็ก การมีสวนรวมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพฒันาการเรียน การมีสวนรวมหารายไดทรัพยแสินและทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ เพื่อสนับสนุนจัดการสอน  
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 
              This purposes of this research were aimed to study purposes of this research were aimed to study the issue and basic 
education. Barriers and Recommendations the involvement of the Board of Education Science School at peace. The population of 
the school board. The basic science of peace of 8 samples derived by assigning specific groups of eight people. 
               The finding were as follow    
               The proposed guidelines for determining identity. Policy and Planning Education to approve the Annual Action Plan of 
Education for approval. Supervision and monitoring of the implementation of the plan of study. Promotion and support to all 
children in the service of promoting the rights of children. Children with disabilities Disadvantaged children and children with special 
abilities. The guidelines and participate in the management of the academic budget management  personnel.  And general 
management to promote the mobilization of resources for education. As well as guest speakers and local knowledge to enhance the  
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development of all students.  Including national and local heritage, tradition, art and culture. Strengthening the relationship between 
the school and community. as well as coordination with organizations, both public and private. To provide educational resources to 
the community. And participation in community development and local. The application for approval of the operating results of the 
annual study found that most reviews. The participation of basic education. At a high level Should be open to study and understand 
the purpose of management education. Act. Education in. Study and understand the information about the current condition of the 
community / local. Location of school.  The plan to develop educational, academic personnel, budget, facilities, activities policy.  
The goals and direction of development of educational quality of the schools and the educational preparation Charter School. 
                     The course material prepared in accordance with local requirements for the preparation of course material in 
accordance with local requirements. The consistency of the learning curriculum of basic education. The accuracy, integrity, learning, 
and in accordance with local requirements. Should be open to cooperation in the supervision and monitoring plan with the school. 
And to help support and morale in the school, according to the plan and how it is constantly evolving education needs to be 
provided information related to the number of participants, transportation, economic conditions. Support and provision of services to 
children in the area were enrolled in school as much as possible.  The provision of scholarships Educational supplies and other 
necessities should be encouraged to disabled children. Children have classes with regular monitoring of children who have been 
mistreated. Get help and to obtain appropriate services to promote and support education for children with special talent to be 
developed individually as much as possible. And support Promote co-operation with the Organization for Protection of Child Rights. 
To participate in the supply of materials to improve learning. Participation.  Earning assets and resources from various sources. To 
support teaching.   
 
Keywords :  Participation, School board 
 

บทนํา 
โรงเรียนเอกชนไดมีสวนรวมรับภาระในการจัดการศึกษาของประเทศและเป็นที่ยอมรับของสังคมจากอดีตจนถึงปใจจุบัน  บางโรงเรียนมีความพรอม

ที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสูสากล ในขณะที่บางโรงเรียนมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง   และควรไดรับการพัฒนา ใหกาวทันความเปลี่ ยนแปลง
ของสังคมโลก  สําหรับโรงเรียนสหมิตรวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กยากจนดอยโอกาสหรือพิการ  รัฐใหการอุดหนุนเต็มตามอัตรา
คาใชจายรายหัวโดยผูเรียนไมตองเสียคาใชจาย ทําใหจํานวนนักเรียนกลุมนี้มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  การจัดการศึกษาจึงเป็นภาระหน าที่อันสําคัญยิ่งของรัฐ  ที่
จะตองบริการแกประชาชนอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ  โรงเรียนเหลานี้จะตองมีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ซ่ึงการบริหารและการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยคณะบุคคลเป็นการบริหารที่
สอดคลองกับเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พงศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  แตกลับพบวาการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิในปใจจุบันมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพียงเล็กนอย เป็นเพียงกรรมการที่ปรึกษาหรือรับทราบการดําเนินงานของ
ศึกษาเทานั้น ไมไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน สวนใหญจะมีสวน
รวมในรูปของการชวยเหลือแรงงาน เงิน วัสด ุครุภัณฑแ  ซ่ึงถือวาเป็นจุดออนของระบบคณะกรรมการ 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสหมิตรวิทยา เพื่อ
นําผลการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง การมีสวนรวมของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประโยชนแในการบริหาร
สถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวิจัยระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหมิตรวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 6  จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อวิจัยปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหมิตรวิทยาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 จังหวัดเชียงใหม 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
            แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของคือ แนวคิด เกี่ยวกับการมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน คือ ประชาชนในแตละชุมชนตองเขามามีสวนรวม ใน
กระบวนการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชน(องคแกร) รวมกันในทุกขั้นตอน ในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักการมีสวนรวม ตลอดจนประสานงานกับ
องคแกรภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น(4)การใหความเห็นชอบรายงานผล
การดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน5)รวมติดตามและประเมินผล อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาท 
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หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเสนอแนวทางในการกําหนดเอกลักษณแ นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา  
การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา การใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การ
กํากับและ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานการสงเสริมใหมีการพิทักษแสิทธิเด็ก ดูแลเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส แลเด็กมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ   
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสหมิตรวิทยา  จังหวัดเชียงใหมครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจภาคสนาม ซ่ึงมีวิธีการวิจัยแบบผสมผสานคือ ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสหมิตรวิทยา จํานวน 8 คน และกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ทั้งหมด 8 คน  

ผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือวัดในรูปแบบของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง แบงเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด  
 
เกณฑ์กําหนดค่าคะแนนและการวัดตัวแปร  

ในการวิเคราะหแแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสหมิตรวิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 6 จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดใชมาตรวัดแบบไลเคอรแสเกล กําหนดคาคะแนนเป็น 5 ระดับ เฉลี่ยเป็นเกณฑแการวัด 
การวิเคราะหแขอมูลระดับความคิดเห็น คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการกําหนดเอกลักษณแ นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาและทาํความเขาใจในความมุงหมายหลกัของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา 4.00 พึงพอใจมาก 
2. ศึกษาและทาํความเขาใจขอมูลเกีย่วกับสภาพปใจจบุันของชุมชน/ทองถิ่น ทีต่ั้งของสถานศึกษา 3.88 พึงพอใจมาก 
3. กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กจิกรรม 3.50 พึงพอใจมาก 
4. กําหนดนโยบาย เปาูหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.88 พึงพอใจมาก 
5. กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 3.75 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 1แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการเสนอแนวทางในการกําหนดเอกลักษณแ นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา รายขอ 

พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.80) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานศึกษาและทําความเขาใจในความมุง

หมายหลักของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา ระดับมาก ( ̅=4.00) ดานศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปใจจุบันของชุมชนนระดับมาก

( ̅=3.88) ดานกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม อยูในระดับมาก ( ̅=3.50) ดานกําหนดนโยบาย 

เปูาหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับมาก ( ̅=3.38)  
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาและทาํความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานที่ศึกษา 3.63 พึงพอใจมาก 
2. พิจารณาความสอดคลองของแผนปฏบิัติการประจาํปีกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 3.63 พึงพอใจมาก 
3. พิจารณาถึงความเป็นไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธกีารหรือยุทธศาสตรแการ
ดําเนินของกิจกรรม งาน/โครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการศึกษา 

3.75 พึงพอใจมาก 

4. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารของสถานศึกษา 3.75 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 พึงพอใจมาก 
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จากตารางที่ 2แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาํปีของสถานศึกษา รายขอ พบวา การมีสวนรวม

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.69) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําปีของ

สถานที่ศึกษา อยูในระดับมาก ( ̅=3.63) ดานพิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปีกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( ̅=3.69) 

ดานความพิจารณาถึงความเป็นไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือยุทธศาสตรแการดําเนินของกิจกรรม งาน/โครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการศึกษา

อยูในระดับมาก ( ̅=3.75) ดานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( ̅=3.75)  

 
ตารางที่ 3 แสดงระดับการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการจัดทาํสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3.88 พึงพอใจมาก 

2. พิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4.00 พึงพอใจมาก 

3. พิจารณาความถูกตองความสมบูรณแของสาระการเรียนรูและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

3.88 พึงพอใจมาก 

4. ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษา 3.88 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 3แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

รายขอ พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.91) โดยมีรายละเอยีดแตละดาน ดังนี้ ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานพิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับ

มาก ( ̅=4.00) ดานพจิารณาความถูกตองความสมบูรณแของสาระการเรียนรูและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น อยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานให

ความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( ̅=3.88)  

 
ตารางที่ 4 แสดงระดับการมีสวนรวมในการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. กําหนดแผนการกาํกับและติดตามรวมกับสถานศึกษา ไดแก วธิีการ 
ระยะเวลา 

3.63 พึงพอใจมาก 

2. ดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินงานสถานศึกษาตามแผนที่กาํหนด
ไวโดยใชเครื่องมือหลากหลาย 

3.50 พึงพอใจมาก 

3. ใหขอมูลปูอนกลับแกสถานศึกษาและใหความชวยเหลือสนับสนุนและ
ขวัญกาํลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเป็นไปตามแผนและมี
วิธีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.63 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 4แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา รายขอ พบวา การมีสวน

รวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.58) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานกําหนดแผนการกํากับและติดตามรวมกับสถานศึกษา 

ไดแก วิธีการ ระยะเวลา อยูในระดับมาก ( ̅=3.63) ดานดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินงานสถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไวโดยใชเครื่องมือหลากหลาย 
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อยูในระดับมาก ( ̅=3.50) ดานใหขอมูลปูอนกลับแกสถานศึกษาและใหความชวยเหลือสนับสนุนและขวัญกําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเป็นไป

ตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.63)  
 

ตารางที่ 5 แสดงระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. สถานศึกษาจัดทาํขอมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวของกับจํานวนผูเรียน การ
คมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ 

3.88 พึงพอใจมาก 

2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียนใน
สถานศึกษาใหมากที่สุด 

3.88 พึงพอใจมาก 

3. จัดหาทุนการศึกษา อุปกรณแการศึกษาและสิ่งจําเป็นอื่น ๆ แกผูเรียน 3.63 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 5แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อยูในระดับมาก ( ̅=3.79) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานสถานศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับจํานวน

ผูเรียน การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานสนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษาใหมาก

ที่สุดอยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานจัดหาทุนการศึกษา อุปกรณแการศึกษาและสิ่งจําเป็นอื่น ๆ แกผู อยูในระดับมาก ( ̅=3.63)  
 
ตารางที่ 6 แสดงระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมใหมีการพิทักษแสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. สนับสนุนใหเด็กพิการ ไดมีการเรียนรวมกับเด็กปกต ิ 3.88 พึงพอใจมาก 
2. สอดสอง ดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ กดขี่ ขมเหง ลวงละเมิด ทางเพศ 
ใชแรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ใหไดรับความชวยเหลือและสงไปขอรับ
บริการที่เหมาะสม 

4.00 พึงพอใจมาก 

3. สอดสอง ดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปใญญา 
อารมณแ สังคม   การส่ือสารและการเรียนรูหรือมีรางการที่พิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.00 พึงพอใจมาก 

4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเป็นรายบุคคลใหมากทีสุ่ด 

3.50 พึงพอใจมาก 

5. สนับสนุน สงเสริมการทํางานรวมกับองคแการการพิทักษแสิทธิเด็ก 3.75 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 6แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการสงเสริมใหมีการพิทักษแสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รายขอ พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก (  ̅=3.83) โดยมี

รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานสนับสนุนใหเด็กพิการ ไดมีการเรียนรวมกับเด็กปกติอยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานสอดสอง ดูแลเด็กที่ไดรับการทารุณ กดขี่ 

ขมเหง ลวงละเมิด ทางเพศ ใชแรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ใหไดรับความชวยเหลือและสงไปขอรับบริการที่เหมาะสมอยูในระดับมาก  ( ̅=4.00) ดานสอดสอง 
ดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปใญญา อารมณแ สังคม การส่ือสารและการเรียนรูหรือมีรางการที่พิการ หรือทุพพลภาพหรือไมมีผูดูแลหรือดอย
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โอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก ( ̅=4.00) ดานสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเป็น

รายบุคคลใหมากที่สุด อยูในระดับมาก( ̅=3.50) ดานสนับสนุน สงเสริมการทํางานรวมกับองคแการการพิทักษแสิทธิเด็กอยูในระดับมาก ( ̅=3.75)  
 
ตารางที่ 7 แสดงระดับการมีสวนรวมในการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. มีสวนรวมในการกาํหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา 3.63 พึงพอใจมาก 
2. มีสวนรวมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพฒันาการเรียน 3.75 พึงพอใจมาก 
3. มีสวนรวมในการกาํหนดวิธีการบริหารใชงบประมาณของสถานศึกษา โดย
คํานึงประสิทธิภาพ 

3.63 พึงพอใจมาก 

4. มีสวนรวมในกรกําหนดวธิีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 4.00 พึงพอใจมาก 
5. มีสวนรวมในการกาํหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและ
สงเสริมใหมีการอยางตอเนื่อง 

3.88 พึงพอใจมาก 

6. ใหขวัญกาํลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา 3.88 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 7แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน วิชาการ ดานงบประมาณ ดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา รายขอ พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.79) โดยมี

รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา ในระดับมาก ( ̅=4.63) ดานมีสวนรวมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อ

พัฒนาการเรียนอยูในระดับมาก ( ̅=3.75) ดานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหารใชงบประมาณของสถานศึกษา โดยคํานึงประสิทธิภาพ ในระดับมาก  

( ̅=3.63) ดานมีสวนรวมในกรกําหนดวิธีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ในระดับมาก ( ̅=4.00) ดานมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาครูสงเสริมใหมี

การอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานใหขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ในระดับมาก ( ̅=3.88) 
 
ตารางที่ 8 แสดงระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่น เสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดาน สืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. หารายไดทรัพยแสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนจัดการ
สอน 

3.63 พึงพอใจมาก 

2. สงเสริมและกํากับติดตามการใชวิทยากรและภูมิปใญญาทองถิ่น 3.75 พึงพอใจมาก 
3. สงเสริมและกํากับติดตามเพื่อใหสถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ พรอมทั้งการยกยองเชิดชู
เกียรติภูมิปใญญาทองถิ่นตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร 

3.38 พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 8แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ

ปใญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติ รายขอ พบวา การมีสวนรวมบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.58) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานหารายไดทรัพยแสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุน

จัดการสอน  ในระดับมาก ( ̅=3.63) ดานสงเสริมและกํากับติดตามการใชวิทยากรและภูมิปใญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก ( ̅=3.75) ดานสงเสริมและกํากับ
ติดตามเพื่อใหสถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ การยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปใญญาทองถิ่นตามความเหมาะสม

และโอกาสอันสมควร ในระดับมาก ( ̅=3.38)  
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ตารางที่ 9 แสดงระดับการมีสวนรวมในการเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให
สถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนรวมการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคแกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3.88 พึงพอใจมาก 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการและใหบริการดาน
ตางๆ แกชุมชน 

4.00 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่  9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ

องคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น รายขอ พบวา การมีสวนรวม

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดบัมาก ( ̅=3.80) โดยมีรายละเอยีดแตละดาน ดังนี้ ดานสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคแกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น อยูในระดับมาก ( ̅=3.88) ดานสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปน็แหลงวิทยาการและใหบริการดาน

ตางๆ แกชุมชนอยูในระดับมาก ( ̅=4.00)  
 
ตารางที่ 10 แสดงระดับการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบรายการงานผลการดําเนินงานประจําปขีองสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

1. ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี 3.75 พึงพอใจมาก 
2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจาํป ี 3.63 พึงพอใจมาก 
3. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษากอนแพรของสาธารณชน 3.63 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 10แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการใหความเห็นชอบรายการงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษากอนเสนอตอ

สาธารณชนรายขอ พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=3.67) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานใหสถานศึกษาจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีอยูในระดับมาก ( ̅=3.75) ดานเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําปีอยูในระดับมาก ( ̅=3.63) 

และดานใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษากอนแพรของสาธารณชน อยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.63)  
 

ตารางที่ 11 แสดงระดับการมีสวนรวมในการพิจารณาเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพือ่ดําเนินงาน 
                ตามระเบียบและการดําเนินงานของสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย 
 ̅ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

การพิจารณาเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินงานตามระเบียบ 4.13 พึงพอใจมาก 
ในภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสถานศึกษาในระดับใด 3.75 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 11แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางการพิจารณาเสนอแตงต้ังที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตาม

ระเบียบ พบวา การมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก ( ̅=4.13) และการดําเนินงานของสถานศึกษาในระดับใดพบวา การมีสวนรวม

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดบัมาก ( ̅=3.75)  
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ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้ การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหมิตรวิทยา  โดยรวม 
อยูในระดับมาก (   = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา ดานการพิจารณาเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบอยูในระดับมาก ( ̅=4.13) ดานการเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงาน
กับองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยูในระดับมาก ( ̅=3.94) ดาน
การใหความเห็นชอบในการจัดทสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยูในระดับมาก ( ̅=3.91) ดานการสงเสริมใหมีการพิทักษแสิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับมาก  ( ̅=3.83) ดานการเสนอแนวทางในการ
กําหนดเอกลักษณแ นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( ̅=3.80) ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และดานการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานกา ร
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน ( ̅=3.79) ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅=3.75) ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( ̅=3.69) ดานการใหความเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชนอยูในระดับมาก ( ̅=3.67) ดานการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียน
ทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน ( ̅=3.58) 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จังหวัดเชียงใหม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหมิตรวิทยามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมากในทุกดาน โดยสวนใหญมีสวนรวมในการพิจารณาเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ รองลงมามีสวนรวม
ดานการเสริมสรางความสัมพันธแระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคแกรภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชนและ
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นตามลําดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอเสนอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางการ
บริหารงานสถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาขันพื้นฐาน อื่นๆ ควรมีการวางแผนในการรณรงคแใหประชาสัมพันธแใหประชาชนรวมมือในการมีสวนรวมกัน 
 2. เปิดโอกาสใหคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการวางแผนในการบริหารสถานศึกษามากขึ้น 
 3.สถานศึกษาอื่นๆ ควรมีการสรางกิจกรรมที่ใหเกิดความรวมมือในการบริหารสถานศึกษา 
 4. ใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปใญหาในการดําเนินการจัดการบริหารสถานศึกษา 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ:  

กรณีศึกษาสถานศกึษากลุม่เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 
Development of Collative Inclusion Model for Students with Special need:  

A case Study of group School co-op Development for Education Mae Na Jorn District Chiang Mai Province. 
 

ประภารัตน์  ชื่นชูไพร1 
 
บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษและเพื่อศึกษาปใญหาขอเสนอแนะในการจัดการโรงเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ กลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประชากรเป็นนักเรียน 27 คน กลุมตัวแทนนักเรียน
ปกต ิ24 คน กลุมตัวแทนโรงเรียน 19 คน กลุมตัวแทนครอบครัว 12 คน กลุมตัวแทนชุมชน 3 คนและกลุมตัวแทนเจาหนาที่รัฐ จํานวน 1คน พบวา 

  1.ดานความสําเร็จ โรงเรียนมีนโยบายเปิดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเขาเรียนรวมไดกับเด็กปกติทุกชวงชั้น ซ่ึงไดกําหนดไวเป็น
เปูาหมายที่ 3 ใน พันธกิจที่ 1 ของโรงเรียน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผูเรียนทุกกลุมเปูาหมาย  

  2. ปใญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดการเรียนรวมนักเรียน (Student: S) นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษทุกประเภทเรียนรวม การจัดการเรียนรวม ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอม (E : Environment) ครูผูสอน โรงเรียนยังไมมี
บุคลากรที่จบการศึกษาเฉพาะทางในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

  3. การสงเสริมใหฝุายตาง ๆ มีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืนนอกจากเนนใหคนในองคแกร/ชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนแลว 
ตองสามารถดําเนินงานตอเองไดหลังสิ้นสุดการวิจัย 

        4. ปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คณะครูของโรงเรียนมีภารกิจมากที่ตองพานักเรียนไปประกวดในงานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษาอื่นหรือเป็น
ตัวแทนในการแสดงกิจกรรมโครงงานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมีผูมาศึกษาดูงานของโรงเรียนหลายคณะมาก 

        5.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน จากการที่ไดใหทุกฝุายเขามามีสวนรวมตั้งแตการกําหนดปใญหาหาแนวทางแกไข ลงมือปฏิบัติ และสะทอนผลที่
ไดจากการปฏิบัติ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น ทําใหทุกคนที่มีสวนรวมเกิดการพัฒนาในความคิด  

        6. ปใจจัยเง่ือนไขที่กอใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน 1) โครงสรางบริบทของชุมชน คือ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนั้นมีความสัมพันธแที่ดีตอกัน 
ผูปกครอง 2) ความเขมแข็งของผูบริหารโรงเรียน จากการดําเนินการวิจัย พบวา ผูบริหารของโรงเรียนเป็นผูมีวิสัยทัศนแกวางไกลในเร่ืองการจัดการเรียนรวม 3) 
การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 4) การไดรับการสนับสนุนทางสังคม5) ปใจจัยดานนโยบายการศึกษา ทําใหโรงเรียนและหนวยงาน
ตาง ๆ  
          ข้อเสนอแนะ การพัฒนางานดานการจัดการเรียนรวมในชุมชนใหไดประสิทธิภาพนั้น ควรใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงเป็นกระบวน
ทัศนแใหมของการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูปใญหา การแกไขจากการปฏิบัติจริง ภายใตบริบทสถานการณแจริงที่เป็นอยู เป็นการมุงเนนความรูสําหรับการ
ปฏิบัติที่อาศัยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ในการคนหาและจัดการกับปใญหาของตนเองภายใตทรัพยากรที่มีอยู  
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูป การเรียนรวม 
 
Abstract 
             This research is aimed. To study the management of schools for children with special needs. To develop a model inclusive 
education for children with special needs to study the issue and suggestions for managing schools for children with special needs. 
Maena Jorn co-op group schools, Maejam district, Chiang Mai province.  Using forms of participatory action research. A group of 27 
students representing 24 groups representing school students, usually 19 people representing 12 families were among three people 
representing community groups and representatives of state authorities, one person. 

The research findings were: 
1. Success School policy allows children with special needs can attend every class with normal children. Which is defined 

as three goals in the first mission of the school, and according to the National Education Act? The rights and equal opportunities to 
receive basic education for learners of all target groups. 
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2. Problems in implementing inclusive education students (Student: S), students with special needs. School children with 

special needs, including all classes. Inclusive education Unable to perform effectively, environment (E: Environment) school teachers 
do not have the technical personnel graduates in teaching children with special needs. 
          3. To encourage the various factions engage in a continuous and sustained focus to the organization/ community. 
Participate in operations every step. Must be able to operate on their own after the end of the study. 
         4. Problems in the operation. 
          5. Results from operations. From which all parties involved have come to define the problems, find solutions  and take 
action to reflect the results of operations. Using a participatory action research it. To everyone who is involved in the development 
of ideas. 
          6. Factors that cause results achieved in the first), the context of the school community and the surrounding communities 
have a good relationship with each parent 2) Strengthening of School Administrators. From the research, found that the management 
of the school was a visionary in inclusive education, 3) supported by external agencies involved 4) obtaining social support, 5) factors. 
education policy Schools and other agencies. 
          Suggestions for development of inclusive education in the community to be effective. How to use a participatory action 
research. This is a new paradigm of research that contributes to learning difficulties. Corrections of practicality Under the context of 
the actual situation is. The focus on knowledge for practice that relies on the participation of those involved. To find and deal with 
their own problems under existing resources. 
 
 Key words:  Collaborative inclusion school administration, Collaborative inclusion model     
 
บทนํา 

คนที่ไมมีโอกาสและยังเป็นบุคคลที่มีความบกพรองจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองดูแลเพื่อใหเขาสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยา งปกติสุข สามารถดําเนิน
ชีวิตโดยไมเป็นภาระตอผูอื่นการจัดการโรงเรียนรวมใหแกผูที่มีความบกพรองทางการศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยพัฒนาบุคคลเหลานี้ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีนโยบายและเจตนารมณแที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นไปอยางตอเนื่อง โดยมติ
คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคน
ตองไดเรียน โดยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) 
จากสาระดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวา รัฐฯ กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาในมิติใหม คือ การกําหนดสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปูาหมาย การเปิดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใหกับตนเองได 

ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ นั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับความพิการของเขา แนวการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สําคัญ คือ ใหโอกาสเด็กที่มี
ความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคลอื่น  ๆ การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเป็นกาวสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  (ดารณ ี อุทัยรัตนกิจและคณะ, 2546: 53-58)  สําหรับการจัดการเรียนรวมนั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษที่เขาเรียน
รวมนั้นใชเวลาสวนใหญในหองเรียนปกติรวมกับเพื่อนปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคนไดเรียนรูดวยหลักสูตรเดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกันดวยการปรับ
หลักสูตรใหตอบสนองความตองการเฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับการศึกษาตามความตองการ 

ปใจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนนั้นทําใหเด็กรวมทั้งพอแมของเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความสิ้นหวังในระบบการศึกษา เด็กที่มีความตองการ
พิเศษที่มีศักยภาพสูงจํานวนมาก ตองออกจากระบบโรงเรียนโดยไมจบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุดทั้ง ๆ ที่เขามีศักยภาพที่จะเรียนรูได (กองทุนรัฐวัฒนแตันมณีเพื่อสิทธิ
คนออทิสติก. 2557: ออนไลนแ) การสรางความตระหนักของบุคคลในสังคมถึงความสําคัญและความจําเป็นของการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษจะ
กอใหเกิดความรวมมือและการทํางานเป็นทีมอยางมีประสิทธิภาพขององคแกรตาง ๆ ในสังคม ความรูและทักษะในเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให
เด็กที่มีความตองการพิเศษของครู ผูบริหารโรงเรียน เป็นองคแประกอบที่มีความสําคัญที่สุดและสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ การจัดการฝึกอบรมครูและผูบริหารโรงเรียนใหมีสมรรถนะ (Competencies) ที่สําคัญ คือ มีความรูลึกซ้ึงเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษแต
ละประเภท กระบวนการจัดการเรียนรวม การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และการทํางานเป็นทีมกับนักวิชาชีพสาขาอื่น ๆ จึงมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรู
สูงสุดของนักเรียน(ดารณ ีอุทัยรัตนกิจและคณะ, 2546, สุภาพร ชินชัย, 2550) ดังนั้นจึงเห็นไดวา การจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองการการ
สนับสนุนจากทุกฝุายที่เกี่ยวของ การใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนา จึงเป็น
ทางเลือกที่ผูวิจัยคาดวาจะสามารถพัฒนา  การจัดการเรียนรวมใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น (กุลยา  กอสุวรรณ, 2550) แมจะมีกฎหมายที่เอื้อใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษมีสิทธิ์ในการเขาเรียนในโรงเรียนปกติได แตยังมีโรงเรียนประมาณ  80 – 90 เปอรแเซ็นตแ ที่ยังไมเขาใจและไมเปิดรับเด็กกลุมนี้  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาในโรงเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาจร   อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  
เนื่องจากเป็นโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรวมและยนิดีเขารวมวจิัย จากการสํารวจเบื้องตนโดยการเขาพบกับอาจารยแผู 
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มีหนาที่รับผิดชอบโครงการเรียนรวมของโรงเรียน พบวามีเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทบกพรองทางการมองเห็น บกพรองทางการไดยิน บกพรองทาง
สติปใญญาและบกพรองทางการเรียนรูเรียนรวมในโรงเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมนาจร อาํเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
 2.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่

ประสบความสําเร็จภายใตสภาพการณแที่เป็นอยูในโรงเรียนและชุมชน 
 3.เพื่อศึกษาปใญหาขอเสนอแนะในการจัดการโรงเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมนาจร อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
การวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  รูปแบบการจัดการเรียนรวม แนวคิดความเขมแข็ง

ขององคแกรชุมชน  แนวคิดเกี่ยวกับกลุมและการรวมกลุม  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคต
รวมกัน  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน อันไดแก ผูบริหาร คร ูนักเรียนปกติ นักเรียนที่เป็นเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ ครอบครัว และเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยฝุายตาง ๆ เขามามีสวนรวมตามขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต  1)กําหนด
ปใญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน 2) กําหนดแนวทางและการวางแผนแกปใญหา 3) ปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดขึ้น ซ่ึงมีการ
ประเมินผลในระหวางการดําเนินการตามแผนและการปรับเปลี่ยนแผนอยางตอเนื่อง 4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแที่เกิดขึ้นใน  สวนที่เกี่ยวของทั้ง
ทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ นํากระบวนการวิเคราะหแปใญหาแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิค Future Search Conferences: F.S.C. 
(Weisbord & Janoff.2000)  เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นสําหรับพัฒนาการทํางานในองคแกรตาง ๆ โดยดึงเอาบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่ตองการพัฒนา
นั้นหรือผูเกี่ยวของ (Stakeholders) เขามาทําการประชุมรวมกันเพื่อคิดวิเคราะหแ วางแผน ใหโอกาสบุคคลตาง ๆ เหลานั้น ไดมีโอกาสที่จะแสดงออกถึง
ความคิดของตนเองอยางที่ตองการ โดยชวยกันมองถึงปใญหาในอดีตที่ผานมาตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่เกี่ยวของกับปใญหานั้นในปใจจุบัน แนวคิดที่จะแกไข
หรือพัฒนาใหเกิดในอนาคต หาขอสรุปในทางปฏิบัติและในขั้นตอนสุดทายคือวางแผนงานเพื่อการปฏิบัติจริง ในทุก ๆกิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นจะมีการสรุปเป็น
เอกสารอยางชัดเจน โดยใชเทคนิค F.S.C. นี้กอใหเกิดความรวมมือกันของทุกฝุาย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษให
ประสบความสําเร็จไดตามสภาพการณแที่เป็นอยู  ในโรงเรียนและชุมชน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

ประชากรหรือกลุ่มเปูาหมาย 
        1.นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจํานวนทั้งสิ้น 27 คน กําลังศึกษาในระดับชั้นดังตอไปนี้ 
         1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 คน มีความบกพรองทางการได ยิน 1 คน มีพฤติกรรมดานสมาธิสั้นซนผิดปกติ 1 คน 

1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 คน  มีพฤติกรรมดานสมาธิสั้นซนผิดปกติ 2 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 2 คน 
 1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 3 คน  มีปใญหาทางดานการเรียนรู 1 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 2 คน 

   1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 7 คน  มีปใญหาทางดานการเรียนรู 3 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 3 คน พิการซํ้าซอน 1 คน 
 1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 คน มีปใญหาทางดานการเรียนรู 4 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 1 คน 
 1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 3 คน   มีปใญหาทางดานการเรียนรู 1 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 2 คน 
 1.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 3 คน   มีปใญหาทางดานการเรียนรู 2 คนมีปใญหาทางดานสติปใญญา 1 คน 

   2. ฝุายตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่มีสวนในการพัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ประกอบดวยกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
           2.1 ตัวแทนนักเรียนปกติที่เรียนรวมชั้นกับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยใชการอาสาสมัคร เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในขณะทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากเพื่อนสอนเพื่อนเป็นวิธกีารที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาใชกบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งตัวแทนเด็ก
นักเรียนปกติที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงใชวิธีการอาสาสมัครเชนเดียวกัน รวมตัวแทนจากกลุมนี้ 24 คน 

2.2 ตัวแทนของทางโรงเรียน ประกอบดวยตัวแทนครูจากฝุายบริหารตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 1 คน ตัวแทนจากครูผูสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 12 คน ตัวแทนครูในโรงเรียนที่ไมไดทําการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 6 คน รวมตัวแทนในกลุมนี้ 19 คน 

      2.3 ตัวแทนของครอบครัว ไดแกผูที่ใหการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษเป็นหลักครอบครัวละ 1 คน รวมตัวแทนในกลุมนี้ 12 คน 
     2.4 ตัวแทนของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู เชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการของชุมชนเจาหนาที่สาธารณสุข รวมตัวแทนในกลุมนี้ 3 คน 

          2.5 ตัวแทนของเจาหนาที่รัฐหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของซ่ึงอยูในชุมชน ไดแก ตัวแทนฝุายการแพทยแ เชน นักกิจกรรมบําบัด จํานวน 1 คน ตัวแทนจาก
ฝุายการศึกษา ไดแก ศึกษานิเทศกแ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต6 จํานวน 1 คน รวมตัวแทนกลุมนี้ 2 คน  
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        เครื่องมือที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้ 
              ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือวัดขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก 

 1.  แบบบันทึกปใญหาของครู เป็นแบบบันทึกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหครูใชในการระบุปใญหาและสาเหตุของปใญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ผานมา โดยใหครูคัดเลือกและจัดเรียงความสําคัญของปใญหาที่เห็นวาตองการแกปใญหานั้นอยางเรงดวน 

 2.  แบบบันทึกประเด็นตาง ๆ ที่เกิดจากการใชเทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน  (F.S.C.) ทั้งในดานปใญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 
แนวทางการแกปใญหา รวมทั้งโครงการที่จะทําเพื่อใหบรรลุถึงการแกปใญหา การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขณะประชุมระดมแนวคิดตลอดจนการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการและการประเมิน 

 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมของการปฏิบัติงานของครู (เยี่ยมชั้นเรียน) เป็นแบบสังเกตที่ผูวิจัยใชในการบันทึกพฤติกรรมของครูในขณะที่ผูวิจัยเขาไป
เยี่ยมชั้นเรียนของครูในดานของวิธีการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมในชั้น หรือการจัดการกับนักเรียนปกติในชั้นเรียนที่สงผล
ตอการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  4.  แบบบันทึกการมีแผนการสอนรายบุคคลของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคนสรุปถึงสาระสําคัญของปใญหาของเด็กแตละคนการประเมินผล 
วันที่เริ่มและสิ้นสุดการใชแผนของเด็กแตละคน 

   5. แบบบันทึกแผนการสอนรายบุคคลของเด็ก   
     6.  แบบบันทกึแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
    7. แบบบันทึกการสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ของโรงเรียนและชุมชน 
     8. แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus group) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหแปใญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน  ผลการดําเนินการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่ผานมานั้น มีผลงาน
ที่ภาคภูมิใจซ่ึงเป็นความสําเร็จของโรงเรียนคือ ครูไดมีการชวยแนะนําสงเสริมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหใกลเคียงเด็กปกติ เกิดกิจกรรมศิลปะ กีฬา ที่นํามาเป็นการบําบัดเด็กที่มีความตองการพิเศษได มีการฝึกดานวิชาชีพสามารถนําไปเป็นพื้นฐานอาชีพได และ
เด็กที่มีความตองการพิเศษมีการพัฒนาทางสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สวนความลมเหลวที่ทุกกลุมพบคือ เด็กนักเรียนในชั้นเรียนมีจํานวน
หนึ่งที่ทําใหครูชวยดูแลสอนเสริมไมเต็มที่ ครูยังขาดความรูในการสอนวิชาการและการพัฒนาพฤติกรรมบางดานใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเด็กที่มี
ความตองการพิเศษไมไดรับการพัฒนาการทางดานวิชาการอยางเต็มที่ ในสวนของผูปกครองนั้นยินดีทําตามที่โรงเรียนแนะนํา แตจากปใจจัยดานการศึกษาที่ไม
สูงของผูปกครอง หรือเด็กอาศัยกับปูุยาตายาย หรือเป็นเด็กกําพรา ทําใหไมสามารถใหการสอนการบานหรือสอนเสริมใหแกบุตรหลานเมื่อกลับมาบานได จึง
เหมือนกับเป็นการทอดภาระใหแกครูและโรงเรียนในการที่จะพัฒนานักเรียน สวนในดานของชุมชนนั้น ทุกกลุมมีความเห็นตรงกันในเรื่องชุมชนใหการยอมรับ 
เปิดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยางเต็มที่ จึงไมมีปใญหาในเรื่องของเจตคติในชุมชน แตยังพบปใญหาของเจตคติ
ของนักเรียนปกติที่มีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษอยูในระดับที่ไมดี ซ่ึงสิ่งที่ทุกกลุมอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คือ ทุกกลุมอยากใหเด็กที่มีความตองการ
พิเศษมีความสามารถทางดานการเรียนพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใกลเคียงเด็กปกติ ครูมีความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษมากขึ้น และมีครูที่มีความสามารถดานการจัดการเรียนรวมโดยเฉพาะมาสอนเสริมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษมากขึ้น 

การกําหนดแนวทางและการวางแผนแกปใญหา โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภท โครงการเพื่อนชวยเพื่อน และโครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ และยังมีโครงการที่ผูวิจัยไดรวมกับครูในการพัฒนา
ความสามารถเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ โครงการใหความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเรื่องการพัฒนาการควบคุมตนเอง  โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ และโครงการผูปกครองสอนลูก ซ่ึงในการจัดทําแผนนั้น ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการ วัตถุประสงคแ
ของโครงการ วิธีการดําเนินกิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ วัสดุอุปกรณแ งบประมาณและการประเมินผล 

ขั้นปฏิบัติตามแผนงาน การดําเนินงานของผูรับผิดชอบกลุมตาง ๆ ตามโครงการที่กําหนด โดยใชทรัพยากรตางๆ ภายในโรงเรียน ซ่ึงโครงการตาง ๆ 
นั้นเป็นโครงการที่พัฒนาปใจจัยภายในโรงเรียน คือ โครงการคัดกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภท ซ่ึงเป็นโครงการที่ชวยเพิ่มความรูแกครู อันสงผลตอการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษไดดีขึ้น โครงการเพื่อนชวยเพื่อน และ
โครงการสรางเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ เป็นโครงการที่ทําใหนักเรียนปกติเกิดเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความตองการพิเศษ
และใหการชวยเหลือเพื่อนใหสามารถเรียนรวมกันไดอยางเต็มศักยภาพ และโครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกและการใชกลามเนื้อ โครงการให
ความรูเด็กที่มีความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง เป็นโครงการที่ดําเนินการกับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยตรง เพื่อใหมีพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ดีขึ้น สามารถเรียนรวมไดอยางเต็มศักยภาพ บรรลุเปูาประสงคแที่วางไวในแผนการศึกษารายบุคคลของแตละคน สวนโครงการที่เป็นปใจจัยภายนอก
โรงเรียนนั้น คือ โครงการผูปกครองสอนลูก ซ่ึงเป็นโครงการที่ใหผูปกครองมีสวนในการสงเสริมพัฒนาการของลูกที่บานอยางเต็มที่ อันสงผลตอความสามารถใน
การเรียนรวมไดดีขึ้น ในระหวางการดําเนินโครงการตามแผนนั้น ไดมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ซ่ึงเป็นการประเมินผลที่เนนกระบวนการทํางาน 
(Process evaluation) โดยมีโครงการที่ติดตามและประเมินผลแบบทุกสัปดาหแ คือ โครงการเพื่อนชวยเพื่อน โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึก
และการใชกลามเนื้อ โครงการผูปกครองสอนลูก 
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ขั้นการประเมินผล ในการประเมินผลเป็นการประเมินผลภายหลังส้ินสุดโครงการ ซ่ึงเป็นการประเมินผลรวบยอด (Summative evaluation) การ

จัดสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแตละโครงการรวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมที่ใช ผูอํานวยการเห็นวาคงไมสะดวกที่จะจัดประชุมเป็นกลุม จึงเห็น
รวมกันวาควรใชการสัมภาษณแผูที่รับผิดชอบหลักในแตละโครงการเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะทําการนัดหมายไดงายกวา  

 
สรุปอภิปรายผล   

1. ดานความสําเร็จ โรงเรียนมีนโยบายเปิดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเขาเรียนรวมไดกับเด็กปกติทุกชวงชั้ น ซ่ึงไดกําหนดไวเป็น
เปูาหมายที่ 3 ในพันธกิจที่1ของโรงเรียน และเป็นไปตามพระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นการใหสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปูาหมาย อีกทั้งเปิดโอกาสใหครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน  ดัง
เห็นไดจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบไปดวยคณะครู ผูปกครองและผูนําชุมชน  

2. ปใญหาอุปสรรคการดําเนินการจัดการเรียนรวม นักเรียน  (Student: S) นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ทุกประเภทเรียนรวม ครูสวนใหญจะสอนเด็กแบบประคับประคอง เพื่อใหสามารถเรียนรวมไดจนจบตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของแตละคน โดยมีจํานวน
ไมมากนักในแตละปี มีนักเรียนอยูจํานวนมากที่ไมสามารถเรียนไดเหมือนเด็กนักเรียนปกติทั่วไป  กอปใญหาในการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
เนื่องมาจากครูไมมีความรูในการคัดกรองปใญหาทางดานพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะดานสมาธิสั้นซนผิดปกติ  การเรียนรูบกพรอง การจัดโครงการเรียนรวม
ระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวของจะตองมีความเชื่อในสิ่งเดียวกัน เชื่อในปรัชญาของการอยูรวมกันและเทาเทียมกันของ
ผูคนในสังคม หากทุกคนเขาใจไปในคนละทิศละทางแลว การจัดการเรียนรวม ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอม (E : Environment) 
ครูผูสอน โรงเรียนยังไมมีบุคลากรที่จบการศึกษาเฉพาะทางในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ อันไดแก นักการศึกษาพิเศษ เนื่องจาก
งบประมาณที่จํากัดของโรงเรียนในการจัดหาจัดจาง โดยอาจารยแที่ทําการสอนเสริมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นมีอยูเพียงคนเดียว 

3.  การสงเสริมใหฝุายตาง ๆ มีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืนนอกจากเนนใหคนในองคแกร/ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนแลว ยัง
ตองสามารถดําเนินงานตอเองไดหลังสิ้นสุดการวิจัยหรือเมื่อนักวิจัยออกจากพื้นที่แลว 

4. ปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คณะครูของโรงเรียนมีภาระกิจมากที่จะตองพานักเรียนไปประกวดในงานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษาอื่นหรือ
เป็นตัวแทนในการแสดงกิจกรรมโครงงานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมีผูมาศึกษาดูงานของโรงเรียนหลายคณะมาก ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการบาง
โครงการไดตามกําหนดเวลา ไดแกเร่ืองการใหความรูกับครูเพื่อใหครูสามารถทําการสอน จัดการพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน อีกทั้งยังพบปใญหาในดานการนัด
ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานมาประชุมพรอมกัน เพื่อทําการประเมินผลรวบยอด เนื่องจากทั้งฝุายผูปกครองและครูตางติดภาระกิจ ไมสะดวกที่
จะมาประชุมได ซ่ึงผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึกเป็นรายคน เพื่อรวบรวมขอมูลดังกลาว ทําใหการสะทอนผลในขั้นตอนนี้อาจยังมีบางสวนที่ไม
สมบูรณแ 

5.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน จากการที่ไดใหทุกฝุายเขามามีสวนรวมตั้งแตการกําหนดปใญหา หาแนวทางแกไข ลงมือปฏิบัติ และสะทอนผลที่
ไดจากการปฏิบัติ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น ทําใหทุกคนที่มีสวนรวมเกิดการพัฒนาในความคิด ภาคภูมิใจ เห็นความมีคุณคาของ
ตนเอง กอใหเกิดความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 

6. ปใจจัยเง่ือนไขที่กอใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
 6.1 โครงสรางบริบทของชุมชน คือ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนั้นมีความสัมพันธแที่ดีตอกัน ผูปกครอง รวมทั้งผูนําชุมชนมีสวนในการบริหาร

จัดการเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอยูแลว เห็นไดจากเมื่อโรงเรียนมีการจัดงานตาง ๆ ของโรงเรียนนั้น ผูปกครองจะเขารวมอยางพรอมเพรียงกัน 
   6.2 ความเขมแข็งของผูบริหารโรงเรียน จากการดําเนินการวิจัย พบวา ผูบริหารของโรงเรียนเป็นผูมีวิสัยทัศนแกวางไกลในเรื่องการจัดการเรียนรวม 

เห็นไดจากการที่โรงเรียนประสบความสําเร็จในการเป็นโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม  สงเสริมพัฒนาบุคคลากรใหไดรับการอบรมทางดานการศึกษา
พิเศษ 
         6.3 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

6.4 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
  6.5 ปใจจัยดานนโยบายการศึกษา ทําใหโรงเรียนและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของใหความสําคัญ กับการจัดการเรียนรวมมากขึ้น  มีความตองการ

พัฒนาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนใหมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. หนวยงานภาครัฐที่ไดกําหนดนโยบายของหลักการในการจัดการเรียนรวมแลว  ควรมีการจัดการอบรมใหแกผูบริหารของทุกโรงเรียน เพื่อให
ผูบริหารมีความรูในการจัดการเรียนรวมอยางทั่วถึง มีกลยุทธแที่จะใชปรับเจตคติของผูบริหารใหเปิดใจที่จะรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมใน
โรงเรียน เพื่อใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรวมในโรงเรียนไดอยางแทจริง 

2. ภาครัฐที่เป็นผูกําหนดนโยบายควรมีการสงเจาหนาที่เขามาศึกษาบริบทของโรงเรียนในแตละเขตถึงปใญหาอุปสรรคตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ที่สงผล
กระทบใหโรงเรียนนั้นไมสามารถจัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหการชวยเหลือถึงรากหญาของปใญหาอยางแทจริง เชนครูของโรงเรียนเองยังไมมี
ความรูในเร่ืองลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นตน ไมเชนนั้นนโยบายที่กําหนดจะไมสามารถปฏิบัติใหเกิดเป็นรูปธรรม
จริงได 
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3. ในการพัฒนางานดานการจัดการเรียนรวมในชุมชนใหไดประสิทธิภาพนั้น ควรใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงเป็นกระบวนทัศนแ

ใหมของการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูปใญหา การแกไขจากการปฏิบัติจริง ภายใตบริบทสถานการณแจริงที่เป็นอยู เป็นการมุงเนนความรูสําหรับการปฏิบัติ
ที่อาศัยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ในการคนหาจัดการกับปใญหาของตนเองภายใตทรัพยากรที่มีอยู  
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ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชา ฯ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหวิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธแนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยง านที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
A need analysis of secondary school students learning English as a third language, Muang District, Tak Province 

 
สวัสดิ์  ลุสุข1 

Sawat  Lusukh 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสํารวจความตองการและทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตากตอการเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สาม และสํารวจทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม 
ของอาจารยแและผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  กลุมตัวอยางที่เขารวมในงานวิจัยนี้ประกอบดวย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จํานวน 118 คน ครู 4 คน และผูปกครอง 10 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแ และการสังเกต การวิเคราะหแขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหแขอมูล
เชิงปริมาณซ่ึงใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพซ่ึงใชวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและการสังเกต 
  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการพูดและการอาน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม และตองการภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในชั้นเรียน นอกจากนี้ผลวิจัย ยังแสดงใหเห็นความเชื่อของอาจารยแ
วานักเรียนจําเป็นที่จะตองพัฒนาทักษะดานการเขียนและการอานเพิ่มขึ้น 
ผลการวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะวา อาจารยแและผูบริหารโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเพื่อสนองความตองการของนักเรียนและแกปใญหาที่นักเรียนรับรูโดยจัดหา
กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามมีประสิทธิผลและ
ประสบความสําเร็จมากขึ้น 
 
คําสําคัญ:  ความตองการ, การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม 
 
Abstract 
 The objective of the present study was to explore the needs and the attitudes of secondary students who were learning English as a 
third language , Muang District, Tak Province. The study also aimed to explore the attitudestoward English language learning of teachers and 
parents of secondary students who were learning English as a third , Muang District, Tak Province. The subjects of the study included 118 
Mattayomsuksa 2 students, four teachers, and ten parents selected, Data were collected by means of self-administered questionnaires, 
interviews, and observations. Data analysis consisted of quantitative measures of mean and standard deviation and a qualitative measure of 
content analysis.  
 The findings of the study revealed that the students felt that they needed to develop language skills more, especially speaking and 
reading. They had positive attitudes toward learning English as a third language, and they wanted to study English with more varied teaching and 
learning materials in the classroom. In addition, the findings showed that teachers believed that students needed to focus more on developing 
their writing and reading skills, especially 
reading English books, whereas the parents thought that English was important for their children because they could use it to mainly further their 
studies in higher education. 
 Based on the findings of the study, it is recommended that teachers and administrators  should revise their existing English curricula to 
better suit the students’needs and solve their perceived problems by providing more varied English teaching and learning activities and materials 
that are both interesting and motivating so as to make teaching and  learning English as a third  more effective and successful.  
 
Keyword: A need, students learning English as a third language 
 
บทนํา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนสวนใหญในหลายประเทศทั่วโลกใชในการติดตอสื่อสารเพื่อวัตถุประสงคแตางๆ เชนเพื่อการคาและการศึกษา 
สําหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญที่สุดและคนไทยจํานวนมากใชภาษาอังกฤษดวยจุดประสงคแที่หลากหลายใน
ชีวิตประจําวัน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยกําหนดไววา นักเรียนจําเป็นตองเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรบังคับจํานวน 12 ปีทั้งในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนยังตองจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหครอบคลุม 4 แกนหลัก คือ ภาษาเพื่อการส่ือสาร ภาษา 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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และวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธแกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ ภาษากับความสัมพันธแกับชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) อยางไรก็ตาม 
ยังพบวาการขาดประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเป็นปใญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ในปใจจุบันสังคมโลกไดกาวสูยุคโลกาภิวัฒนแ เป็นสังคมแหงการเรียนรู ด วยอิทธิพลของความเจริญกาวหนา ทําใหขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีมี
ความสลับซับซอน เช่ือมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหคนในสังคมจําเป็นตองเรียนรูอยูตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรู และเพื่อเป็นการเตรียมคนในชาติใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม ซ่ึงสิ่ง
ที่จําเป็นอยางยิ่งสําหรับสังคมแหงการเรียนรู คือ ภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในโลก เพราะวาเป็นภาษาที่
สามารถสื่อสารไดทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการศึกษาหาความรู รวมทั้งเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒน าความรู
ความสามารถในดานภาษาอังกฤษจึงจําเป็นอยางยิ่งในสังคมปใจจุบัน 

งานวิจัยนี้จึงนาจะเป็นประโยชนแในการศึกษาถึงความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก  เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและมีเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนจําเพาะที่จะชวยใหเกิดประสิทธิผลที่ดีตอการพัฒนา
ทักษะและความตองการทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสํารวจความตองการและทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตากตอการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม  
2. เพื่อสํารวจทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของอาจารยแและผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดตาก 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจในรูปแบบของการวิจัยปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอยางที่เขารวมในงานวิจัยนี้ประกอบดวย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 118 คน ครูผูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 
จํานวน 4 คน และผูปกครอง จํานวน 10 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม  

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคา (Likert Scale) จํานวน 5 ระดับ แบงออกเป็น 3 ชุด ดังนี ้
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับนักเรียน มีจุดมุงหมายในการสํารวจความตองการ เปูาหมาย ปใญหา และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สาม 
 ชุดที่ 2 แบบสอบสําหรับครู มีจุดมุงหมายในการสํารวจทัศนคติในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
 ชุดที่ 3 แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง มีจุดมุงหมายในการสํารวจทัศนคติในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่บุตรหลานของตนไดรับ 
 2. แบบสัมภาษณ์  

คําถามที่ใชในการสัมภาษณแมุงเนนที่จะหาขอมูลเชิงลึกจากกลุมตัวอยางทั้งนักเรียน ครู และผูปกครองเกี่ยวกับความตองการ เปูาหมาย ปใญหา และ
ทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติมจากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม 

3. แบบสังเกตในชั้นเรียน 
จุดมุงหมายของการสังเกตในชั้นเรียนคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธแและการโตตอบระหวางครูและนักเรียนและปฏิสัมพันธแ

ระหวางนักเรียนดวยกันเองในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบบสังเกตในชั้นเรียนไดรับการออกแบบเป็นรายการตรวจสอบ ( Checklist) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางในหองเรียน 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแ และแบบฟอรแมที่ใชในการสังเกตในชั้นเรียน ไดรับการออกแบบโดยผูวิจัยจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญโดยการหาคา IOC เพื่อหาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือและ
ความเหมาะสมในการใชภาษา โดยเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณแที่ไดคา IOC มากกวา 0.6 ไดถูกนํามาใชในการเก็บขอมูล 
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผูวิจัยยื่นจดหมายติดตอไปทางโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยติดตอครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคแการทําวิจัยในครั้งนี้และเพื่อขอความรวมมือในการชวยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง 
3. ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดรับเลือกเป็นกลุมตัวอยางทั้งหมด 118 คน ทําแบบสอบถาม จากนั้นผูวิจัยไดเลือกนักเรียนจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 20 คน เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณแโดยสุมเลือกจากนักเรียนที่ไดเกรด A หรือ B จากรายวิชาภาษาอังกฤษหลักในภาคการศึกษาที่
แลวจํานวน 10 คน และนักเรียนที่ไดเกรด C หรือ D จํานวน 10 คน 

4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมดจํานวน 4 คน  ทําแบบสอบถามและสัมภาษณแเพื่อเก็บขอมูล 
5. ผูวิจัยสุมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  โดยใหทําแบบสอบถามและสัมภาษณแ 
6. ผูวิจัยเขาสังเกตการณแเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการมีปฏิสัมพันธแระหวางครูและนักเรียนและระหวางนักเรียนดวยกันเองในชั่วโมงเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษจํานวน 3 หองเรียน โดยสังเกตการณแชั้นเรียนที่มีนักเรียนชายและหญิงรวมกันในโรงเรียนขนาดใหญ และเขาสังเกตการณแในชั้นเรี ยน 2 ชั้นเรียน 
ซ่ึงแยกชั้นเรียนเป็นนักเรียนหญิงหนึ่งหองและนักเรียนชายหนึ่งหองในโรงเรียนขนาดเล็ก การสังเกตการณแแตละหองเรียนใชเวลาประมาณ 40 นาที 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม วิเคราะหแโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป คํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแและจากการสังเกตในชั้นเรียนใชการวิเคราะหแเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 

1. ความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผลการวิจัย ชี้ใหเห็นวานักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญมีความตองการในระดับมากที่จะเพิ่มพูนทักษะสามลําดับแรกคือ การพูด ( X = 4.22, SD. 

= 0.893) การเรียนรูดานคําศัพทแ ( X = 4.17, SD. = 0.911) และ ทักษะการอาน ( X = 4.17, SD. = 0.961) อยางไรก็ตาม นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก
มคีวามตองการในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางจากนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญคือนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กตองการเรียนและเพิ่มพูนทักษะดานทางการ

ฟใง ( X = 4.06, SD. = 1.247) และดานคําศัพทแ ( X = 4.04, SD. = 1.386) 
สวนในแงของสื่อการสอน พบวาสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญตองการใชในการเรียนมากที่สุดสามอันดับแรกคือ เพลง เกม 

และคอมพิวเตอรแตามลําดับ ( X  = 4.18, SD. = 0.882, X = 4.17, SD. = 1.790 และ X = 4.11, SD. = 0.954) สวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กระบุ

ความตองการในการเรียนกับ วิดีโอหรือรายการโทรทัศนแ ( X = 3.83, SD. = 1.282)คอมพิวเตอรแ ( X = 3.82, SD. = 1.364) และ เกม ( X  = 3.77, SD. 
= 1.436) โดยลําดับ 

2. ทัศนคติของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผลวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรียนโรงเรียนขนาดใหญมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 4.00, SD. 

= 0.992) และภาษาอังกฤษไมไดยากเกินไป ( X = 3.92, SD. =0.896) ทั้งนี้ นักเรียนยังเห็นดวยอีกวาภาษาอังกฤษมีความจําเป็นเพราะไดใชในชีวิตประจําวัน 

สวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษเชนกัน เนื่องจากรูสึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 3.70,SD. = 1.170) อีกทั้งยัง

ไมเห็นดวยวาการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเสียเวลาเปลา ( X = 2.38, SD. = 1.471) 
3. ทัศนคติของครูในการเรียนภาษาอังกฤษ 
จากผลการวิจัยไดแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในดานตางๆ ดังนี้ 
3.1 ความคิดเห็นต่อความสําคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

พบวาครูจากโรงเรียนขนาดใหญคิดวาทักษะที่นักเรียนจําเป็นตองไดรับการพัฒนาคือ ทักษะการเขียนและทักษะการฟใง ( X = 4.00, SD. = 1.00) 

ในขณะที่ครูจากโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาทักษะทางภาษาที่นักเรียนควรพัฒนา คือ ทักษะการเขียนและทักษะการพูด ( X = 5) 
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3.2 ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาครูทั้งสองโรงเรียนมีความเห็นที่แตกตางกันในเร่ืองนี้ ขณะที่ครูจากโรงเรียนขนาดใหญเห็นวาการอานเป็นปใญหาหลักของ

นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 4.33,SD. = 1.155) แตครูโรงเรียนขนาดเล็กกลับมีความเห็นวา การเรียนไวยากรณแภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากสําหรับ

นักเรียนมากกวาปใญหาอื่นๆ ( X = 5) 
4. รูปแบบการเรียนของนักเรียน 
จากการสัมภาษณแ ลักษณะการเรียนการสอนที่ครูชอบใช คือ การที่ใหนักเรียนทํางานและเรียนเป็นกลุมเล็กๆ แทนที่จะเรียนหรือทํางานคนเดียว

หรือเป็นคู 
5. สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ครูตางใชกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอนไมวาจะเป็นการใหเลนเกม รองเพลง หรือการแสดงบทบาทสมมติ โดยเฉพาะครูจากโรงเรียน

ขนาดใหญคิดวาเกมเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนชอบเรียน ในขณะที่ครูจากโรงเรียนขนาดเล็กคิดวานักเรียนชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษผานหนังสือหรือนิตยสาร
มากกวาการใชสื่อจําพวกซีดี หรือคอมพิวเตอรแในหองปฏิบัติการทางภาษา 

6. ทัศนคติของผู้ปกครองในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ผูปกครองทั้งจากโรงเรียนใหญและเล็กตางมีความเห็นตรงกันวา การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองที่ดีสําหรับบุตรของตน และการเรียนภาษาอั งกฤษ

ทําใหบุตรของตนมีโอกาสในการเรียนตอระดับสูงมากขึ้น 
 

อภิปรายผล 
ความต้องการ 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญตองการเพิ่มพูนทักษะทางการพูดมากที่สุดซ่ึงตางจากนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตองการ

เรียนเพิ่มในทักษะการฟใงมากกวาทักษะอืน่ๆ ทั้งนี้มีความเป็นไปไดวานักเรียนโรงเรียนขนาดใหญมีโอกาสใชสื่อการเรียนรูทางภาษาหลายอยางที่ทางโรงเรียนจัด
ไวใหเชน ซีดี และภาพยนตรแภาษาอังกฤษ เป็นตน และทางโรงเรียนขนาดใหญยังมีครูชาวตางประเทศที่มาสอนภาษาอังกฤษในในโรงเรียนดวย จึงทําให
นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางการฟใงมากกวาการพูด ดังนั้นจึงตองการเพิ่มพูนทักษะทางการพูด ในทางกลับกัน นักเรียนโรงเรียนขนาด
เล็กไมมีโอกาสฝึกฝนทักษะการฟใงมากเหมือนนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ จึงตองการฝึกฝนทักษะทางดานนี้เพิ่มเติม 

ปัญหา 
ปใญหาหนึ่งที่ผูวิจัยพบในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนคือไมไดเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน ภาพยนตรแ เพลง หรือ  

คอมพิวเตอรแและอินเทอรแเนต จากการสังเกตการณแเรียนการสอนในชั้นเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดสื่อการเรียนรูในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ นักเรียนจึงไมมีโอกาสในการเรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใ จเหลานั้น 
ถึงแมวา โรงเรียนขนาดใหญมีสื่อการเรียนการสอนในการเรียนภาษาอังกฤษไวสําหรับนักเรียนหลายชนิด เชน คอมพิวเตอรแและอินเทอรแเนต แตครูผูสอนไมได
ใชส่ือการสอนเหลานั้นเทาที่ควร จากการสัมภาษณแครูผูสอนพบวา เนื่องจากครูอาจจะไมชํานาญในการนําสื่อการสอนเหลานั้นมาใชในการสอนในหองเรียน 

ทัศนคติ 
ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณแแสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม และ มี

นักเรียนเพียงสวนหนึ่งที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงนักเรียนที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษ าอังกฤษเห็นวา พวกเขาไมชอบเรียน
ภาษาอังกฤษเนื่องจากไมไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม นักเรียนกลุมนี้อาจไมไดรับแรงจูงใจเทาที่ควรจากการเรียนใ นหองเรียนหรือจาก
เนื้อหาในบทเรียน และอาจจะไมคิดเรียนตอในระดับสูงขึ้นไป จึงไมเห็นความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ไมดีนักตอการเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูปกครองมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งยังสนับสนุนใหบุตรของตนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอก
หองเรียนในระหวางภาคการศึกษาหรือในระหวางการปิดภาคเรียน โดยผูปกครองยังเห็นดวยวา การเรียนภาษาอังกฤษทําใหบุตรหลานสามารถเพิ่มพูนความรู
ไดจากสื่อตางๆมากมายที่ใชภาษาอังกฤษและทําใหบุตรของตนมีโอกาสไดทํางานที่ดีมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 บทบาทของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1.1 สําหรับนักเรียนที่ขาดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาการเรียนดานภาษานั้นครูควรพยายามทําความเขาใจ หาสาเหตุวาทําไมนักเรียนถึงไมให

ความรวมมือในทํากิจกรรมในชั้นเรียนหรือไมสนใจเรียน อาจเป็นเพราะนักเรียนมีเหตุผลบางอยาง เชนจากผลการสัมภาษณแในงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวานักเรียน 
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บางคนไมมีความคิดที่จะเรียนตอหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแลว ในขณะที่บางคนก็คิดวาการเรียนภาษาอังกฤษไมไดมีความสําคัญในชีวิต ดังนั้นหากครู
ทราบถึงสาเหตุที่แทจริงแลว ก็จะสามารถคิดหาวิธีแกปใญหาใหตรงจุดไดดีขึ้น 

1.1.2 ครูควรคนหารูปแบบการเรียนการสอนและเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความตองการของนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุนให
นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น นอกจากนี้การสอนของครูควรมีความนาสนใจและดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหเขาหาบทเรียน 

1.1.3 ครูควรมีสวนชวยพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนอยางแทจริงจากงานวิจัยของ เดซีและยัน (Deci and Ryan ,1985 ) ที่ทดลอง
กระตุนความสนใจในการเรียนของนักเรียนโดยการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายใหเหมาะกับชวงอายุ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทํากิจกรรมที่ใชในชั่วโมงเรียนตามที่พวกเขาชอบไดดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลใหนักเรียนไดรับความรูจากการเรียนอยางเต็มที่และได
พัฒนาทักษะตางๆ ในการเรียนภาษามากกวาที่จะเรียนโดยใหทําเพียงแบบฝึกหัดหรือการทบทวนบทเรียนซ่ึงเป็นสิ่งที่นาเบื่อหนายมาก สําหรับพวกเขา 

1.1.4. จากผลงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวานักเรียนไดรับการเปิดชองทางในการเรียนภาษาไมเพียงพอ จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอยางที่เขาตองการ ดังนั้นครูควรเปิดชองทางในการเรียนรูภาษาใหแกนักเรียน โดยผานการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน ภาพยนตรแ
เพลง หนังสือ หรือการแตูนในชั้นเรียน หากเป็นไปได ครูอาจใชเทคโนโลยีใหเขามามีสวนรวมตอการเรียนภาษาดวย เชน ฝึกใหนักเรียนใชอีเมลลแ (E-mail) ใน
การติดตอเพื่อพัฒนาความสามารถทางดานการส่ือสารดังงานของ วาสนาสมศิธิ (Wasanasomsithi, 1998) ซ่ึงแสดงใหเห็นประโยชนแของการใชอีเมลลแ 

1.2 บทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
ผลงานวิจัยบงชี้วานักเรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนดานภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนดวยการจัดหาสื่อในการเรียนการสอนให

พอเพียงสําหรับทั้งครูและนักเรียน ตัวอยางเชนสื่อประเภทคอมพิวเตอรแ โทรทัศนแ หองปฏิบัติการทางภาษา ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีประโยชนแสําหรับนักเรียนในการ
เพิ่มพูนความรูและทักษะทางภาษา นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนควรหาวิธีการอื่นๆ ที่จะชวยสนับสนุนการเรียนรูดานภาษาของนักเรียนดวย เชน จัดหามุมใน
การเรียนรูดานภาษาในหองสมุด หรือหองศูนยแการเรียนรูภาษาดวยตนเอง เพื่อนักเรียนสามารถฝึกและรับความรูดานภาษาตามที่ตนสนใจ ทั้งนี้อาจทํา
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตองการ ความชอบและรูปแบบในการเรียนภาษา เพื่อที่ผูบริหารโรงเรียนจะไดนํามาปรับปรุงจัดมุมคนหาความรูทางดานภาษา
หรือศูนยแการเรียนรูภาษาใหตรงกับความตองการและเป็นประโยชนแตอนักเรียนอยางสูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป 
งานวิจัยในครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะนักเรียน ครู และผูปกครองจากโรงเรียนในอําเภอเมืองจังหวัดตากเทานั้น เนื่องจากเหตุผลด านความ

ปลอดภัยในการเก็บขอมูล ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยกับกลุมตัวอยางจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดตางๆ  
นอกจากนี้ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติมจากการเขารวมประชุมวิชาการอบรม และสัมมนา เพื่อที่ครูจะไดมีโอ กาส

เรียนรูทฤษฎี และเทคนิคการสอนใหมๆ ที่จะเอื้อใหการจัดการเรียนการสอนสนองความตองการของผูเรียนและมีสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

                                                                      ดร.ศศิรดา  แพงไทย1 
 

บทนํา 
     ในยุคปใจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง สังคม วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี การสื่อสารและการคมนาคม ทําใหการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่ ตองปฏิบัติอยางเรงรีบ โดยการมุงใหประชากรของประเทศมี ลักษณะที่พึง
ประสงคแ อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข รวมมือกันเสริมสรางชุมชน สังคมและประเทศชาติ กระบวนการทางการศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญอยางยิ่ง ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ตน และแสดงบทบาทความเป็นผูนําและนําพาองคแกรไปสูความสําเร็จ ตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาประชากรใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตในโลกไรพรมแดนไดอยางมีความสุข 
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     วิจารณแ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาสาระวิชา มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปใจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนําและ
ชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย 
ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตรแ การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ภูมิศาสตรแ และประวัติศาสตรแ โดยวิชาแกน
หลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรแสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
          1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเป็นตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปใจจุบัน ไดแก ความ
ริเริ่มสรางสรรคแและนวัตกรรม  การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหา และการส่ือสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปใจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตอ งมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรูดานสารสน เทศความรู
เกี่ยวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี 

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปใจจุบันใหประสบความสําเร็จ 
นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเร่ิมสรางสรรคแและเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 
การเป็นผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได (Accountability) และ ภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 

 
        แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 กรอบแนวคิดเชิงมนโนทัศนแสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
อยางกวางขวางเนื่องดวยเป็นกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธแที่เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21   
 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผูสอนเพียงอยางเดียวไมไดแตตองใหนักเรียนเป็นผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรูฝึกฝนให
ตนเองเป็นโคช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู และตองเป็นผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงนอกจากความรูในแตละสาขาวิชาแลวนักเรียนยังตองมีทักษะสําคัญ 3 ดาน คือ 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม นั่นคือ การคิด 
 

                                                           
1 คณะมนุษยษศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วิเคราะหแเป็น รูจักการแกไขปใญหา และมีความคิดสรางสรรคแ 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเนนการทํางานรวมกับผูอื่น มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มี
ทักษะทางสังคมและเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ 3) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี คือมีความสามารถในการใชสื่อหรือเทคโนโลยีในการ
คนหาขอมูลรวมการผลิตส่ือหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชนแ  
           จากสภาพสภาพแวดลอมในยุคปใจจุบันและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีทําใหการจัดการเรียนการสอนตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณแ  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเรือง และวรางคณา ทองนพคุณ (2557) ไดสรุปประเด็นสําคัญของลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไวดังนี้  
 1. มนุษยแมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน ผูสอนจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายหากผูสอนนํารูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่งไปใชกับผูเรียนทุก
คนตลอดเวลา อาจทําใหผูเรียนบางคนเกิดอาการตายดานทางสติปใญญา 
 2. ผูเรียนควรเป็นผูกําหนดองคแความรูของตนเอง ไมใชนําความรูไปใสและใหผูเรียนดําเนินรอยตามผูสอน 
 3. โลกยุคใหมตองการผูเรียนซ่ึงมีวินัย มีพฤติกรรมที่รูจักยืดหยุนหรือปรับเปลี่ยนใหเขากบัสถานการณแไดอยางเหมาะสม ไมวาจะอยูในสถานการณแที่
เป็นแบบเผด็จการ แบบใหอิสระหรือแบบประชาธิปไตย 
 4. เนื่องจากขอมูลขาวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทาทุก ๆ 10 ปี โรงเรียนจึงตองใชวิธีสอนที่หลากหลายโดยใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ กัน 
 5. ใหใชกฎเหล็กของการศึกษาที่วา “ระบบที่เขมงวดจะผลิตคนที่เขมงวด” และ “ระบบที่ยืนหยุนจะผลิตคนที่รูจักยืดหยุน” 
 6. สังคมหรือชุมชนที่มั่นคง ร่ํารวยดวยขอมูลขาวสาร ทําใหการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดในหลาย ๆ สถานที่ 
 7. การเรียนรูแบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจําเป็นมากกวาการเรียนรูแบบผิวเผิน (Shallow Learning) หมายความวา จะเรียนอะไรตอง
เรียนใหรูจริง ใหรูลึก รูรอบ ไมใชเรียนแบบงู ๆ ปลา ๆ  ดังจะเห็นจากในอดีตวามีการบรรจุเนื้อหาไวในหลักสูตรมากเกินไป จนผูเรียนไมรูวาเรียนไปเพื่ออะไร 
และสิ่งที่เรียนไปแลวมีความสัมพันธแอยางไร 
 
บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 
            ผูบริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยูกับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซ่ึงการบริหารใหประสบความสําเร็จตองอาศัยหลายปใจจัยเขามา
เกี่ยวของ การบริหารงานการศึกษาในยุคปใจจุบันจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรูในยุคของเทคโนโลยี  ใน
การเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทอยางเต็มที่และใชกลยุทธแและเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะ
สามารถนําพาองคแกรสูความสําเร็จ  
             สมชาย เทพแสง (2547) กลาววาผูนําการศึกษาในยุคเทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10 E ดังนี้  1) Envision ผูนําตองสราง
วิสัยทัศนแอยางชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรคแ จินตนาการที่กวางไกล เนนการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้ งการเรียนการ
สอน   2) Enable  ผูนําการศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบกา รบริหาร การ
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน  3) Empowerment ผูนําการศึกษาตองเขาใจและหยั่งรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนไดเป็นอยางดี รวมทั้งสามารถกระจาย
อํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม   4) Energize  ผูนําการศึกษาตองหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดพลังในการทํางาน  เกิดความ
กระตือรือรนขวนขวายตลอดเวลา  5) Engage  ผูนําการศึกษาตองตั้งใจและจดจอตอการทํางาน โดยมีความมุงมั่นอยางแรงกลาเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ 
และตองตั้งความหวังใหสูง และคอย ๆ นําองคแกรไปสูเปูาหมายที่วางไว 6) Enhance ผูนําการศึกษา จะตองยกระดับผลการปฏิบัติงานใหเกิดความ
เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไวอยางชัดเจน 7)  Encourage  ผูนําในยุคโลกาภิวัตนแ จําเป็นอยางยิ่งที่จะใช
แรงจูงใจตอบุคลากรใหรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะสนับสนุนงาน ใหประสบผลสําเร็จ   8) 
Emotion ผูนําตองมีคุณภาพทางอารมณแ มีความสามารถหยั่งรูจิตใจของบุคลากร และอานใจคนอื่นได รวมทั้งเนนการทํางานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้ งสอง
ฝุายทั้งตนเองและบุคลากรที่รวมงาน สรางทัศนคติทางบวก มีอารมณแขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody ผูนําการศึกษา จะตองเนนการทํางานที่เป็นรูปธรรม เนน
เปูาหมายหรือผลงานที่สัมผัสได ไมวาจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล ควรใชวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และ   
10) Eagle ผูนําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่มองไกลและเนนในภาพรวมกวาการมองรายละเอียด ผูนําควรมองเปูาหมายและผลงานเป็นหลัก สวน
รายละเอียด เป็นหนาที่ของเจาของงานที่จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ E – Leadership หรือผูนํา ในยุคโลกาภิวัตนแ จึงเป็นผูนํายุคใหมอยางแทจริง 
ผูนําการศึกษาซ่ึงถือวาเป็นผูควบคุมกลไก และขับเคลื่อนการศึกษาไปสูเปูาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษา ไมวาจะอยูในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ร ะดับ
สํานักงานตาง ๆ รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนจึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแที่สําคัญ โดยเนนการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา คํานึงถึ ง 10 E  ในการ
บริหารและการจัดการ โดยเฉพาะควรมุงคุณภาพการศึกษาเป็นเปูาสูงสุด โดยหวังวาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดานความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ  
            Weigel  (2012) ไดใหทรรศนะวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการแกปใญหาที่ซับซอน 
ถาผูบริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูนํากจ็ะไมสามารถแกไขปใญหาของโรงเรียนได ซ่ึงทักษะภาวะผูนําตองอยูบนพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับภาระงานและ
บุคคลลากร ผูบริหารโรงเรียนจึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู และประสบการณแในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
แขงขันในบริบทของโลกยุคใหม  ซ่ึงสอดคลองกับ  Lee  (2008) ไดศึกษาวิจัย พบวา ทักษะภาวะผูนําโรงเรียนที่สงผลตอการสรางความสัมพันธแกับผูอื่นในการ 
ปฏิบัติงานรวมกันใหประสบความสําเร็จ ไดแก ทักษะการสรางทีมงาน (team building skill)  ทักษะดานความรวมมือ (Collaboration skill) ทักษะดานการ
คิดวิเคราะหแและสรางสรรคแ  (Critical thinking and creativity skill ) ทักษะดานการแกปใญหา ( problem solving skill)  ทักษะดานการสื่อสาร                     
( Communication skill ) และทักษะดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ( Learning innovation skill )  สําหรับงานวิจัยของ  Ejimofor  ( 2007) พบวา การ
พัฒนาทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูความเป็นผูนําที่ประสบความสําเร็จ เกิดความเขาใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานที่สราง 
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ความประทับใจใหกับทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และงานวิจัยของ National 
Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) พบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ที่สําคัญและสงผลดีตอ
การบริหารโรงเรียนใหเกิดผลสําเร็จตามเปูาหมาย  ไดแก  ทักษะการทํางานเป็นทีม ( teamwork skill)  ทักษะการแกปใญหา  (problem solving skills)  
ทักษะดานการคิดวิเคราะหแและสรางสรรคแ  (critical thinking and creativity skill)   ทักษะดานการสื่อสาร (communication skill)  ทักษะดานนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู (learning innovation skill) ทักษะดานการใชดิจิตอล  (digital literacy skills)  ทักษะการกําหนดทิศทางองคแกร ( setting instructional 
direction skill ) ทักษะการเรียนรูไดเร็ว  (sensitivity skill) ทักษะการพิจารณาตัดสิน (adjustment skill) และ ทักษะมุงผลสัมฤทธิ์  (results orientation 
skill)  และ Dariush (2010) ไดกลาวไววา หากพิจารณาถึง ความเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผูนําจากอดีต คือ ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) สูภาวะ
ผูนําเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงมีสวนรวมตามสถานการณแ แบบใฝุบริการ แบบแลกเปลี่ยน และแบบการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นพัฒนาการทางทฤษฎีที่ดี
ขึ้น เขาเห็นวา ภาวะผูนํายอดเยี่ยม อันเป็นภาวะผูนําพึงประสงคแและเป็นความหวังของผูคนระดับโลกมากขึ้นนั้น หมายถึงภาวะผูนําที่มีความสามารถ ดังนี้  1) 
อยูเหนืออัตตาและความปรารถนาของตัวเอง  2) ชวยใหผูตามทําในส่ิงดังกลาวและมุงตอบสนองจุดมุงหมายที่ดีขึ้น  3)  ชวยใหผูคนผูกพันกันอยางเป็นมนุษยแ 
และ  4) มีเสนทางรวมและชะตากรรมรวม Dariush ยังชี้ใหเห็นวา ผูนําที่ยิ่งใหญในอดีตตางมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ตางแสดงความกลาหาญทางศีลธรรมเพื่อยืน
หยัดในความจริงและความยุติธรรม ยอมทุกขแทรมานหรือยอมตาย เพื่อความเชื่อและคานิยมของตนเอง ในปใจจุบัน เราอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการมีทัศนะระดับโลก จึงเป็นชวงเวลาของภาวะผูนํายอดเยี่ยมที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆดังนี้ 
                   1) เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง เป็น มีจิตสํานึกในตนเอง 
                   2) เปลี่ยนจากการพูด เป็น การกระทํา 
                   3) เปลี่ยนจากความเป็นอิสระจากกัน เป็น การพึ่งพาอาศัยกัน 
                   4) เปลี่ยนจากรายบุคคล เป็น หมูคณะ 
                   5) เปลี่ยนจากประเทศที่แยกกัน เป็น ชุมชนโลกที่บูรณาการกัน 
                   สามารถกลาวไดวาภาวะผูนํายอดเยี่ยมใหกรอบความคิดเชิงปฏิวัติในการมองความสัมพันธแระหวางมนุษยแในองคแกรใหม เป็น ความสัมพันธแของ
ผูคนที่มีความแตกตางกันมากขึ้น (More diverse people) ในกระบวนการกํากับดูแลรวมกันที่แทจริง และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนแจาก
เกาสูใหม ทําใหในปใจจุบันคอยๆ คืบไปสูภาวะผูนํายอดเยี่ยมที่มีลักษณะสําคัญกันมากขึ้น ดังนี้ 
                  1) รับฟใงการสะทอนผล (reflective) 
                  2) ยึดคานิยมเป็นศูนยแกลาง (value centered) 
                  3) มีทัศนะระดับโลก (global in perspective) 
                  4) อํานวยความสะดวกตอสุนทรียะสนทนา (dialogue) 
 
สรุป  
 ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบดวยทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศเทคโนโลยี ดังนั้นบทบาทหนาที่ของผูบริหารจึงเป็นภาระที่สําคัญตอการจัด การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบริหารจะตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองใหเป็นผูนํายอดเยี่ยมปรับเปลี่ยนองคแกรใหทันสมัย พัฒนาทีมงานใหเป็นบุคคลแหงการ
เรียนรู พัฒนากระบวนทัศนแใหมใหเกิดขึ้นในองคแกร ขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรแการบริหารจัดการใหม ๆ สงเสริมสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ สื่ออุปกรณแอยาง
เพียงพอ ใหความสําคัญกับความสัมพันธแของผูปฏิบัติงานในองคแกร และนอกองคแกรใหความสนใจตอวัฒนธรรมองคแกรที่มุงผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ ยนวิธีสอนของ
ครูใหมีเทคนิคใหม ๆ  พัฒนาหลักสูตรสงเสริมดานเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง ชมรมศิษยแเกา และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนทองถิ่น สถานประกอบการ ที่จะสงเส ริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  
บรรณานุกรม 
วิโรจนแ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นํา: ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบนั. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ.์ 
รสสุคนธแ  มกรมณี. (2555). บทบาทผู้บริหารยุคไร้พรมแดน. บริหารการศึกษา...คุณภาพสู่สากล. กรุงเทพฯ: พลัส พลัส ครีเอเทอรแ.  
ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุงเรืองและ วรางคณา ทองนพคุณ. (2557). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความทา้ทายอนาคต.เอกสารประกอบการอบรม. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2556). แนวทางการจดัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวชิาชีพ. สํานักบรหิารงาน 

การมัธยมศึกษาตอนปลาย.  
สมหมาย  อ่าํดอนกลอย. (2556). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  
Achua, C. F. and Robert N. Lussier. (2013).  Effective leadership. 5th edition. United Kingdom : Erin Joyner. 
Ejimofor, F. O. ( 2007).  Principals’ Transformational Leadership Skills and Their  Teacher’s Job Satisfaction in Nigeria.  

Dissertation Ph.D. Thesis in Philosophy. Cleveland State University : Nigeria. 
Jodhi, M.  (2012).  Administration skills. United States of America : Ventus. 

 
 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 489 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การปฏิบติัโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ์  
Factors Affecting Success In Lesson Study Implementation Kookumpitayasan School 

 
 ดร.สมใจ  มณีวงษ์1 

SomJai  Maneewong 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสภาพบริบท การดําเนินงาน กระบวนการบริหารของโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ 2) ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสูการปฏิบัติในโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ  การดําเนินการวิจัย แบงเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  การศึกษา
บริบท  การดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร กระบวนการทํางานของครูผูสอน การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา และการ
สนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาเอกสารหลักฐานรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา และการสัมภาษณแเชิงลึกครูผูสอน
และกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง รวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  ระยะที่ 2  การสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อวิเคราะหแ สังเคราะหแปใจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการใชนวัตกรรมของโรงเรียน คูคําพิทยาสรรพแ   กลุมเปูาหมายในการวิจัย  ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน ผูนําชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และอาจารยแผูทรงคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง แบบบันทึกการสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิจัยเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผลการวิจัย 
ด้านบริบท โรงเรียนคูคํามีการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ กลยุทธแ และเปูาหมายที่ชัดเจน  มีการกําหนดเปูาหมายของการศึกษาชั้นเรียนไวใน

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ครูไดรับการอบรมพัฒนากอนการนํานวัตกรรมมาใช  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาชั้นเรียนโดยเฉพาะ มี
ผูเชี่ยวชาญภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเขามารวมในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ  ด้านกระบวนการบริหาร ผูบริหาร
โรงเรียนสรางความตระหนัก ความเชื่อมั่นใหครู มีการวางแผนการทํางานตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน และผูบริหารเขารวมในกระบวนการทําง าน ทั้งการ
รวมจัดทําแผนการเรียนรู  รวมสังเกตชั้นเรียนและทําหนาที่ประธานในการสะทอนผล  มีการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนควบคูกับวิธี  การสอนแบบเปิด
(Open Approach) ด้านผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน พบวา ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอน
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน  ทํางานเป็นทีม และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน ผูบริหารมีภาวะผูนํา ให
ความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ ผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออกอยางมีเหตุผล  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผูนํา   สถานศึกษามีเอกลักษณแของ
ตนเองที่เดนชัด  มีระบบการนิเทศภายในที่เขมแข็ง วัฒนธรรมองคแการเปลี่ยนไปสูการเป็นองคแการแหงการเรียนรู  ชุมชนมีความพึงพอใจ และเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น ดานปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสูการปฏิบัติจากผล การสนทนากลุม พบวา มี 5 
ประเด็น ไดแก 1) ภาวะผูนําและความรูความสามารถของผูบริหาร 2) ความรูความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน 3) การสนับสนุนสงเสริมจาก
สถาบันระดับอุดมศึกษา 4)  การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 5) การสรางเครือขายการเรียนรู 

 
Abstract 

The objectives of this study were: 1) to study the context of the administrative process of Kookumpithayasan School. 2) 
to study the factors that affect to the success in bringing educational innovation to practice in classes in Kookumpitayasan School. 
This research is divided into two phases: the first phase is to study of the context, administration, the management process of school 
executive officers, the participation of school executive officers, and the support from relevant authorities by studying the documents 
about the annual report of the school, and interviewing teachers and school executive officers, and representative of the parents 
through the content analysis. The second phase focuses on group discussion of the professors and those involved in the operation of 
innovative education class for analyzing and synthetizing the factors that affect the success of using the class innovation of the 
Kookumpithayasan School. The sample of this research consisted of the 30 educational personnel who are school executive officers, 
teachers, community leaders, the representative of the parents, and the professors in Mathematics major in Khonkhean University. 
The research statistics were used to the semi-structured interviews, and the conversation of group records.  

The research results indicated that the school context has the clear vision, mission, strategy, and goal from the quality 
education development plan. Teachers received training before bringing innovation to develop in classes. The school budget was 
allocated for particular classes. With the external professors from the high institutions participated in the study report. The school 
executive officers are leadership in the academic research. The management process’ school executive officers raised awareness 
confident teachers. School management was planned according to the study report. Also, the school executive officers participated  
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in the school management process, prepared the lesson plans and the classroom observation, managed as a chairman to reflect the 
study report, and used innovation in executive’s education classes by teaching with the opening methods. The effects of using of 
innovative educational classes indicated that teachers have to change their teaching behavior, and have to manage their teaching to 
support the needs of learners, teamwork and professional development of self-study classes. The executive officers are leadership 
and focus on  the academic administration. Students dare to think and manage rationally and have confidence in themselves. 
Students are also leadership. The school has their own unique management and a strong internal education audit system, and                  
the culture to change a learning organization. People in community are satisfied and take part in more supporting.                       
The research’s factors that affected success in bringing innovative education classes into practice the works indicated that there are 
five issues: the first issue is leadership and skills of executives. The second issue is ability of the teacher's attention. The third issue is 
supporting institutions of higher education. The fourth issue is participation of all sectors of  the school. The last issue is creating a 
network of learning. 
 
บทนํา 

การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปใจจุบันภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542” และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยยึดหลักการการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหเป็นเอกภาพในดานนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีอิสระในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) โดยเฉพาะในดานกระบวนการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เพื่อนําไปสู “โรงเรียน
คุณภาพ” ซ่ึงถือเป็นนโยบายเรงดวนที่สําคัญในการเป็นกลไกใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเกิด ความเสมอภาคในการ
ใหบริการทางการศึกษาที่เทาเทียมและไดมาตรฐาน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ดังปรากฏในหมวดที่ 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษา โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสู การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองสรางองคแการของตนเองใหเป็นองคแการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อทํา
หนาที่เป็นผูจัดการความรู พัฒนาความรู พัฒนาความคิด และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชนแ แกบุคลากรใน
โรงเรียนที่จะไดเรียนรูจากการะบวนการบริหารของผูบริหาร และความรูความสามารถที่นักเรียนจะไดรับจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุตามวัตถุประสงคแอยางมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุงโรจนแ,2548) 

ในประเทศที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู อาทิเชน อเมริกาและญี่ปุุน มีการพัฒนาวิชาชีพครูที่เรียกว า “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson 
Study) เป็นนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและใชอยางแพรหลายตั้งแตเมื่อประมาณ 130 ปีที่แลว (Shimizu, 2006) ปใจจุบันไดเผยแพรไปหลายประเทศทั่วโลก
เพื่อใชในการพัฒนาวิชาชีพครู ประเทศไทยไดนํามาใชครั้งแรกตั้งแตปี พ.ศ. 2545 ( Inprasitha, 2007) โดยมีการเตรียมบริบทที่เกี่ยวของเพื่อนํานวัตกรรม
ดังกลาวมาใช ไดแก บริบทดานหลักสูตรการผลิตครู บริบทดานบัณฑิตศึกษา บริบทดานการฝึกอบรมครูประจําการ และบริบทดานการพัฒนาวิชา ชีพครูใน
ระยะยาว โดยเนนการบูรณาการทุกบริบทเขาดวยกัน และ  ในปี 2549 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคแความรู (องคแการมหาชน) หรือ OKMD และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดรวมจัดทําโครงการวิจัยเชิงทดลอง  ในโรงเรียนนํารอง เพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไทยคิดเป็น ทําเป็น และแกปใญหาไดอยางมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญ อาทิ 
Constructionism, Brain Based Learning และอื่นๆ มาใชใหเหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงการศึกษาของ
โครงการนี้จะครอบคลุมรายละเอียดในเร่ืองของการบริหารโรงเรียน การอบรมและพัฒนาครู วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อที่จะนําไปสูการได
บทเรียนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใหการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีดังกลาว สามารถขยายผลการปฏิบัติไปสูโรงเรียนอื่นๆ (โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน
ของรัฐ) ไดอยางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ดําเนินโครงการในปีการศึกษา 2549 – 2551 รวมระยะเวลา 3 ปี ใน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต โดยในแตละภาคจะมีโรงเรียน เขารวมโครงการ 2 โรงเรียน (โรงเรียนในฝในประถมศึกษา 1 โรงเรียนและโรงเรียน
ในฝในขยายโอกาสทางการศึกษา 1 โรงเรียน)  รวม 8 โรงเรียน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดนําเอานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการ
สอนแบบเปิด (Open Approach ) มาใช  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพครูโดยความรวมมือของบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา ศูนยแวิจัยคณิตศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และความรวมมือจากนานาชาติ ซ่ึงดําเนินการมาอยางตอเนื่องครบ 3 ปี สําหรับโ รงเรียนใน
โครงการ ความสนใจในการนํานวัตกรรมไปใชในโรงเรียนไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งรัฐบาลไดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํารองขยายผลไปยังโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อีก 20 โรงเรียน ในปีการศึกษา  2552 – 2554 
(ไมตรี  อินทรแประสิทธิ์,2554)   

ในปี 2554ประเทศไทยไดมีการวิจัยเพื่อสังเคราะหแการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในโรงเรียนในโครงการทดลองนํารอง 15 โรงเรียน จาก 22 โรงเรียน เพื่อนําเสนอแนวทางสําหรับโรงเรียนอื่น ๆ  ที่จะ
นํานวัตกรรมดังกลาวไปใช ผลการวิจัยพบวามีหลักฐานหลายอยางที่ยืนยันวาครูไดเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับการสอน ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรูของ
นักเรียน และคานิยมเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศกแ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซ่ึงการทํางานอยางคอยเป็นคอยไป ทําใหโรงเรียนในโครงการกลายเป็นชุมชนแหงการเรียนรูบนฐานชุมชนแหงการปฏิบัติ (Community of 
Practice – based Learning Community : COP – based Learning Community) ทําใหลักษณะการปฏิบัติงานของครูไมใชเป็นเพียงการปฏิบัติงานตาม
คําสั่ง แตเป็นการทํางานในฐานะครูผูเรียนรู (Teacher as Learner) 

  โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เป็นหนึ่งใน 22 โรงเรียนที่อยูในโครงการนํารองการใช
นวัตกรรมและประสบผลสําเร็จจนเป็นโรงเรียนตนแบบการในใชนวัตกรรมที่เป็นแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนตาง ๆ ในประเทศไทยและนานาชาติ  ดังนั้นผูวิจัยจึง
มีความสนใจศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สูการปฏิบัติของโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ จนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1) ศึกษาสภาพบริบท การดําเนินงาน กระบวนการบริหารของโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ  
             2) ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสูการปฏิบัติในโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ 
 
วิธีการศึกษา 

 การดําเนินการวิจยัในครั้งนี้  แบงเป็น 2 ระยะ ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท การดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร กระบวนการทํางานของครูผูสอน การมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา และการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาเอกสารหลักฐานรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
สถานศึกษาในปีการศึกษา 2558 และการสัมภาษณแเชิงลึกครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแ
แบบกึ่งโครงสราง  รวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)             

 ระยะที่ 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยจัดสทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานการใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  เพื่อวิเคราะหแ สังเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชนวัตกรรมของโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ กลุมเปูาหมายใน
การวิจัย  ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน ศึกษานิเทศกแ ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึ กษา ผูปกครอง
นักเรียน และอาจารยแผูทรงคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกการสนทนา
กลุม สถิติที่ใชในการวิจัยเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
ผลการวิจัย 
           ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบวา ดานบริบท โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ มีการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เขามาใชในสถานศึกษาโดยการไดรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองนํารองในโครงการโรงเรียนในฝในเพาะปใญญา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงวัตถุประสงคแของโครงการเพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิด มีการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ กลยุทธแ และเปูาหมายของการใชนวัตกรรมที่ชัดเจน ไวในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ครูไดรับ
การอบรมพัฒนากอนการใช นวัตกรรม  ดานปใจจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการใชนวัตกรรมของโรงเรียน  มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ใชนวัตกรรมทางการศึกษา เชน สื่อ ครุภัณฑแ และอาคารสถานที่ที่เอื้อตอการดําเนิน งานตามแนวทางของนวัตกรรมทางการศึกษา และไดรับความรวมมือของ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ศูนยแวิจัยคณิตศาสตรแศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และความรวมมือจากนานาชาติ  ดานกระบวนการ มีการวาง
แผนการใชนวัตกรรมรวมกัน กําหนดปฏิทินที่ชัดเจนในการดําเนินงานตามแนวทางของนวัตกรรม เชน การรวมสรางแผนการจัดการเรียนรู การรวมสังเกตชั้น
เรียน และการรวมสะทองผลการจัดการเรียนรู  ผูบริหารเขารวมในกระบวนใชนวัตกรรม  ทั้งการรวมจัดทําแผนการเรียนรู รวมสังเกตชั้นเรียนและทําหนาที่
ประธานในการสะทอนผล จากผลการวิจัย บริบทโรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ โรงเรียนไดดําเนินงานตามระบบการบริหารอยางดียิ่ง มีการวางแผนยุทธศาสตรแ 
กําหนดวิสัยทัศนแพันธกิจ มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เน่ืองมาจากการภาวะผูนําของผูบริหาร และความรวมมือจากครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา
และหนวยงานอื่น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ วันเพ็ญ  เจริญแพทยแ, (2545) ที่กลาวไววา การบริหารกิจการของโรงเรียนนั้น สิ่งที่มีความสําคัญในการที่จะนํานโยบาย
ทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย ที่กําหนดไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารของโรงเรี ยนเป็นสําคัญ โดยที่
พฤติกรรมตามกระบวนการบริหารของโรงเรียนเป็นตัวบงชี้ถึงความสําเร็จ สงผลถึงคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเอง 
และสอดคลองกับ วิโรจนแ  สารรัตนะ (2542) ไดใหทรรศนะวา การจัดการศึกษาของชาติใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหาร 
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สถานศึกษาเป็นผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็นผูบังคับบัญชาดูแลควบคุมการบริหารในโรงเรียนใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการจัดการศึกษาสามารถใชศิลปะ
หรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในโรงเรียนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปูาหมาย 
            ผลที่เกิดจากการใชนวัตกรรมทางการศึกษา พบวา ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียน มีการทํางานเป็นทีม ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางของนวัตกรรมที่ใชในโรงเรียนผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออกอยา งมีเหตุผล  มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผูนํา  สถานศึกษามีเอกลักษณแของตนเองที่เดนชัด  มีระบบการนิเทศภายใน ที่เขมแข็ง วัฒนธรรมองคแการเปลี่ยนไปสูการเป็น
องคแการ แหงการเรียนรู และเป็นแหลงศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่น ชุมชนมีความพึงพอใจ และเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียนมาก ขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับ นฤมล  อินทรแประสิทธิ์ (2552) ไดกลาวไววา การใชการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ในการพัฒนาวิชาชีพครูมีผลทําใหครูมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อที่มีตอ  การจัดการเรียนรูของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองและเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีตอนักเรียน  
          ดานประสิทธิผล พบวา หลังจากมีการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สงผลใหครูปรับพฤติกรรมในการสอน มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเอง ครูสามารถสอนวิชาที่มีความเฉพาะในหลักสูตรได  มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการของผูเรียน มีการทํางานเป็นที ม และ
สามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน ผูบริหารมีภาวะผูนํา และใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายในที่เขมแข็ง  มีเอกลักษณแของตนเองที่เดนชัด วัฒนธรรมองคแการเปลี่ยนไปสูการเป็นองคแการแหงการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับ นภาพร วรเนตร
สุดาทิพยแ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)แนวคิดใหมในการพัฒนาวิชาชีพครู พบวาการศึกษาชั้นเรียน มีความสําคัญในการ
พัฒนาครูอยางตอเนื่อง  
          ดานผลกระทบ ผลกระทบดานครู  พบวา จํานวนครูไมเพียงพอ และภารงานที่ครูไดรับมอบหมายมากเกินไปมีผลตอการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนไดตอเนื่อง สถานศึกษาบางแหงมีการเปลี่ยนผูบริหารทําใหนโยบายการศึกษาชั้นเรี ยนของโรงเรียน
ปรับเปลี่ยน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ ไมสามารถใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนกับบุคลากรทุกคน (Whole School Approach)  สงผลใหครูใน
โรงเรียนเดียวกันเกิดความรูสึกแตกตาง และมีความรูสึกวาทํางานหนักกวาครูที่ไมไดอยูในทีมการศึกษาชั้นเรียน และเกิดความทอถอย ไมอยากใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน ครูที่ไมผานการอบรมการใชนวัตกรรม ไมเขาใจถึงเปูาหมายที่แทจริงของการศึกษาชั้นเรียน ผลกระทบดานผูเรียน พบวา  ผูเรียนกลาคิดกลา
แสดงออกอยางมีเหตุผล สามารถอธิบายถึงเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานในชั้นเรียน สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองคิดใหผูอื่น ฟใงและยอมรับฟใง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผูนํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงขึ้น  ผลกระทบดานองคแการ  พบวา สถานศึกษามี
เอกลักษณแและผลงานที่เป็นเลิศ (Best  practice) ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นและเป็นตนแบบในการศึกษาดูงาน วัฒนธรรมองคแการเปลี่ยนไปสูการ
เป็นองคแการแหงการเรียนรู แตมีบางโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนผูบริหาร ทําใหนโยบายการศึกษาชั้นเรียนของโรงเรียนปรับเปลี่ยน และจํานวนครูที่รวมใช
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนลดลง  ผลกระทบดานชุมชน  พบวา ชุมชนมีความพึงพอใจในผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม และเขามามีสวน รวมในการ
สนับสนุนโรงเรียนมากขึ้นผูปกครองบางสวนไมเห็นดวยเนื่องจากเห็นวาโรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไป กระทบการเรียนของบุตรหลาน ผลการวิจัยสอดคลองกับ 
ชาริณี ตรีวรัญโู (2552) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผานบทเรียน (Lesson 
Study)  พบวากระบวนการนี้สามารถชวยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูได ทั้งในดานความรูความเขาใจ 
   ผลการวิจัยระยะที่ 2 จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ในประเด็นปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) สูการปฏิบัติ ซ่ึงการสนทนากลุมผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางมากมาย แลเป็นประโยชนแอยางยิ่ง ผูวิจัย
ไดสรุปผลแนวความคิด หลักการตาง ๆ วิเคราะหแสังเคราะหแ จนไดปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จไดแก 5 ปใจจัยหลัก คือ 1) ภาวะผูนําและความรูความสามารถ
ของผูบริหาร 2) ความรูความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน  3) การสนับสนุนสงเสริมจากสถาบันระดับอุดมศึกษา 4) การมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน 5) การสรางเครือขายการเรียนรู  ซ่ึงผลการวิจัย สอดคลองกับไพฑูรยแ สินลารัตนแ (2550) กลาววากระบวนการเปลี่ยนผานการศึกษา กิจกรรมที่สําคัญคือ
การสรางวิสัยทัศนแใหกับผูเกี่ยวของ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง นักวิชาการในหนวยงาน รวมถึงครูอาจารยแ ผูปกครองนักเรียน ใหมีความเขาใจที่ตรงกัน ใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้นสิ่งที่ขาดไมไดและสําคัญที่สุดคือ ครูตองเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน 
ตองมีความตระหนักและมีจิตสํานึกรวมกันในการที่จะนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนมาใชและตองมีความเชื่อมั่นวาการใชนวัตกรรมการศึกษ าชั้นเรียนจะ
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได  ซ่ึงสอดคลองกับ Rogers (1995)  ที่กลาววาการเผยแพรนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจากผูสราง
นวัตกรรมสูผูรับขอมูลและตัดสินใจนํานวัตกรรมไปปรับใช ในขณะที่การปรับใชนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง ๆ รับรูขอมูลเกี่ ยวกับหลักการ/
แนวทางใด ๆ ไปจนกระทั่งขั้นการปรับใชแนวทางนั้นใหเหมาะสมกับบริบทของตนโดยปรับใชหลักการ หาขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกคือ ตระหนัก เป็นขั้นที่ผูรับ
นวัตกรรมตระหนักถึงคุณคาและประโยชนแของหลักการ/แนวทาง ขั้นที่สองคือ สนใจ เป็นขั้นสรางความสนใจและสืบคนขอมูลเพิ่มเติม ขั้นที่ สาม ประเมินผล 
เรียนรูการนํานวัตกรรมมาใชในทางทฤษฎี เทียบเคียงกับบริบทของตนเพื่อใชตัดสินใจวาจะนําหลักการ/แนวทางนั้น ๆ ไปปรับใชใหเหมาะกับบ ริบทของตน
หรือไม ขั้นที่สี่ ทดลองปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจนําแนวทางมาปรับใชแลวตองลงมือใชหลักการ/แนวทางนั้น ๆ  แบบเต็มรูป  ขั้นที่หา การปรับใช เมื่อนําแนวทาง
หรือรูปแบบนั้นไปปรับใชจริงแลว ตองยืนยันผลไดวา การตัดสินใจปรับใชแนวทางหรือรูปแบบนั้นถูกตองเหมาะสมแลว และใชตอไปเต็มรูป เมื่อขั้นตอนทั้งหา
บรรลุเปูาหมาย จึงจะนับไดวาเป็น รูปแบบหรือนวัตกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ  นอกจากนั้น ผูบริหารโรงเรียนไดสรางความตระหนักใหกับครูผูสอนใหเห็นถึง
ความจําเป็นที่ตองนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเขามาใชในโรงเรียน สรางความเชื่อมั่นใหครูและบุคลากรมั่นใจวาจะใชรูปแบบนี้ อย างจริงจังและตอเนื่อง 
และพรอมที่จะแกไขปใญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมในโรงเรียนซ่ึงเป็นขั้นตอนสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสูการปฏิบัติใน
โรงเรียน   มีผูเชี่ยวชาญภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเขามารวมในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยเป็นการรวมมือระหวางสถานศึกษากับเครือขายภายนอก
อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีสวนสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรนวัตกรรม และสงนักศึกษาฝึก
ประสบการณแมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาตนแบบและนํารอง ซ่ึงการมีผูเช่ียวชาญและผูมีประสบการณแมารวมดําเนินงานจะสงผลตอความสําเร็จในการ 
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ขับเคลื่อนนวัตกรรมสอดคลองกับ ไพฑูรยแ สินลารัตนแ  (2550)  กลยุทธแในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาสูการปฏิบัติในโรงเรียนมีสองประการคือ กลยุทธแพี่
เล้ียงในการใชนวัตกรรมโรงเรียนจําเป็นตองมีพี่เล้ียงในการติดตามและใหคําปรึกษาในการใชนวัตกรรมประการที่สองคือกลยุทธแการแขงขันในโรงเรียนที่ขอเขา
รวมโครงการมีจุดมุงหมายเพื่อความตองการในการสรางผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาซ่ึง Yoshida (2005) ไดกลาวถึง วงจรการศึกษาชั้นเรียน  
(Lesson Study Cycle) ที่กลุมครูเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอก ใหเขารวมกันทํางานกับครูในกลุมเพื่อเพิ่มความเขาใจดานเน้ือหา แนะนําการคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
ของนักเรียน และสนับสนุนการทํางานของกลุม  สอดคลองกับ  Stigler และ Hiebert (1999) ที่ไดเสนอไววา แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน เป็นการรวมมือรวม
พลัง สอดคลองกับ นฤมล  อินทรแประสิทธิ์ (2552) ที่ไดเสนอแนะวานักวิจัยที่นํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเขาโรงเรียน ตองใหครูเรียนรูจากการปฏิบัติดวย
ตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติของตนเอง โดยนักวิจัยตองทําหนาที่เป็นทั้งนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญภายนอก Wang-Iverson และ Yoshida (2005) ได
เสนอวา ในการดําเนินงานการศึกษาชั้นเรียน หากโรงเรียนตองการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนในการดําเนินงานอยางเต็มกระบวนการ ปใจจัยสําคัญคือการ
สนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นการไดรับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่ตนสังกัดในดาน การพัฒนาครู การจัดหาสื่ อ วัสดุอุปกรณแ 
ครุภัณฑแ และแหลงเรียนรู  สอดคลองกับ Caldwell  and  Spinks (1990) สถานศึกษามีทรัพยากรอยางเพียงพอ จะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมี
ประสิทธิผล สําหรับขอเสนอแนะควรเปิดโอกาสใหครูไดสรางเครือขายการเรียนรูในระดับนานาชาติ  และ ตนสังกัดควรกําหนดนโยบายใหมีการ ใชแนวทางที่
หลากหลายและเหมาะสมเพื่อใหประสบผลสําเร็จในโรงเรียน  สอดคลองกับ ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ และคณะ (2552) ไดใหทัศนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ควรเลือกใชกลยุทธแที่มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลไกหลักในการเผยแพร และสอดแทรกเขากับนโยบายการบริหารของโรงเรียนเพื่อใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียน และมีกลยุทธแที่ทําใหการขับเคลื่อนนวัตกรรมตนแบบที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือ กล
ยุทธแการวางแผนรวมกัน 
            
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหแจาก โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพแ ผูอํานวยการ ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง คณาจารยแจากศูนยแวิจัยคณิตศาสตรแศึกษามหาวทิยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะทานคณบดีคณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยขอนแกน ผศ.ดร.ไมตรี อินทรแ
ประสิทธิ์ ซ่ึงไดใหความกรุณาในดานขอมูล กระบวนการ รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ขอบคุณผูรวมวิจัย ผูทรงคุณวุฒิทุก ๆ ทาน ที่
ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประสบผลสําเร็จและเป็นงานวิจัยที่มีคุณคาในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
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การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา 
Quality School Development to Promote Sustainability of Learning Reform Process:  
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา มีจุดประสงคแเพื่อศึกษาหลักการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา ศึกษาแนวคิด วิธีการในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา 
และศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาคนควาเอกสารโดยการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน จัดหมวดหมู วิเคราะหแ ดําเนินการ และเปรียบเทียบกับสภาพปใจจุบัน 
 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาใหเกิดคุณภาพไมวาจะเป็นองคแกร สถานศึกษา รวมทั้งตัวบุคคล ตองเสริมสรางใหเกิดกระบวนการทางความคิด เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ วิธีการหรือแนวทางที่เมื่อทําแลวไดชื่อวาเป็นการทําความดีและไดรับผลความสุข คือ การให การอยูรวมกัน และพัฒนาตน อยูเสมอ ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนากาย ศีล จิต และปใญญา 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไมวาจะเป็นการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปใญญา ใหเกิดการเรียนรูสําคัญอยูที่ไดรับการพัฒนา
สามารถพัฒนาใหมีจริยธรรมหรือจริยทัศนแ ใหมีศีลธรรม หรือศีลทัศนแในการดําเนินชีวิต เมื่อทั้งสองอยางนี้มั่นคงอยูในตัวเอง สามารถยืนยันไดวาเกิดการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูไดอยางถูกตองและมีความยั่งยืน หากไมสามารถพัฒนาใหเกิดจริยทัศนแและศีลทัศนแแลวไมสามารถยืนยันได
วาจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเกิดความยั่งยืนได 
 
คําสําคัญ: การพัฒนา, คุณภาพสถานศึกษา, โรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืน, ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 Quality development of institution to be study Buddhism – based learning school has the following purposes. The 
principles of institutional quality development, To study of sustainable development as Buddhism – based learning school And to 
study the guidelines of developing the quality of institution to be leaning on documentary research through present basic survey, 
grouping, analyzing and comparing the development condition.  
The results of the study indicated that to create quality development, either at the organizational or institutional bevel including the 
personal bevel, there must be encouragement of thinking process to promote. 
 Quality, methods or guidelines for doing good things and receiving happiness in return, which, are giving, living together and 
continuing personal development. These desalt in physical, mental, intellectual and moral development. 
 
Keyword: the development, Quality School, to Promote Sustainability of Learning Reform Process, The Buddhism Approach 

 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาวาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซ่ึงหมายถึงการพัฒนามนุษยแหรือ
ผูเรียนใหเป็นคนเกง ดี และมีความสุข ตามหลักธรรมของศาสนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . 2544: 1) ความคาดหวังดานการศึกษาของคน
ไทยและสังคมไทยก็คืออยากเห็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเกิดขึ้นทั่วแผนดินไทย เป็นสถานศึกษาที่ใหบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณแในการประกอบอาชี พ มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสภาพแวดลอม บรรยากาศ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
กระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขอยูเสมอ (อํารุง  จันทวานิช. 2547: 2) 
 ในสถานการณแโลกที่ไดเปลี่ยนแปลงไปในปใจจุบันอารยธรรมตะวันตกหรือวาโลกตะวันตกไดเขาสูเอเชียมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม จิตวิทยาวัฒนธรรมทวีคูณมากขึ้น เป็นเงาตามตัว ปใจจัยสําคัญคือ ในเรื่องของความเป็นอยูปากทองเศรษฐกิจบังคับใหผูคนในสังคมตองเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทางที่ไมถูกตอง กระทําผิดหลักศีลธรรมคุณธรรมมากขึ้น ประเทศไทยสุดทายจะตกอยูในสภาพทรุดหนัก ประชากรไรคุณภาพลงทุกวัน เพราะถูก 
 

                                                           
1อาจารยแประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 495 
 
 

อิทธิพลตะวันตกเขาครอบงํามาทางสายการศึกษา และเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนเป็นตนกลาออนของประชากรไทยที่จะเติบโตขึ้น สรางอนาคตของ
ชาติ การใหความสนใจและความสําคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสําคัญ และเป็นเครื่องมือที่จะนํามาใชเป็นกลไกกา รปรับแกปใญหาโดยใช
การศึกษาเป็นเครื่องนําในการพัฒนา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตก็เกิดมีคําถามหลายประเด็น การศึกษาของประเทศไทยจะนําไปสูในทิศทาง ใด ทํา
อยางไรการศึกษาในประเทศจึงจะเป็นไทหรืออิสระคือหลุดพนไปจากวังวน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไมพัฒนาซ่ึงตรงกับหลักคําสอนของพระพุทธเจาก็นาจะทําใหระบบ
การศึกษาของเราหลุดพนไปจากคนที่ไมดีได ที่ผานมาการศึกษาเสมือนเป็นหลุมพรางที่สรางทุกขแใหกับเราตลอดเวลาทั้งโดยรูตัวและไมรู ตัว พอเรียนจบก็ตอง
เขาสูระบบการแขงขันตอซึ่งสรางทุกขแตอไปไมส้ินสุด โดยเปูาหมายใหการศึกษาเป็นวิธีการสอนที่จะนําไปสูความหลุดพนจากความทุกขแที่เป็นอยู 
 การศึกษาในปใจจุบันยังไมไดใหความสําคัญกับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเทาที่ควร แตเดิมแหลงที่มาของการศึกษาคือ วัด พระเป็นครูสอน
ใหการศึกษาในดานตางๆ วัดจึงเป็นแหลงการพัฒนาการศึกษาของคนไทยมาตั้งแตอดีตกาลและสังคมไทยเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักการปฏิรูป
การศึกษาในปใจจุบันจึงจําเป็นอยางยิ่งจะตองนําพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการศึกษาโดยนําการเรียนการสอนพระพุทธศาสนามาประยุกตแใหสัมพันธแ
กลมกลืนไปกับวิชาตางๆ การศึกษาทําใหสามารถจัดการกับสถานการณแทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชีวิตอยางถูกตอง จึงตองไมแยกการศึกษาออกจากชีวิตเพราะหาก
การศึกษาไมทําใหเขาใจเร่ืองของชีวิต การศึกษานั้นจะไมเป็นประโยชนแ อาจมีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด 
 พระพุทธศาสนาเป็นสวนสําคัญ เป็นสวนหนึ่งของสังคมไทยมาตั้งแตสมัยโบราณและที่สําคัญคือ คําสอนในศาสนาพุทธรวมทั้งพระสงฆแไดทําหนาที่
กลอมเกลาเรียนรูในทางสังคม สรางคานิยมและแบบสวนกระแสพฤติกรรมใหกับคนในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งพุทธศาสนามีผลสําคัญตอโครงสรางท างสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทย แตเมื่อเวลาผานไปความสอดคลองของคําสอนโดยเฉพาะในหลักการนํามาใชหรือรูปแบบอาจจะทําใหเกิดปใญหาได 
เนื่องจากคนในสังคมยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงยอมจะมีวิธีการมองประเด็นปใญหาแตกตางไปจากเดิม ความวิตกวิจารณแที่ออกมาในรูปของการแสดงความคิดเห็น 
หรือในแงของการเขียนบทความก็คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ไมสอดคลองกับการนํารูปแบบของพุทธศาสนามาใชทําใหทุกวันนี้การศึกศึกษาทําทาจะ
เหินหางออกจากหลักคําสอนตามแนวพุทธศาสนา กลับนําหลักการการศึกษาของตะวันตกเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากการที่สถานศึกษาแตละแหงใช
เครื่องแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปใจจุบัน 
 สถานศึกษาที่ใชหลักการวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเป็นรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซ่ึงโดยขอสรุปแลวสถานศึกษาที่ใชหลักการวิถีพุทธดําเนินการในแนวทางตางๆ 
คือ กรอบความคิด รูปแบบ แนวทางการดําเนินงานตามแนวพระพุทธศาสนา และแนวทางการบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา สาระสําคัญคือ การพัฒนา
ผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปใญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการศึกษา “การกิน อยู ดู ฟใงเป็น” คือมีปใญญารูเขาใจในคุณคาแท 
ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปใญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา เป็นการ
เนนหนักในสวนของผูเรียนและบางครั้งการบริหารจัดการก็เกิดปใญหาในทางปฏิบัติเป็นอยางมาก การจัดการศึกษาแนวไหนจึงจะถูกตองตามความเป็นจริง เอา
ความจริงเป็นที่ตั้ง ซ่ึงการจัดการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือเรียกวาการศึกษาแนวพุทธ เมื่อมาถึงปใจจุบันนี้การย้ําคิดย้ําทําวากระบวนการที่ผานมามีปใญหา
อะไรระบบการศึกษาของประเทศไทยกําลังเกิดอะไรขึ้น การศึกษาตามแนวทางตะวันตก อาจมาถึงทางตันเราแสวงหาหนทางอื่นใหมที่ดี และสอดคลองกับ
สภาพปใจจุบันใหมากที่สุดและการบริหารจัดการสมัยใหมตองไมใหเกิดปใญหาขึ้นอีก เพื่อใหการศึกษาชวยพัฒนาไดเต็มที่ตามศักยภาพมากที่สุด และเป็นมิติใหม
ของการศึกษาเพื่อใหชีวิตมนุษยแพัฒนาอยูไดดีในทามกลางสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้ ควรจะดําเนินชีวิตอยางไรทั้งในสวนของโลกและชีวิตมาจัดระบบพัฒนาคน
ใหอยูไดอยางดีทามกลางความเป็นจริง หลักหารบริหารจัดการการศึกษาที่เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีอันมาจากโลกทางตะวันออก พบวามีการสอดคล องและมี
ความแตกตางกับหลักพระพุทธศาสนาและในปใจจุบันก็มีหลายสถานศึกษาที่ใหความสนใจในแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใชกับการบริหารจัดการการศึกษา
มากขึ้น ซ่ึงหลักคําสอนของพระพุทธเจาเป็นคําสอนที่มีความลึกซึ้งครอบคลุมทุกดาน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และใหผลไดไมจํากัดแนวทางของพุทธศาสนา
ที่นํามาปรับใชกับการบริหารจัดการศึกษา สามารถกอใหเกิดประโยชนแในสถานศึกษา บุคลากร และสังคมสวนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งยังเป็น
แนวทางใหมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความสงบสุขอยางสมดุลตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา  

2. ศึกษาแนวคิด วิธีการในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา  
3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 ด้านความรู้ 

1. ทราบหลักการในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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 2. ทราบวิธีการพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 3. ทราบแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ด้านการพัฒนา 
 พัฒนารูปแบบและแนวทางยุทธศาสตรแในการพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 พระไตรปิฎก เฉพาะพระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก ที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นโรงเรี ยนแหงการเรียนรูซ่ึงการศึกษาแนวคิดในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรู 
 พระพุทธธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธแกับเปูาหมายของการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปูาหมายรวมทั้งแนวคิด แนวทางในการ
บริหารเพื่อพัฒนาการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาในที่นี้ผูวิจัยไดมีแผนการดําเนินการศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งเอาไวและยึดแนวคิดกรอบการบริหารของเดมมิ่ง (Deming) นี่คือการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) การปรับปรุงแกไขและนําไปปฏิบัติ (Action) โดยการใชกระบวนการบริหารทั้ง 4 ดาน ไปศึกษากับการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและการพัฒนาสูความเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 เนื่องดวยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมุงศึกษาถึงแนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนาจึงไดยึดเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักสําคัญในการศึกษาในสวนที่
เป็นพระสุตตันตปิฎกโดยเฉพาะในสวนที่กลาวถึงแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเทานั้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนานี้ เป็นการนําแนวทางในพระพุทธศาสนามา
บริหารจัดการใหเกิดแนวทางตามหลักพุทธศาสนาเป็นปใจจัยปูอนในการบริหารจัดการคือ 
 หลักการในการพัฒนาคุณภาพเป็นการนําหลักในทางวิชาการ ทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวกําหนดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 วิธีการในการพัฒนาคุณภาพโดยนําหลักการที่ไดจากเอกสาร วิชาการ บทความ พระไตรปิฎกมากําหนดเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาใหเกิดการเรียนรู 
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเป็นการนําเอากระบวนการที่ไดจากเอกสาร งานวิชาการ บทความ รวมถึงพระไตรปิฎกมากําหนดเป็นรูปแบบใหมใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหสอดคลองกับการเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการตามแนว
พระพุทธศาสนา 

การบริหารจัดการการศึกษา
โดยรวม (TQM) 

กระบวนการของสถานศึกษา 

ผลผลิต 
- ดานกายภาพ 
- ดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
- ดานการเรียนการสอน 
- ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธแ 
- ดานบริหารจัดการ 

ผลกระทบ 
- ดานกาย 
- ดานศีล 
- ดานจิต 
- ดานปใญญา 

วงจรปูอนกลับ 

ปัจจัยปูอน 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 

บริบทของโรงเรียน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวพุทธครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา 
 2. ความหมายของการบริหารจัดการการศึกษา 
 3. ความสําคัญของการบริหารจัดการการศึกษา 
 4. ขอบขายของการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา 
 5. การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประเภทของการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในหลายๆ ดาน ทั้งเอกสาร บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธแ 
พระไตรปิฎก พุทธธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดนําแนวคิดนี้มาประยุกตแใชเพื่อใหสอดคลองในการบริหารจัดการการศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจข้อมูลพื้นฐาน 
 1. สํารวจแนวทางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาทั้งหมดจากเอกสาร บทความวิชาการ พระไตรปิฎก พุทธธรรม 
 2. เลือกแนวทางที่สําคัญจากพระไตรปิฎก พระพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการศึกษามาเป็นหลักในการวิเคราะหแ 
 3. ศึกษารายละเอียดของหลักธรรมที่นํามาใชในการวิเคราะหแเพื่อจะนําไปใชเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษารวมทั้งการจัดใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดหมวดหมู่ 
 1. นําแนวทางที่ไดจากการศึกษารายละเอียดแตละหลักธรรมมาจัดหมวดหมู เพื่อแยกแยะหลักธรรมในการบริหารจัดการการศึกษา ทั้ง 3 ดาน คือ 
พัฒนากาย พัฒนาจิตใจ พัฒนาปใญญา 
 2. คัดเลือกเฉพาะแนวทางที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการการศึกษาแตละดานที่เขากับสภาพการณแปใจจุบัน และระดับของการพัฒนาในดานกาย 
ดานศีล ดานจิต และดานปใญญา 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ 
 นําแนวทางที่คัดเลือกและมีความเหมาะสมกับสภาพการณแมาวิเคราะหแเป็นหมวดๆ แตละหมวดมีแนวทางในการบริ หารจัดการการศึกษาที่
สอดคลองกับสภาพการณแในปใจจุบันโดยจะทําการวิเคราะหแแบบเชิงเปรียบเทียบกับทฤษฎี แนวคิด การบริหารจัดการการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพข อง
สถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืน 
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการ 
 เมื่อไดหลักการ แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาแลวก็นํามาจัดประเด็นในการบริหารโดยจะใชกรอบการบริหารของ Deming เป็นตัวกําหนดและ
การอธิบายใหเห็นความสอดคลองของแนวทางการบริหารและการพัฒนาคุณภาพรวมถึงการจัดใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรู การวางแผน ( Plan) การ
ดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) การปรับปรุงแกไขและนําไปปฏิบัติ (Action) 
 การอธิบายตามหลักการของ Deming นั้นมั่งหมายเฉพาะการตรวจตาม PDCA วาแตละอยางจะมีวิธีการดําเนินการและปฏิบัติอยางไร 
 ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบแนวทางกับสภาพปัจจุบัน 
 1. เมื่อศึกษาวิเคราะหแแนวทางแตละอยางแตละหมวดแลว นําแนวทางที่ไดมาเปรียบเทียบสภาพปใจจุบัน เพื่อหาแนวทางใหมในการบริหารจัดการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูแบบยั่งยืน 
 2. เทียบเคียงแนวทางกับหลักการบริหารจัดการการศึกษาปใจจุบันมีความคลายคลึงหรือแตกตางกัน 
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สรุปผล 
 การพัฒนาใหเกิดคุณภาพไมวาจะเป็นองคแกร สถานศึกษา รวมทั้งตัวบุคคล ตองเสริมสรางใหเกิดกระบวนการทางความคิด เพื่อยกระดับคุณภาพ  
วิธีการหรือแนวทางที่เมื่อทําแลวไดชื่อวาเป็นการทําความดีและไดรับผลความสุข คือ การให การอยูรวมกัน และพัฒนาตนอยูเสมอ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนากาย ศีล จิต และปใญญา 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไมวาจะเป็นการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปใญญา       ใหเกิดการเรียนรูสําคัญอยูที่ไดรับการ
พัฒนาสามารถพัฒนาใหมีจริยธรรมหรือจริยทัศนแ ใหมีศีลธรรม หรือศีลทัศนแในการดําเนินชีวิต เมื่อทั้งสองอยางนี้มั่นคงอยูในตัวเอง สามารถยืนยันไดวาเกิดการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูไดอยางถูกตองและมีความยั่งยืน หากไมสามารถพัฒนาใหเกิดจริยทัศนแและศีลทัศนแ แลวไมสามารถ
ยืนยันไดวาจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเกิดความยั่งยืนได 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนนั้น เป็นการพัฒนาที่มุงขยายผลทางดานการเรียนรูของมนุษยแ โดยเ ฉพาะ
สถานศึกษาซ่ึงเป็นสถาบันหลักในสังคมที่มีความเกี่ยวของกับมนุษยแเป็นอยางยิ่ง ถาสถานศึกษาไปพัฒนาใหเกิ ดคุณภาพที่ดีการศึกษาใดๆ ในสถานศึกษาก็ไม
สามารถบรรลุผลได 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาเพื่อประโยชนแของมนุษยแในการมีชีวิตอยูอยางมีความสุข ในขณะเดียวกันก็ ไม
ทําลายโอกาสในการดํารงชีวิตที่ดีของคนรุนตอไป (พระมหาโกษิต จันทรแเทส. 2542: 71) การที่จะพัฒนาที่ยั่งยืนไดนั้นก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจใน
ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงจะตองอาศัยการพัฒนาจริยธรรมเพื่อใหเกิดแนวคิดที่ถูกที่ควร และการปฏิบัติที่ถูกตอง ในการพัฒน าสังคมมนุษยแนั้น
วิธีการมากมายแตมีบางวิธีการที่เชื่อวา การจะพัฒนาสังคมไดนั้นจําเป็นตองพัฒนาจิตใจของทรัพยากรมนุษยแใหมีศีลธรรมหรือคุณภาพทางจิตเสียกอนเป็นสิ่ง
แรก การที่จะพัฒนาจิตใจใหมีจริยธรรมไดนั้นมีวิธีการที่แตกตางกันออกไป 
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เป็นคําสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน หลักคําสอนที่เกี่ยวกับบุคคล สังคม การปกครอง การคบมิตร 
หลักการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแโดยมีแนวทางพัฒนามนุษยแดวยวิธีปรโตโฆษะ และโยนิโสมนสิกา ร หรือ
วิธีการแหงปใญญา เพื่อใหเกิดแนวทางในการอบรมพฤติกรรมดวยศีล อบรมจิตดวยสมาธิ และอบรมปใญญาดวยปใญญา  ซ่ึงจะกอใหเกิดความหยั่งรูถึงความจริง
ของโลกและชีวิตอยางเป็นเอกภพ ซ่ึงเป็นฐานที่สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในปใจจุบันเป็นเครื่องย้ําวาประเทศไทยรวมทั้งตางประเทศทั่วโลกมีความเห็นพองกันวา การพัฒนาเทาที่ผานมาเป็ นระยะ
เวลานานนั้นเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด เป็นการพัฒนาที่ไมยั่งยืน กอใหเกิดปใญหาและความเสียหาย ทุกสถานศึกษาพยายามปรับทิศทางของการพั ฒนาใหม 
เพื่อใหเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปตองดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม โดยการพัฒนาจิตใจคนใหมีสํานึกยึ ดมั่นในคําสอนของ
ศาสนาเป็นสําคัญ ซ่ึงเป็นแนวคิดที่สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักเพื่อการพัฒนาคนโดยตรง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยพบวา คําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคําสอนที่มุงเนนในการพัฒนาใหสมดุลภาพกับทุกสิ่ง อาศัยกันและกัน มีคุณประโยชนแเป็นอยาง
มาก หากมีการศึกษาหรือเผยแผในสถานศึกษา องคแกร สถาบันตางๆ อยางถองแท จะเป็นประโยชนแตอสังคม ประเทศ และโลกเป็นอยางมาก 
 อยางไรก็ตามแมจะมีการสงเสริมใหเกิดการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรูใหยั่งยืนตามสถานที่ตางๆ 
ควรใหรัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริมอยางจริงจัง มิใชใหเป็นการทดลองเพียงครั้งคราว และองคแกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยแโดยตรง เล็งเห็นคุณประโยชนแ
อันเกิดจากการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ควรมีรูปแบบ แบบแผนอยางชัดเจนในการปฏิบัติจริงจังและอยางตอเนื่อง 
 การนําหลักการพัฒนาคุณภาพตามแนวพระพุทธศาสนาไปใช สิ่งที่สําคัญ คือ การสรางรูปแบบของการพัฒนาซ่ึงจะสามารถวัดและประเมินไดอยาง
ชัดเจน ถึงแมปใจจุบันก็มีรูปแบบในการพัฒนาแตยังไมมีความหลากหลาย เพราะมีอยูหลายทิศทาง รูปแบบในการลงสูสถานศึกษายังไมกวาง พอ เพราะ
สถานศึกษาสามารถกําหนดแนวปฏิบัติ และวัดผลได ซ่ึงคนสวนใหญหรือทรัพยากรสวนใหญจะอยูในสถานศึกษาเป็นเด็กเยาวชน สามารถพัฒนาไดอย าง
งายดาย และสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นแบบอยางที่ดีในการจัดพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แตเพราะขาดการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีทําใหโรงเรียนวิถีพุทธไม
ประสบความสําเร็จ การปรับปรุงเอาวิถีพุทธกลับขึ้นมาพัฒนาใหมก็จะทําใหเกิดการพัฒนาแบบตอยอด และใหตอเนื่องเชื่อมโยงแบบบูรณาการอย างเป็นจริง
เป็นจัง 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการทําวิจัยครั้งตอไปนั้น ควรใหผูศึกษาสรางรูปแบบที่เป็นรูปธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหสอดคลองกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสั งคม โดย
รูปแบบอาจจะเป็นการเขาคายอบรมเพื่อพัฒนา หรือจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรของการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรมีบทบาทมากยิ่ งขึ้น 
เพื่อใหทันตอกระแสของการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติอยางเป็นจริงเป็นจัง 
 เพื่อใหเกิดภาพลักษณแที่เป็นรูปธรรมควรมีการทําการเปรียบเทียบสถานศึกษาที่จัดดําเนินการเอาพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการ หรือ
เปรียบเทียบกับสถาบันระหวางประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาที่มีพระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพ 
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Threefold used in Schools belonging to Office of Basic Education. 
 

พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท (แหมทอง)1* และ ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ2 
Phramaha Chutipak Aphinanto (Haemtong)1* and Dr.Pimolpun Phetsombat2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ  1) เพื่อศึกษาการสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียน
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อประยุกตแใชเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  โดยใชหลักไตรสิกขา  ของ
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อวิเคราะหแและเสนอรูปแบบเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ 
โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการในโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 380 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  การวิเคราะหแขอมูล
การวิจัย ใชสถิติเพื่อการวิเคราะหแไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X   = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  ดานปใญญาคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X   = 4.20) รองลงมาเป็นดานศีล  (X   = 4.18)  
และดานสมาธิ  มีคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุด (X   = 4.14) 
 
คําสําคัญ : เกณฑแชี้วัด  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคแ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study criterion development of moral, ethics, and desirable value by the Main 
Threefold used in schools belonging to Office of Basic Education, 2) to apply the criterion development of moral, ethics, and 
desirable value by the Main Threefold used in schools belonging to Office of Basic Education in use, and 3) to analyze and present 
the model of criterion development of moral, ethics, and desirable value by the Main Threefold used in schools belonging to Office 
of Basic Education. 
 The samples were chosen from 380 directors of schools belonging to Office of Basic Education using Multistage Random 
Sampling. The data analysis was done using statistics such as frequency, percent, mean, and standard deviation. The result of 
research released that, criterion development of moral, ethics, and desirable value by the Main Threefold used in schools belonging 
to Office of Basic Education, was entirely possible in the high level (X   = 4.17). By field considered, the result of wisdom field was 
possible in the highest level (X   = 4.20), then the result of regulation field was ranked second (X   = 4.18), and the result of 
concentration field was possible in the lowest level (X   = 4.14). 
 
Keywords : criterion moral ethics desirable 
 
บทนํา 
 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีในปใจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเป็นไปอยางรวดเร็ว และมีผลตอจิตใจของประชาชนอยางมาก ที่สําคัญคือสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เนนการบริโภควัตถุหรือสังคมบริโภค
นิยมมากขึ้น การยกยองผูมีฐานะและมีตําแหนงหนาที่การงานสูงจะไดรับการยกยองมากกวาผูเป็นคนดีมีศีลธรรม  นอกจากนั้น ยังสงผลตอพฤติกรรมและความ
เป็นอยูของคนไทยใหที่เป็นไปในลักษณะที่ไมพึงประสงคแ  เชน เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทางการเมือง ราชการ และการเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคม  
หากเยาวชนในปใจจุบันเป็นบุคคลที่ไมมีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในจิตใจ ยอมสงผลตอความรับผิดชอบชั่วดีตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนความรับผิดชอบดาน 
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การศึกษา ดานความความสงบสุขในสถาบันครอบครัว สังคม และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ขาดบุคลากรและ
แรงงานที่มีคุณภาพอยางแทจริง 
 การจัดการศึกษานับเป็นปใจจัยสําคัญสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เพราะการศึกษาชวยสรางคนใหเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข 
และมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือกันอยางสรางสรรคแ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญโดยกําหนดให
สถานศึกษาตองรวมมือกันรับผิดชอบในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชน เพราะหากปลอยใหสังคมปใจจุบันที่เจริญดานวัตถุหรือ ขอมูลขาวสาร
นําพาไปอยางเดียวก็จะยิ่งทําใหปใญหาเกิดขึ้นมาขึ้นตอไปเรื่อยๆ จึงจําเป็นจะตองพัฒนาจิตใจไปพรอมกัน  การพัฒนาจริยธรรมจะตองรวมมือกันทุกฝุาย  
โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งที่สําคัญตอการอบรมส่ังสอน ปลูกฝใง และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดยการจัดการเรียนการสอนและการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  ดังคํากลาวของดิวอี้ (Dewey, 1968) ที่วา โรงเรียนจะตองรับผิดชอบตอการศึกษาจริยธรรมควบคูไปกับการใหความรูแกนักเรียน ซ่ึงถือเป็นหนาที่
โดยตรงของโรงเรียนและจะตองเป็นแหลงสรางจริยธรรมใหแกนักเรียน โดยจัดหาบทเรียนที่เกี่ยวกับสังคม สอนใหนักเรียนรูจักอยูรวมกัน มีความเป็นมิตรตอ
กัน และมีความเขาใจเกี่ยวกับสังคมที่อยูรอบตัว ตลอดจนเตรียมนักเรียนใหเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศจํานวน 30 ,922 แหง โดยมีโรงเรียนหลัก 30,667 แหง และโรงเรียน
สาขา 255 แหง มีการแบงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2546 วาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
แบงเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1.  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 2.  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
 3.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  3.1  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  3.2  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมีจํา นวน
มาก แบงเป็นขนาดใหญ กลาง เล็ก ตามขนาดชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งอยู ไดจัดการศึกษาแก เยาวชนไทยสวนใหญของประเทศไทย จึงถือวาเป็นสถาบันการศึกษา
หลักที่มีหนาที่ใหการศึกษา และอบรมในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแแกเยาวชน เพื่อลดปใญหาความเสื่อมถอยทางศีลธรรมในเยาวชน 
และพัฒนาใหเยาวชนเป็นผูมีความเจริญงอกงามในดานสติปใญญาและจิตใจ มีความรูคูคุณธรรม  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางเกณฑแชี้
วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อประยุกตแใช
เกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
วิเคราะหแและเสนอรูปแบบเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ ตามเจตนารมยแ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาเยาวชนซ่ึงสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของตางใหความสําคัญและปรารถนาใหประ สบ
ความสําเร็จ เพื่อสรางสังคมและประเทศชาติใหมีความมั่นคง เขมแข็งดวยบุคลากรที่ดีมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค ์
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ  ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาการสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อประยุกตแใชเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อวิเคราะหแและเสนอรูปแบบเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30,922 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 380 คน โดยการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยผูวิจัยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนากรอบแนวคิดเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2  การยืนยันเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาความเหมาะสมของเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 4  การทดลองใชเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 5  สรุปเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมกา ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเทคนิควิธีการดําเนินงานการวิจัยและผลที่ไดรับในขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  เทคนิควิธีการและผลที่ไดรับในแตละขั้นตอน 
 

ขั้นตอน เทคนิควิธีการ ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดเกณฑแชี้
วัดคุณธรรม จริย ธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- วิเคราะหแจากเอกสารตางๆ 
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
- รางรูปแบบเชิงสมมติฐาน 

- เกณฑแ เชิ งสมมติฐานของเกณฑแชี้ วั ด
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึ ง
ประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรม การการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันเกณฑแชี้วัดคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใช
หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- การสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) 

- ไดเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก  ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ผาน
การปรับแกจากผูทรง คุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมของ
เกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- สร า งแบบสอบถามตาม คํานิ ย าม เชิ ง
ปฏิบัติการของเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม 
และค านิ ยมที่ พึ งประสงคแ  โ ดย ใชหลั ก
ไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ไดจาก
ขั้นตอนที่  แลวนําไปเก็บกับกลุมตัวอยาง 
- ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑแโดยการ
นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการวิเคราะหแ โดย
การเลือกประเด็นที่ผูตอบเห็นดวยตั้งแตรอย
ละ 80  ขึ้นไปมาสรางเป็นเกณฑแ ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหแขอมูล 

- เกณฑแชี้ วัด คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก  ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ผาน
การตรวจสอบความเหมาะ สม 

ขั้นตอนที่4 การทดลองใชเกณฑแในโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- นําเกณฑแที่ผานการตรวจสอบไปทดลองใช
เ ก ณฑแ ใ น โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ดสํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 1 
แหง 

- สรุปเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผาน
การทดลองใช 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปเกณฑแชี้วัดคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใช
หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- รวบรวมเอกสารและขอมูลเขารวมเลม - ไดเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก  ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่
สมบูรณแ 
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ผลการวิจัย 
 การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X   = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  ดานปใญญาคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X   = 4.20)  รองลงมาเป็นดานศีล  (X   = 4.18)  
และดานสมาธิ  มีคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุด (X   = 4.14) ผลการวิเคราะหแเป็นรายดาน พบวา 
 1. ดานศีล 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสั งกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานศีล ในเรื่องของความมีวินัยในตนเอง พบวา  มีความเป็นไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก (X   = 3.61)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี
ความตรงเวลา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X   = 3.88)   และการสงงานครบตามที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X   = 3.33) 
 2. ดานสมาธิ 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานสมาธิ ในเรื่องของการรูหนาที่  พบวา  มีความเป็นไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก  (X   = 3.93)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา จัดสมุด
หนังสือวิชาที่เรียนไดตรงกับชั่วโมง  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X   = 4.09)  รองลงมา คือ ชวยเหลืองานครู มีน้ําใจเอื้อเฟื้อ (X   = 4.01) และ แตงกายดวยเครื่องแตงกาย
ตรงกับวันหรือวิชาที่กําหนด  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X   = 3.70) 
 3. ดานปใญญา 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานปใญญา ในเรื่องของการเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  พบวา  มีความเป็นไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก (X   = 3.88)  เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ไมหยิบของผูอื่นกอนไดรับอนุญาต  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X   = 3.88)  รองลงมา คือ ระงับอารมณแอยางชาญฉลาดเมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาท (X   = 
4.00) และ แสดงความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X   = 3.66) 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเพื่อสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 
 1.  ดานศีล 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ  โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานศีล พบวามีความเป็นไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐานไดรับการอบรมเรื่องความมีวินัย เป็นผูมีวินัยในตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคมสวนรวม รูจักควบคุมกิริยาวาจาใหเรียบรอย ถนอมน้ําใจคนรอบขาง
และยึดมั่นในความสามัคคีของหมูคณะ นอกจากนี้ยังเป็นผูมีความซ่ือสัตยแสุจริต มีความละอายและความเกรงกลัวตอการกระทําผิด ซึ่งสอดคลองกับ เกษม  จัน
นคร (2551) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชโครงการอบรมธรรมมะเพื่อพัฒนาจิตและโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม นําดวงใจหางไกล
ยาเสพติดในโรงเรียนบานปากหวยฉลอง สํานักเขตพื้นที่การศึกษาอุตรติตถแ พบวา หลังจากที่ไดจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 วงจรแลว ทําใหนักเรียนเป็นผูที่มีระเบียบ
วินัย มีความซ่ือสัตยแตอตนเองและผูอื่น มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผตอสวนรวมและมีความสํานึกในการประหยัดอดออมมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ 
สุริยา  ผันพลี (2552) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนเซนตแยอเซฟศรีสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2  
พบวา ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัยนักเรียนสวนมากมีระเบียบวินัยดีขึ้น นักเรียนเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงเป็นประจํา  นักเรียน
มาโรงเรียนตรงเวลา  ไมคุยกันในเวลาเขาแถว  นักเรียนแตงกายเรียบรอยตามระเบียบของโรงเรียน  ดานความซ่ือสัตยแ  นักเรียนสวนมากไมขโมยของคนอื่น  
นักเรียนที่เก็บของที่ตกหายไดสงคืนเจาของหรือแจงครูเวรประจําวัน  นักเรียนไมหยิบของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต  นักเรียนพูดความ จริงเวลาครูหรือ
ผูปกครองถาม  การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองพบวา  ผูปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  อยูในระดับ
มากทุกดาน  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความซ่ือสัตยแสุจริต รองลงมา คือ ความมีระเบียบวินัยและความกตัญโูกตเวทีตามลําดับ 
 2.  ดานสมาธิ 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานสมาธิ พบวา มีความเป็นไปไดอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนในโรงเรียนสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแสดงออกถึงความกระตือรือรน มีความตั้งใจจริง รูหนาที่ที่ตองปฏิบัติทั้งตอตนเองและตอผูอื่น มีทักษะความชํานาญอัน
เกิดจากการฝึกฝน มีความคลองแคลววองไว และมีความรับผิดชอบตอหนาที่หรืองานที่ทําโดยตลอดจนสามารถกระทําใหสําเร็จลุลวงไปได ซ่ึงส อดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รัชนี  ยมศรีเคน (2551) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  พบวา นักเรียนกลุมเปูาหมายมีการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานคุณภาพผูเรียน ที่แสดงถึงผูเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม กลาวคือ นักเรียนเป็นผูมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ พระพุทธศาสนา มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยแสุจริต มีความกตัญโูกตเวที  รูจักประหยัด และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนชวงขึ้นที่ 2 กอนการพัฒนา นักเรียนมีระดับพฤติกรรมพัฒนาดีขึ้นกวาเดิมมาก  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริยา  
ผันพลี (2552) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กรณีศึกษาโรงเรียนเซนตแยอเซฟศรีสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2   
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ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบ  นักเรียนสวนมากทําการบานสงตามกําหนด  นักเรียนมีดวามรับผิดชอบในหนาที่ประจําวันที่ไดรับมอบหมาย  นักเรียน
เอาใจใสในหนาที่การงานของตนเอง 
 3.  ดานปใญญา 
  การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา  ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานปใญญา พบวามีความเป็นไปไดในระดับมาก อาจเป็นเพราะนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
เป็นผูมีสติปใญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ ตามหลักความเป็นจริงของชีวิต เห็นคุณคาของชีวิต สามารถแยกแยะความถูกผิดได มีความสนใจใฝุเรียนรูและมี
ความคิดสรางสรรคแ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุชิต  เปรมปรี (2553) ที่ไดทําการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของ
นักเรียน โดยใชหลักไตรสิกขา โรงเรียนปทุมรัตตแพิทยาคม อําเภอปทุมรัตตแ จังหวัด พบวา จากการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธแโครงการบาน 
วัด โรงเรียน เพียรทําดีเพื่อแผนดินและกลยุทธแวิถีพุทธสุดสัปดาหแเพื่อพัฒนาจิต จนทําใหการพัฒนาคุณ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียน 
โดยรวมอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยหลังการพัฒนามากกวากอนการพัฒนา และมีความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงคแมากขึ้น การที่นักเรียนมีพัฒนาการของคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแดานปใญญาที่ดีนั้น อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมที่สอดแทรก
แนวคิดและทัศนคติที่ดีตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กูเกียรติ  มี พรอม (2550) ที่ได
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียนในโรงเรียนสหมิตรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรแ เขต 
3  พบวา 1) กิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแไดครบทั้ง 6 ตัวบงชี้มี 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมหนาเสาธง/อบรมนักเรียนหนา
เสาธง และการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่สามารถพัฒนาได 5 ตัวบงชี้ มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสวดมนตแ/อบรม
นักเรียนทุกวันศุกรแ และกิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่สามารถพัฒนาได 4 ตัวบงชี้มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สวนกิจกรรมอื่นๆ 
สามารถพัฒนานักเรียนไดเฉพาะบางตัวบงชี้เทานั้น และ 2) กิจกรรมที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงคแของนักเรียน ไดแก กิจกรรมหนาเสาธง/อบรมนักเรียนหนาเสาธง การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดครูที่ปรึกษาอบรมนักเ รียนหลัง
เลิกแถวตอนเขา (โฮมรูม) และกิจกรรมสวดมนตแ/อบรม นักเรียนทุกวันศุกรแ 
 
สรุป 
 การสรางเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ โดยใชหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดเกณฑแชี้วัดดังนี้ 
 ดานศีล ไดแก ความมีวินัยในตนเอง การเคารพกฎระเบียบ ความซ่ือสัตยแสุจริต ความสุภาพเรียบรอย และความสามัคคี 
 ดานสมาธิ ไดแก การรูหนาที่ ความมุงมั่นตั้งใจ ความคลองแคลววองไว ความรับผิดชอบ และการพึ่งตนเอง 
 ดานปใญญา ไดแก การเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ความมีเหตุผล ความใฝุเรียนรู การรูจักแยกแยะดีชั่ว และความคิดสรางสรรคแ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการใชเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแโดยใชหลักไตรสิกขาของโรงเรียนในสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 
 1.  ควรใหมีกิจกรรมการประเมินผลดานวินัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจํา เชน ประเมิ น
ความตรงตอเวลา การจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน การแตงกาย พฤติกรรมการรวมกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน การเชื่อฟใงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
ผูใหญ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียนและระเบียบของโรงเรียน และการเคารพและปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา ใหสอดคลองกับเกณฑแชี้วัดด านศีลหรือ
ความมีวินัย 
 2.  ควรใหมีกิจกรรมการประเมินผลดานทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจํา 
เชน ประเมินความความพรอมหรือการเตรียมอุปกรณแ หนังสือ และเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับวันหรือรายวิชาเฉพาะ การแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ เอาใจใส
และจดจําเวลาและสถานที่ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม การแสดงออกถึงความตั้งใจเรียนรู การทบทวนบทเรียน การกําหนดเปูาหมายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน การมีทักษะในการเรียนรูทั้งดานรางกาย ดานการคํานวณ การใชภาษาและการส่ือสาร การจัดระบบการทํางาน การจดจําและรักษาคําพูด 
การเก็บรักษาทรัพยแสิน เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑแชี้วัดดานสมาธิหรือความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือหนาที่ 
 3.  ควรใหมีกิจกรรมการประเมินผลดานความคิดและทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจํา 
เชน ความเป็นกลาง การเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น การใหเกียรติผูอื่น การแสดงความเขาอกเขาใจ การจัดการกับอารมณแ การรับฟใงและการใชเหตุผล 
ความมีนิสัยใฝุเรียนรู การแยกแยะผิดถูก การมีความคิดสรางสรรคแ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑแชี้วัดดานปใญญา 
2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเห็นถึงความตอเนื่องในการใชเกณฑแชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแตามหลักไตรสิกขาที่สรางจาก
การวิจัยในครั้งนี้ 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายภูผาสวรรค์  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

Development Of Academic Administration Model For Extended School Opportunities Co-Op Pupa Sawun Of 
Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 

 
สรณ์สิริ นาคสืบวงศ์1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ คือ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   เพื่อศึกษาขอคิดเห็นของขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผ าสวรรคแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขายภูผาสวรรคแ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารและขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 ใ นปี
การศึกษา 2557 จํานวน 5 โรงเรียน ไดประชากรทั้งหมด 90 คน  

ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหแขอมูลรูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการกับรูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย ดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศภายใน ดานการแนะแนวการศึกษา และดานกา รพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานพบวา รูปแบบหลังการพัฒนา
บริหารงานวิชาการสูงกวารูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการทุกรายดาน 

 
คําสําคัญ:การพัฒนารูปแบบการบริหาร  งานวิชาการ  โรงเรียนขยายโอกาส 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the academic administration of the school. Co-op pupasawun of Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 6.for comments,suggestions academicadministration. School Education Expansion Co-op 
pupasawun of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6.Elementary Academic Administration to developa model for 
extended schools Co-op pupasawun of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6.By using a combination of quantitative 
research used in this study .Administratorsand teachers and educators in school Education Expansion Co-op pupasawun of Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 6. Elementary School in the year 2557 the numberfive has a population of 90people. 
              The results showed that the analysis of the data model before developing academic management model with the 
development of academic administration. School Education Expansion Co-op pupasawun of Chiang Mai Primary Educational Service 
Area Office 6.The overall and eight of the top consists of curriculum development. The development of the learning process, 
measurement, evaluation, and implementation of the assignment grade. Developer of innovative materials and technologies for 
education. Development and encourage learning. The Supervision of education and the development of quality assurance in 
education and educational standards. By comparison, the average overall and income found. The model developed higher academic 
management style before developing academic management aspects. 
 
Keywords:  Development of Academic Administration extended schools  
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (สํานักงาน-คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2546, หนา 8) บัญญัติไววา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงหมายความวาเยาวชนทุกคนตองไดรับการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐานทุกคน และยังบังคับใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตร หรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับหรือระดับสูงขึ้นตาม
ความพรอมของครอบครัวในขณะที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หนา 13) ไดสรุปวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหนาที่ของรัฐที่ตองให
ความสําคัญเป็นพิเศษ เป็นการจัดประสบการณแดานความรูความสามารถ ทักษะและคุณคาที่จําเป็นตอชีวิต ซ่ึงไดแก ความรู ความสามารถและทักษะในการ
สื่อสารทัง้ดานการพูด การเขียน ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแ ดวยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแใหมีความรูในศาสตรแตาง ๆ ที่จะใชในการดํารงชีวิต ร วมถึงความมี
จิตใจอันดีงาม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา การอนุรักษแสืบสานเอกลักษณแของทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีวิสัยทัศนแที่ทันตอความกาวหนาในสังคมโลกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพั ฒนาและ
เพิ่มพูนความรูพื้นฐานของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ตา มรายงานการประเมินผลหนึ่ง
ทศวรรษโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 2) ที่ไดสรุปวาเป็นการจัดการศึกษาใหแกกลุม
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชชื่อวา โครงการนํารองขยายการศึกษาภาค
บังคับและปใจจุบันเรียกวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดดําเนินการต้ังแตปีการศึกษา 2533 เป็นตนมาเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือรณรงคแใหเด็กที่เรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคนได
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบังคับ กระทรวงศึกษาธิการ(2550 ข, หนา 2 - 5) จึงไดกําหนดระเบียบ วาดวยการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเพียงพอกับประชากรวัยเรียนไดอยางเหมาะสมเสมอภาค เป็นธรรม คุมคา ประหยัดงบประมาณ ใ ห
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจากองคแประกอบตาง ๆ คือ สถานศึกษาตองผานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาคารสถานที่เหมาะสม เพียงพอและเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จํานวนนักเรียนที่จะเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไมนอยกวา 40 คน มีครูที่มี
คุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และมีครูเพียงพอในกลุมสาระการเรียนรู
หลักและมีศักยภาพ พรอมที่จะรองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยูในชนบทหางไกลไมมี
ความพรอมตามระเบียบวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 แตตองขยายชั้นเรียนเพื่อรองรับประชากรในวัยเรียนใหไดเรียนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ จึงตองขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 ข,หนา 7) กําหนดไววา พื้นที่ที่มี
ลักษณะพิเศษ ไดแก พื้นที่กันดาร หางไกล การคมนาคมไมสะดวกขาดสาธารณูปโภคปใจจัยพื้นฐาน พื้นที่เสี่ยงภัย ตะเข็บชายแดน ชายขอบ พื้ นที่ยังคงมี
โรคติดตอชุกชุม พื้นที่สูงที่ไมมีถนนติดตอกับภายนอก บนเกาะ และพื้นที่ตามประกาศกระทรวงการคลังสํา นักงานในพื้นที่พิเศษโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6ไดจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีโครงสราง
การบริหารงานโรงเรียน แบงออกเป็น 4 กลุมงาน คือ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณและกลุมบริหารงานทั่วไป และผล
จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.พบวา กลุมบริหารงานวิชาการ อยูในระดับพอใช โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 ต่ํา  ซ่ึงตรงกับ หวน พินธุพันธแ (2549, หนา 10) ไดกลาววา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่รับ นักเรียนชาวเขา ประสบปใญหาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา นักเรียนออกกลางคันนักเรียนขาดเรียน 
ขาดครู อาคารและหองเรียนไมเพียงพอ ผูปกครองไมสนใจการศึกษาของบุตรและการติดตอสื่อสารลําบากจากสภาพความเป็นมาและความสําคัญของปใญหา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ผูศึกษาในฐานะครูผูสอนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จึงไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6    
           2. เพื่อศึกษาขอคิดเห็นของขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

3.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 

 
สมมติฐาน  
 1. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแการทํางานตางกัน มีทัศนะคติตอการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสเครือขายภูผาสวรรคแ สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 แตกตางกัน  
 2. ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทํางานตางโรงเรียนมีทัศนะคติตอการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสเครือขายภูผาสวรรคแ สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 แตกตางกัน 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
            การวิจัย ครั้งนี้ ไดนําหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก มาใช คือ ความสําคัญของ
งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งและจัดวาเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา มาตรฐานและการคุณภาพขอ ง
โรงเรียนมักจักพิจารณาผลงานดานวิชาการเป็นสําคัญ การจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ขอบขายของการบริหารงานวิชาการคือ การควบคุมดูแล
หลักสูตร การสอน อุปกรณแการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน พรอมกับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน การสราง
นักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรูมีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ตองการ รวมทั้งการจัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง คือ หมวดที่ 4 ที่วาดวยเรื่อง “แนวการจัดการศึกษา” สวนหมวดอื่นๆอัน
ไดแก หมวด 1 บททั่วไป ที่กลาวถึง ความมุงหมายและหลักการ หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 5 การบริหารและการ
จัด 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส เครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 6  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเครือขายภูผาสวรรคแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในปีการศึกษา2557 จํานวน 5 โรงเรียน ไดประชากรทั้งหมด 90 คน ผูวิจัยไดศึกษาจากประชากร 
จําแนกผูบริหาร 5 คน และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  85  คน 
  

เครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม การพัฒนารปูแบบการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือขายภูผาสวรรคแสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 แบงออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามลกัษณะของคําถามเป็นแบบเลือกตอบ(check list) 
 ตอนที่ 2 รูปแบบกอนการพัฒนาบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6ทั้งหมด 8 ดาน รวมทั้งหมด 40 ขอ โดยกําหนดระดับคาความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิรแท (Likert R, 1961)  
 ตอนที่ 3 รูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6ทั้งหมด 8 ดาน รวมทั้งหมด 40 ขอ โดยกําหนดระดับคาความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิรแท (Likert R, 1961)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชเครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป โดยแบงการวิเคราะหแออกเป็น 2 สวนคือ การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตนและการ
วิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจยั ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะหแขอมูลและวิธกีารทางสถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตนซ่ึงเป็นการวเิคราะหแเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบในสวนนี้เป็นการวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถติิบรรยาย 
(Descriptive Statistic)ไดแก คาความถี่ (f) รอยละ (percentage) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตวัอยาง 

1. การวิเคราะหแขอมูล เพื่อตอบคําถามวิจยัตามวัตถปุระสงคแ 
1. วิเคราะหแรูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย ( X )และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เกณฑแของการแปลความหมายโดยใช คะแนนเฉลีย่ของภาวะผูนําของผูบริหารตาม แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100)  
2.วิเคราะหแรูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย ( X )และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เกณฑแของการแปลความหมายโดยใช คะแนนเฉลีย่ของภาวะผูนําของผูบริหารตาม แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100)  
 
สรุปผลการวิจัย 

   1. รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จําแนกเป็นรายดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ
นิเทศภายใน ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
และ ดานการวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดานสรุปผลได ดังนี้ 
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1.1 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง
ทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนติดตามผลการใชหลักสูตรตามแผนการสอนที่กําหนด ลําดับตอมาคือ โรงเรียนกําหนด เปูาหมายการ
บริหารหลักสูตร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือโรงเรียนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียนจากความตองการของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน  

1.2 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง
ทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดตารางเรียนตารางสอน และการจัดทําคูมือครูในงานวิชาการ ลําดับตอมา คือ โรงเรียนใหมีการ
จัดทํากําหนดการสอน ทุกกลุมสาระมีการจัดทําแผนการเรียนรู และโรงเรียนจัดครูเขาสอนครบทุกชั้นเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณแ 

1.3 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล และโรงเรียนมีนโยบายให
ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง ลําดับตอมาคือ โรงเรียนไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

1.4 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยู
ในระดับปานกลางทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ลําดับตอมาคื อ การ
ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1.5 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปาน
กลางทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ลําดับตอมาคือ โรงเรีย นสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนมีการเผยแพรแหลงเรียนรู ใหกับชุมชน 

1.6 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมดทุกขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ลําดับตอมาคือ โรงเรียนดําเนินการนิเทศงานวิชาการอยา งสม่ําเสมอ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนไดนําผลการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช 

1.7 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมดทุก
ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนไดนําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชวางแผนจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผลการจัดระบบ
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนไดจัดระบบการแนะแนวในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 

1.8 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ โรงเรียนไดศึกษาหลักเกณฑแการประเมินตามมา ตรฐานการศึกษา 
ลําดับตอมาคือ โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ โรงเรียนจัดระบบโครงสรางองคแกรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 

   2. รูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จําแนกเป็นรายดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศภายใน 
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และ ดานการ
วัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับเมื่อพิจารณาแตละดานสรุปผลได ดังนี้ 

2.1 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากและมากที่สุด 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนกําหนดเปูาหมายการบริหารหลักสูตร ลําดับตอมาคือ โรงเรียนศึกษาหลักสูตรแกนกลาง เพื่อกําหนดเปูาหมายการจัด
การศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือโรงเรียนติดตามผลการใชหลักสูตรตามแผนการสอนที่กําหนด  

2.2 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ  
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โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทุกกลุมสาระมีการจัดทําแผนการเรียนรู ลําดับตอมาคือ โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดตารางเรียนตารางสอน 

2.3 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีนโยบายใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลโดยเน นการประเมินตาม
สภาพจริง ลําดับตอมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนการพัฒนา เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

2.4 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ลําดับตอมาคือ 
การประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนสงเสริมให ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

2.5 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทั้งหมด
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ลําดับตอมาคือ 
โรงเรียนมีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนมีการเผยแพรแหลงเรียนรู ให กับชุมชน และโรงเรียน
สงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.6 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ลําดับตอมาคือ โรงเรียนดําเนินการนิเทศงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  2.7 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เครือขายภูผา-สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนไดนําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ลําดับตอมาคือ การติดตามประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียน
ไดจัดระบบการแนะแนวในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 

2.8 รูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือขายภูผา -สวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนไดศึกษาหลักเกณฑแการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ลําดับตอมาคือ 
โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สวนขอที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
โรงเรียนจัดระบบโครงสรางองคแกรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 
           3. ผลการวิเคราะหแขอมูลรูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการกับรูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เครือขายภูผาสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศภายใน ดานการแนะแนวการศึกษา และดานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานพบวา รูปแบบหลังการพัฒนาบริหารงานวิชาการสู ง
กวารูปแบบกอนการพัฒนาบริหารงานวิชาการทุกรายดาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสงเสริมองคแความรูดานวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองดานการวัดผลประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 2. ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 3. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนไดจัดระบบการแนะแนวในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 
 4. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดระบบโครงสรางองคแกรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 
 5. ควรสงเสริมและเปิดโอกาสใหโรงเรียนจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก  ดร.ชัยนันทแธรณแ ขาวงาม อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดอนุเคราะหแขอเสนอแนะ ตลอดจน
ตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต IIC University of Technologyทุกทาน ที่ไดใหความรูและประสบการณแ
ที่เป็นประโยชนแ อีกทั้งใหการสนับสนุนและเป็นกําลังใจใหกับผูวิจัย 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่เป็นผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเท่ียงตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถามและผูทรงคุณวุฒิที่เป็นผู เชี่ยวชาญ
พิจารณาใหความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางพิจารณาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ นายกฤตติวัฒนแ เมืองวงคแศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 นางสาวสมจิต ตาคําแสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานจันทรแ นายดนุพล ใจอาย ครูชํานาญการพิเศษ วิชาเอกการสอน
ภาษาไทยโรงเรียนบานแจมหลวง ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองและความเท่ียงตรงในดานเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอาํนวยการโรงเรียนตาง ๆ คณะครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหมเขต 6 ที่ไดอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
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แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา  
อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

THIS RESEARCH WAS AIMED TO THE APPROACH  OF  ECCLESIASTICAL  GENERAL EDUCATION  SCHOOL 
ADMINISTRATION IN PARIYATTIDHAMMA SCHOOL WATPRATADWIANGHORPARIYATSUKSA WIANGPAPAO 

DISTRICT CHIANG RAI 
 

พระครูใบฎีการุ่งโรจน์  กอหลวง1 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา ปใญหาและอุปสรรค และแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย โดย
การสนทนากลุมยอยกับผูใหขอมูลหลัก จํานวน 33 คน ประกอบดวย คณะกรรมการโรงงเรียน ครูผูสอน เจาหนาที่/บุคลากร ผูนําชุมชน และผูปกครอง ผล
การศึกษาพบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมยังอยูใน
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนา และปรับปรุงแกไข โดยตองไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานตนสังกัด ควรไดรับการวางแผนการจัดการศึกษาที่มีความรัดกุม ทั้ง
ดานวิชาการ บุคลากรคือครูผูสอนและผูบริหาร  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการบริการนักเรียน รวมถึงการสรางความสัมพันธแระหวางโรงเรียน
และผูปกครอง และหนวยงาน องคแกรทองถิ่น เพื่อเป็นการสรางเครือขายภาคีทํางานเพื่อการศึกษา  บนพื้นฐานการไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนปใจจัยพื้นฐาน
ดานตางๆ จากหนวยงาน องคแกร ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และหนวยงานตนสังกัดอยางเป็นรูปธรรมและสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อใ หเกิดความเขมแข็ง 
ยั่งยืนในการที่จะเป็นศูนยแกลางการเรียนรูใหแกเด็กนักเรียนและชุมชน ซ่ึงปใจจุบันโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา ยังไมไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมมีการวางแผนรวมกัน จึงเป็นปใญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงาน ดานงานวิชาการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามประกาศของกรมการศาสนา คือมีหลักสูตรธรรมศึกษาตรี  โท เอก 3 
หลักสูตร มีหลักสูตรเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธที่นัก เรียนควรปฏิบัติ  มีการจัดการเรียนรูทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นพระ เป็นเณร ที่จําวัดอยูที่วัด การจัดการเรียนการสอนมีการเตรียมแผนการสอนไวลวงหนาเป็นอยางดี การจัดกลุมผูเรียนในแตละ
หองเรียนนั้นมีความเหมาะสม มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน แตสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนยังไมคอยมีความ
หลากหลายเทาที่ควร มีการใชเทคโนโลยีประกอบการสอน มีการจัดเรียนรูแบบบูรณาการกับทองถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรูเรื่องหลักปรัชญาข องเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลักสูตร มีการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการรวมกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเป็นการสรางทักษะใหแกเด็กนักเรียน  ดานครูผูสอน โรงเรียนมีจํานวน
ครูผูสอนที่มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนดี ครูสวนใหญยังไมมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับความตองการของโรงเรียน ในดานความรูเรื่องพระพุทธศาสนาครูบาง
คนยังคงตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม ครูผูสอนในโรงเรียนเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไดดี เป็นผูใฝุเรียนรู หาความรู
ใหมๆ ตลอดเวลา หากไดรับการอบรม และพัฒนาอยางตอเนื่อง จะทําใหครูไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถมาก  ดานอาคารส ถานที่และ
สภาพแวดลอม โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูภายในโรงเรียน อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาดเรียบรอยดี 
แตบางชั้นเรียนตองไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ใหมีความเหมาะสมและไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียนควร
ไดรับการปรับปรุง ใหมีความมั่นคง ปรับปรุงหองน้ํา สถานที่รับประทานอาหาร และที่พักสําหรับนักเรียนและผูปกครองใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และได
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดานการบริการนักเรียน โดยภาพรวมโรงเรียนควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ดาน ซ่ึงบางประเด็นโรงเรียนก็มีการจัดเตรียม
บริการใหแกนักเรียนไดดี แตยังไมเพียงพอและยังตองไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดานความสัมพันธแระหวางโรงเรียน กับผูปกครอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคแกรที่เกี่ยวของ แตผูบริหารควรกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา ครู และนักเรียนโดยความรวมมือกับชุมชนและผูปกครอง 
 
คําสําคัญ:การบริหารโรงเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
ABSTRACT 
 This research was aimed to the Approach  of Ecclesiastical  General Education  School Administration in Pariyattidhamma 
School WatPratadwiang –HorPariyatSuksaWiangPapao District Chiang Rai Province and study on problems and obstacles and  
guidelines for the promotion and development of school administrators. All data were collected from the focus group discussion 
with key informants was 33 representative samples of executive committee, teachers, staff,  community leadership and parents, the 
results were as follows;  Ecclesiastical  General Education  School Administration in Pariyattidhamma School WatPratadwiang –
HorPariyatSuksaWiangPapao District Chiang Rai Province in the overall level still to be developed and revision. It must be supported  
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from agencies should be planned with a strong education with academically, personnel including teachers and administrators, the 
building and its surroundings, the student services, the relationship with the parents and local organizations to create a network of 
partners working to education base on the basis of being rescued support fundamental aspects of the organizations involved, both 
public and private sector and agencies that are concrete and consistent continuing to achieve strong sustainability to be the center 
of learning for the students and community. Currently, the ecclesiastical general education  school administration in pariyattidhamma 
School WatPratadwiang –HorPariyatSuksa  has not received help and support from the relevant authorities do not plan together, 
therefore cause problems in the operation. Academic: The school has a curriculum that is appropriate to the learner.            A 
course of instruction required by the Department of Religious Affairs. A fair course of three courses content on the ordinances and 
manners Buddhist students should practice. Managed learning Buddhism by threefold. Especially as a novice monk who lived at the 
temple.  The teaching is preparing lesson plans in advance as well. Grouping students in each classroom is appropriate with the use 
of teaching materials appropriate to the material taught. The media used for teaching was not diverse enough with the use of 
technology for teaching. Presents a learning integrated with the locals. There are things to learn about the philosophy of sufficiency 
economy on course. The participating academic skills with other schools.To build skills to students. Teachers: Teachers are 
appropriate for the students. However, most teachers have no qualifications to meet the needs of the school. Knowledge about 
Buddhism, some teachers still need to be developed further. Teachers in public schools are ethics and adherence to professional 
ethics as well. Is eager to learn new knowledge all the time and if you get the training and continuous development. Teachers will 
have developed skills and abilities better. Building and school environments: School is an environment that is conducive to learning 
within the school building and school environment that is clean, However, some classes had to be repaired for a reasonable 
standard. Overall the building and the school environment should be improved and provide stability bathroom remodeling places to 
eat and a place for students and parents have the right to an adequate standard. Students service: Overall the schools should 
improve in many aspects of school at some point it has to provide services to students as well. But this is not enough and must be 
improved to meet the standards even more. Relationship between the school with the parents: Knowledge sharing among staff 
within the school, school sharing with families, communities and related organizations. However, administrators should set the 
direction for the development of schools, teachers and students in collaboration with the community and parents. 
 
KEYWORDS: School  Administration, Pariyattidhamma School 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง สถานศึกษาจึงเป็นหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของกา ร
ปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยในมาตรา 40 กําหนดใหมีองคแกรคณะบุคคลในรูป ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาใหเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการท าง
การศึกษา ตลอดจนไดกําหนดไวในระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 38 ไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษารับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการข อง
สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคแกรชุมชน ผูแทนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยแเกาของสถานศึกษา ผู แทนพระภิกษุ
สงฆแ และผูแทนองคแกรศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การ
ดําเนินงานจะประสบความสําเร็จไดหากสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและวิธีการทํางานที่ประสานสอดคลองกัน การบัญญัติ
ใหสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหการบริหารเป็นไปอยางคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุม ชน ทองถิ่น และ
ประเทศชาติ โดยผูบริหารสถานศึกษาเป็นผูที่มีบทบาทอํานาจหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย อันเป็นการบริหารงานในรูปแบบ
ใหมที่ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการรวบรวมจัดระบบและใหขอมูลสารสนเทศที่เป็นปใจจุบันชวยในการบริหารและตัดสินใจ วางแผนกําหนดทิศทาง และ
ดําเนินงานตามลําดับความสําคัญของปใญหาและนโยบายการบริหาร รวมทั้งกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ขอสําคัญอีกประการหนึ่งการที่
ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระและตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตน ผูบริหารจําเป็นตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย กฎ ระเบียบข อบังคับที่
เกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจและปูองกันขอผิดพลาดและถูกฟูองรองอันอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้การบริหารการศึกษาจะตองเกี่ยวของกับ
บุคคลภายนอกอยูเสมอ เพื่อใหการบริหารและการตัดสินใจมีความถูกตอง เกิดประโยชนแสูงสุด จึงควรดําเนินการโดยใชองคแคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณาตัดสินใจใหมากที่สุด และบริหารงานดวยความโปรงใน สุจริต สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะดานการเงินซ่ึงเป็นงบประมาณแผนดิน โรงเรียนพระ
ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา ตําบลปุาง้ิว อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ไดรับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา โดยใชชื่อวา 
“โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา” เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2550 ทําการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  ปใจจุบันมี 
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นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน จํานวน 94 รูปผูศึกษาในฐานะผูบริหารสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาโรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ย เพื่อที่จะไดทราบสภาพและปใญหาการบริหารของโรงเรียน และจะได นําผล
จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเสริมสรางมาตรฐานสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  

(2) เพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  

(3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุา
เปูา จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) มีขอมูลสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา  อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  

(2) ทราบถึงปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา  อําเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  

(3) สามารถนําขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาเป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธแ เปูาหมายและวางแผนการพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา  อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

(4) โรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจสามารถนําขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาไปเป็น แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนและ
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุา
เปูา จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตางๆ ไวดังนี้  

(1) ขอมูลและแหลงขอมูล ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ไดแกคณะกรรมการโรงงเรียน 
ครูผูสอน เจาหนาที่/บุคลากร ผูนําชุมชน และผูปกครอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 33 คน ดวยการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยกําหนด
ประเด็นสําหรับการสนทนารวมกับกลุมตัวอยางแตละกลุมไวใหมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนพระ
ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 5 ดาน คือ  

(1) ดานงานวิชาการ  
(2) ดานครูสอน  
(3) ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
(4) ดานการบริการนักเรียน และ  
(5) ดานความสัมพันธแระหวางศูนยแกับผูปกครอง ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)ศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีนักวิชาการ นักวิจัยและผูรูไดทําการ

รวบรวมขอมูลไวแลว ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2) 
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 3) แนวคิดการพัฒนาองคแกร 4) ทฤษฎีการบริหารการจัดการและ 5) แนวคิดการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน 
ปใญหา และอุปสรรคตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หองสมุดในมหาวิทยาลัยตางๆ สืบคนจากเว็บไซตแ วารสาร 
เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆ เป็นตน 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน ครูผูสอน เจาหนาที่/บุคลากร ผูนําชุมชน และผูปกครอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 133 คน
ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา ทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยการใชรอยละของ
ประชากรแตละกลุมๆ ละ 25% จํานวนกลุมตัวอยาง 33 คน ไดแกคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน  3 คนครูผูสอนจํานวน 2 คนเจาหนาที่/บุคลากรจํานวน  
2 คนผูนําชุมชนจํานวน  3 คน และ ผูปกครอง จํานวน  23 คน 
 เครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดใชวิธีการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)   โดยกําหนดประเด็นสําหรับการสนทนารวมกับกลุมตัวอยางแต
ละกลุมไวใหมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงรายประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานงานวิชาการ 2) ดานครูสอน 3) ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4) ดานการบริการนักเรียน และ 5) ดาน
ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครองโดยใชเวลาในการจันสนทนนากลุมยอยแตละกลุม ประมาณ กลุมละ 2 ชั่วโมง ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของ
ประเด็นในการสนทนาไวลวงหนา โดยในแตละประเด็นจะมีขอคําถามยอยโดยยึดองคแประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก  
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(1) สภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย แตละ
ดานเป็นอยางไร?  

(2) ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย แตละดานมี
ปใญหา และอุปสรรคอยางไรบาง?  

(3) จะมีแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
ดานใดบางอยางไร? 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแจากการรวบรวมผลการบันทึกการสนทนากลุมยอยแตละกลุม โดยใชการวิเคราะหแแบบรรยายเชิง
พรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมยังอยู ใน
ระดับที่ตองไดรับการพัฒนา และปรับปรุงแกไข โดยตองไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานตนสังกัด ควรไดรับการวางแผนการจัดการศึกษาที่มีความรัดกุม ทั้ง
ดานวิชาการ บุคลากรคือครูผูสอนและผูบริหาร ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการบริการนักเรียน รวมถึงการสรางความสัมพันธแระหวางโรงเรียน
และผูปกครอง และหนวยงาน องคแกรทองถิ่น เพื่อเป็นการสรางเครือขายภาคีทํางานเพื่อการศึกษา  บนพื้นฐานการไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนปใจจัยพื้นฐาน
ดานตางๆ จากหนวยงาน องคแกร ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และหนวยงานตนสังกัดอยางเป็นรูปธรรมและสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อให เกิดความเขมแข็ง 
ยั่งยืนในการที่จะเป็นศูนยแกลางการเรียนรูใหแกเด็กนักเรียนและชุมชน ซ่ึงปใจจุบันโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา ยังไมไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมมีการวางแผนรวมกัน จึงเป็นปใญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงาน สภาพการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษาอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ในดานตางๆ ดังนี้  ดานงานวิชาการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามประกาศของกรมการศาสนา คือมีหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท เอก  3 
หลักสูตร มีหลักสูตรเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธที่นักเรียนควรปฏิบัติ  มีการจัดการเรียนรูทางพระพุทธศาสนาตามหลั กไตรสิกขา 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นพระ เป็นเณร ที่จําวัดอยูที่วัด การจัดการเรียนการสอนมีการเตรียมแผนการสอนไวลวงหนาเป็นอยางดี การจัดกลุมผูเรียนในแตละ
หองเรียนนั้นมีความเหมาะสม มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน แตสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนยังไมค อยมีความ
หลากหลายเทาที่ควร มีการใชเทคโนโลยีประกอบการสอน มีการจัดเรียนรูแบบบูรณาการกับทองถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลักสูตร มีการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการรวมกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเป็นการสรางทักษะใหแกเด็กนักเรียน  ดานครูผูสอ น โรงเรียนมีจํานวน
ครูผูสอนที่มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนดี ครูสวนใหญยังไมมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับความตองการของโรงเรียน ในดานความรูเรื่องพระพุทธศาสนาครูบาง
คนยังคงตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม ครูผูสอนในโรงเรียนเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไดดี เป็นผูใฝุเรียนรู หาความรู
ใหมๆ ตลอดเวลา หากไดรับการอบรม และพัฒนาอยางตอเนื่อง จะทําใหครูไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถมาก  ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูภายในโรงเรียน อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาดเรียบรอยดี 
แตบางชั้นเรียนตองไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ใหมีความเหมาะสมและไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียนควร
ไดรับการปรับปรุง ใหมีความมั่นคง ปรับปรุงหองน้ํา สถานที่รับประทานอาหาร และที่พักสําหรับนักเรียนและผูปกครองใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และได
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดานการบริการนักเรียน โดยภาพรวมโรงเรียนควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ดาน ซ่ึงบางประเด็นโรงเรียนก็มี การจัดเตรียม
บริการใหแกนักเรียนไดดี แตยังไมเพียงพอและยังตองไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดานความสัมพันธแระหวาง โรงเรียนกับผูปกครอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคแกรที่เกี่ยวของ แตผูบริหารควรกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา ครู และนักเรียนโดยความรวมมือกับชุมชนและผูปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายควรนําแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่ไดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
โรงเรียนตอไป 
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เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
THE RESEARCH OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION’S PRINCIPLES THAT BASED UPON BUDDHA-DHAMMA 

 
พระธาดาพงศ์  ปิงเมือง1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแความ
สอดคลองของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน และเสนอ
หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมและการประยุกตแใชกับทักษะการบริหารการศึกษา โดยทําการเก็บรวบรวมจากประชากร จํานวน 41 คน ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ดวยการสนทนากลุมยอยในประเด็นเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ธรรมของ
สถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลหลัก โดยประเด็นที่กําหนดไวนั้นเกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักพุทธธรรมกับหลักการ
บริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน ผลการศึกษาพบวา การบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาสอดคลองกับหลักพุทธธรรมครอบคุลมทั้ง 3 หลักการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยใชหลักธรรมไดแก ศีล5 พรหมวิหาร 4 
โยโสมนสิการ  ราชธรรม 10  สังคหวัตถุธรรม อิทธิบาท 4 และหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
 
คําสําคัญ: การบริหารการศึกษา  พุทธธรรม 
 
ABSTRACT 
 The research of educational administration’s principles that based upon Buddha-Dhamma was a qualitative research and 
was aimed to analyze the accordance among Buddha-Dhamma and educational administration.  There were involved with 3 
principles; self-control, subordinate governance, and task management.  This research focused on educational administration based 
upon Buddha-Dhamma and the application on educational administration skill.  The population was 41 school directors in 
Wiengpapao District, Chiang Rai Province.  A group of main sources were talked and discussed about the principles of educational 
administration based upon Buddha-Dhamma in their schools as a focus group discussion.  The topic of the discussion was focused on 
their opinion among 2 principles; Buddha-Dhamma and educational administration, under 3 involved principles; self-control, 
subordinate governance, and task management.  The study found educational administration according with Buddha-Dhamma in all 3 
principles; self-control, subordinate governance, and task management.  The school directors completely administrated throughout 
these Buddha-Dhamma principles; Five Precepts, Four Sublime States of Mind, Yosomanasikara(Analytical Reflection, Critical 
Reflection, and Systematic Attention), Ten Virtues of a governor, Sangahavatthu-Dhamma, Iddhipada, and Good Governance. 
 
KEYWORDS: Educational Administration,  Buddha-Dhamma 
 
บทนํา 
 พุทธธรรมเป็นหลักพื้นฐานของชีวิตเป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเป็นหลักเพื่อของคนในสังคม จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่งในการประยุกตแใช
ในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นแหลงสําคัญในการหลอหลอมความเป็นมนุษยแใหแกนักเรียนทุกคน และหากผูบริหารประเทศ นักธุรกิจและนักการเ มือง
บทคัดยอ) หลักพุทธธรรมของพุทธองคแมีไวเพื่อใหผูบริหารโรงเรียนไดเลือกสรรมาใชตามความเหมาะสมในทุกเร่ืองไมวาในเรื่องการครองตน การครองคน และ
การครองงาน (สงบ ประเสริฐพันธุแ, 2545:248-250) หมวดธรรมที่ประยุกตแใชเป็นรากฐานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนไดแก  

(1) คุณธรรมในการครองตน  
(2) คุณธรรมในการครองคน และ  
(3) คุณธรรมในการครองงาน มีและใชคุณธรรมและจริยธรรมยอมจะนําใหบานเมืองรุงเรืองและประชาชนสุขสันตแ (ชินวุธสุนทรสีมะ, 2535:  
มีความสําคัญตอการบริหารงานในโรงเรียนเป็นอยางยิ่ง เพราะการบริหารงานใด ก็ตามใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองใชความรูคูคุณธรรม แต ใน

สภาพความเป็นจริงนั้นปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนมักจะมีพฤติกรรมดานคุณธรรมไมเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม เพราะผูบริหารใชอํานาจไมเป็นธรรม 
ผูบริหารขาดความเท่ียงธรรม (มงคลภาธรธุวานนทแ, 2539: บทคัดยอ)   

กระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแด ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 23 
เนื่องในโอกาสเขาเฝูากราบบังคมทูลใตฝุาละอองธุลีพระบาทรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2544ความตอนหนึ่งวา 
“การปฏิรูปการศึกษา ไมใชจะลอกเลียนแบบตางประเทศมาทั้งหมด ใหนําองคแความรูทางดานศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเขามา 
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ประสมประสานดวย”(สํานักโฆษก, 2545. หนา 208, 209)ความสําคัญของการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม ที่สอดคลองกับหลักการบริหารดานการครองตน 
การครองคน และการครองงานอันเป็น สมรรถนะที่สําคัญจําเป็นของผูบริหารการศึกษาจะสงผลตอการบริหารการศึกษาและการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์
 (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
 (2) เพื่อวิเคราะหแความสอดคลองระหวางหลักการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย กับหลักพุทธธรรมที่
ครอบคลุมถึง 3 หลักการ คือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน 
 (3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมของสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) มีขอมูลสภาพการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
 (2) ทราบถึงความสอดคลองของหลักการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย กับหลักพุทธธรรมที่
ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน 
 (3) มีขอมูลสําหรับใชเป็นแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการ
ครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน ใหแกสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
 (4) ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตแใชกับทักษะการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง 
 (5) สถานศึกษาที่มีความสนใจสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตแใชกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาได 
  
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การศึกษาหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ในสถานศึกษา อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตางๆ ไวดังนี้ 1. ขอมูลและแหลงขอมูล ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมจากประชากรผูใหขอมูลหลัก จํานวน 41 คน  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ดวยกระบวนการสนนทนา
กลุมยอย (Focus Group Discussion) ที่ไดทําการกําหนดประเด็นสําหรับใชในการสนทนารวมกันเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมของ
สถานศึกษา ผูศึกษาทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีนักวิชาการ นักวิจัยและผูรูไดทําการรวบรวมขอมูลไวแลว ซ่ึงผู
ศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึ กษา แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา  การบริหาร
การศึกษาไทยในอนาคต หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ได แก 
หองสมุดในมหาวิทยาลัยตางๆ สืบคนจากเว็บไซตแ วารสาร เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆ เป็นตน 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งสิ้น 41 คน 
 เครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดใชกระบวนการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ไดกําหนดประเด็น
เกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมของสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลหลัก โดยประเด็นที่กําหนด
ไวนั้นเกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการ
ครองงานของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 41 คน โดยการสนทนาผูศึกษาไดจัดเป็น 4 กลุม แตละกลุมจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการสนทนารว มกัน  ใน
ระหวางการสนทนากลุมยอย ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลลักษณะสวนบุคคลของประชากรผูใหขอมูลหลัก เพื่อเป็นขอมูลประกอบการวิเคราะหแ ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูลผูศึกษาไดกําหนดวิธีการวิเคราะหแขอมูลดวยการนาํขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมยอยของแตละกลุม ดังนี้ ขอมูลทั่วไปที่เป็น
ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูลหลัก ไดแก  เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาจะทาํการวิเคราะหแโดยใชสถิติ
บรรยาย ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage)  สําหรับขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมยอยเกีย่วกบัความคิดเห็นตอหลกั
พุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมถึง 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน และความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่นๆ ตอแนวทางการประยกุตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา วิเคราะหแโดยจะทําการวิเคราะหแขอมูลดวยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content 
Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมใน 3 หลักการคือ หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน และเสนอ
หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมและการประยุกตแใชกับทักษะการบริหารการศึกษา ผลการศึกษาพบวา การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สอดคลองกับหลักพุทธธรรมครอบคุลมทั้ง 3 หลักการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยใชหลักธรรมไดแก ศีล5 พรหมวิหาร 4 โยโสมนสิการ  
ราชธรรม 10 สังคหวัตถุธรรม อิทธิบาท 4 และหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การประยุกตแใชหลักพุทธธรรมในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรนําขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษาไปพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเชน ผูบรหารควรมีภาวะความเป็นผูนําในการปฏิบัติที่เป็นแบบอยางที่ดียึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานเพื่อให
การบริหารงานสําเร็จลุลวงทั้งดานการครองตน ครองคน และครองงานในองคแกรคุณลักษณะของผูบริหารที่ดีจะสงผลใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอย างมีความสุข 
และคุณภาพของงานอยูในระดับดีถึงดีมากบุคลากรภายในสถานศึกษาควรมีความมุงมั่นในการทํางาน อดทน เสียสละ มีการทํางานเป็นทีมผูบริหารที่ดี
จําเป็นตองมีคุณธรรมควบคูไปกับการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต หากผูบริหารไมมีคุณธรรมก็จะเกิดปใญหา ความยุงยากในองคแกร ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรม
จึงเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับผูบริหารเพื่อใหประสบความสําเร็จ และงานที่มีคุณภาพบุคลิกของผูบริหารที่ดีควรเป็นผูที่มีภาวะผูนํา มีทัศนคติ  วิธีการ การบริหารที่
ใชกับผูใตบังคับบัญชาเป็นผูที่มีวิสัยทัศนแดี เป็นตัวกํากับทิศทางขององคแการ จัดวางคนใหตรงกับงานสติปใญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี  มีความสามารถในการ
วิเคราะหแ ตัดสินใจดี มีความคิดริเร่ิมสรางสรร  เป็นผูรอบรู  เป็นที่พึ่งแกเพื่อนรวมงาน และเช่ือถือไววางใจได  รูจักปรับตัว ละเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
จิตใจดี ไมเอาแตอารมณแยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ มีความประพฤติสวนตัวที่ดี วิสัยทัศนแในการทํางานเป็น ตัวกํากับทิศทางการทํางานขององคแการใน
ปใจจุบันและอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนใหตรงกับงาน จะทําใหการทํางานมีความสุข และการทํางานบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว และการมีสวนรวมกับทุกฝุาย
มีความสําคัญผูบริหาร ตองนํามายึดถือปฏิบัติ ใชความมีคุณธรรม จริยธรรมมาบริหารที่จะนํามาสูความเป็นธรรมในองคแกรการปฏิบัติงาน การประเมินผล อยาง
ตรงไปตรงมา  ผูใตบังคับบัญชาไดรับความเป็นธรรมไดรับความเป็นธรรม มีกําลังใจเชื่อมั่นศรัทธาตอผูบริหารและองคแกร 
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การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโปุงเทวี  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต2 

THE STUDY OF EDUCATION ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY  
OF BAN PONGTAWEE SCHOOL UNDER CHIANG RAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 

 
พระวีรพล  ชุมภูเครือ1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  
เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุง
เทวี และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
โดยทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ไดแก ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครู ดวยการสนทนากลุมยอยในประเด็นเกี่ ยวกับ     
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ประกอบดวย
ปใจจัย 4 ดาน ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนบานโปุงเทวี มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ดานคือ ดานวิชาการ  ดานบริหาร
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป   สําหรับปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารสถานศึกษา พบวา ดานงาน
วิชาการในการจัดทําเนื้อหาของบทเรียน ควรปรับปรุงใหมีความนาสนใจแกผูเรียน  ในการพัฒนาดานวิชาการอาจจะตองดูความพรอมของผูเรียนตอเนื้อหาที่จะ
ทําการพัฒนา และควรมีการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนและสามารถวัดและประเมินผลไดจริง ดานการบริหารงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณไดสอดคลอง
กับโครงการตางๆ ควรใหมีความชัดเจนใหมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณแการเรียน และปรับภูมิทัศนแใหเอื้อตอการเรียน รูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารงานบุคคล ควรสรางจิตสํานึก และการดํารงชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเป็นศูนยแกลางการเรียนรู วางแผนบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรางคานิยมบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางความตระหนัก ความพอดี ดําเนินทางสายกลาง ยึดหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไขในการบริหารงาน 
 
คําสําคัญ:การบริหารจัดการศึกษา ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 
 
ABSTRACT 
 The study of Education Administration according to Sufficiency Economic Philosophy of Ban Pongtawee School under 
Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, a qualitative research, purposed to study the condition of educational administration 
according to the Sufficiency Economic Philosophy in Ban Pongtawee School and to study the way of educational administration 
according to the Sufficiency Economic Philosophy.   Data collection was from the focus group discussion of 24 people; school 
directors, school council, and teachers in Ban Pongtawee.  The discussion title was about 4 factors of educational administration 
according to the Sufficiency Economic Philosophy.  The result of the study found Ban Pongtawee School has already administrated 
all 4 factors throughout the Sufficiency Economic Philosophy; academic factor, finance and budget factor, human resource factor, and 
general administration factor.  After the discussion, there were some problems and suggestions about the way of educational 
administration according to the Sufficiency Economic Philosophy.  First, the suggestions on academic factor especially the content of 
the lesson, it needs to be improved and be more interesting.  Moreover, the content improvement should be based on the readiness 
of students and the indicators of the content should be authentic and be compatible to all students.  Second, the suggestions on 
finance and budget factor in term of budget providing, the projects should be corrected clearly and got along with the Sufficiency 
Economic Philosophy.  There should be the budget for materials providing and environment among the Sufficiency Economic 
Philosophy.  Then, the suggestion on human resource factor due to sufficient mind, there should be the training of living up to the 
Sufficiency Economic Philosophy for school personnel.  Finally, the suggestions on general administration factor, there should be set 
the learning environment according to the Sufficiency Economic Philosophy.  The administrator should plan and support the 
sufficiency learning center and provide students with various supporting activities.  Everyone should be realized the value of the 
Sufficiency Economic Philosophy, worked through moderate practice, and managed all factors holding to the principles of the 
Sufficiency Economic Philosophy; 3 chains and 2 conditions. 
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บทนํา 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กระแสโลกาภิวัฒนแ ซ่ึงเป็นกระแสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ทําให คานิยมของสังคมไทย
เปลี่ยนไปจากเดิม กอนนี้เราเคยยกยองคนดีคนที่มีความซ่ือสัตยแสุจริต แตปใจจุบันกลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีหนาที่การงานสูงเชน รัฐมนตรี 
อธิบดี ทั้งที่บุคคลนั้นไมใชคนที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ ไดเงินมาโดยทุจริตไดตําแหนงมาโดยวิธีการที่ไมชอบธรรม (สมพร เทพสิทธา, 2549, หนา 119 -120 ) 
วิถีชีวิตของคนไทยแตดั้งเดิมนั้น มีความขยันหมั่นเพียร มีชีวิตที่เรียบงาย ไมฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย แตในปใจจุบันพบวาคานิยม ของสังคมไทยเปลี่ยนเป็น การมีชีวิตที่
สุรุยสุราย ฟุุมเฟือย และฟุูงเฟูอ ใชจายเงินโดยไมคํานึงถึงรายไดและฐานะของตน กลายเป็นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซ่ึงเปรียบเสมือน กระแสน้ําที่ไหลทวม
สังคมไทย ดังเชน อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนืออยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน และไดทําใหบานเรือน ทรัพยแสิน ไรนา ตอง จมอยูใต น้ําทําใหประชาชน 
พระสงฆแและสัตวแเล้ียงตองไดรับความเดือดรอน ทําใหคนตองเสียชีวิตและไดรับความเสียหายเป็นเงินมหาศาลกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนี้ก็ไมผิดอะไรกับ
กระแสน้ําที่ไหลทวมสังคมไทย ไดทําความเสียหายใหแกประชาชน และสังคมไทย ยิ่งกวาอุทกภัยเพราะ เป็นภัยทางสังคมที่เรามองไมเห็นและยังยินดีรับภัยนั้น
โดยไมรูตัวจึงนับวาเป็นภัยทางสังคมที่รายแรงยิ่งกวาภัยทางธรรมชาติ คนไทยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนตองการเป็นที่นิยมยกยองแตงกายเขายุคเขาสมัย
อยูในกระแสหลักของสังคมมักจะชอบแขงขันกันในการซ้ือสินคาที่มียี่หอราคาแพงและนําเขาจากตางประเทศ ทําใหถูกมองวามีการใชจายเงินอยางสุรุยสุราย 
ฟุุมเฟือยเกินฐานะ มีรายไดต่ําแตมีรสนิยมสูง เมื่อรายไดไมพอก็กู หนี้ยืมสิน หรือซ้ือสินคาเงินผอน ทําใหมีหนี้สินจํานวนเพิ่มพูนขึ้นสวนหนึ่ง เมื่อไมมีเงินชําระ
หนี้สินก็ตองหาทางออกโดยการทํารายตัวเอง ใชความรุนแรง ฆาตัวตาย สวนผูประกอบอาชีพเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานในธ นาคารและ
บริษัทรานคา หาทางออกดวยการคอรัปชั่นและทุจริตในหนาที่ (สมพร เทพสิทธา, 2549, หนา 90) การบริหารจัดการ เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหาร เพราะ
ทุกองคแการ ไมวาจะเป็นองคแการที่มุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไร จะมีวัตถุประสงคแที่เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร การบริหารจัดการ ก็จะยังเป็น
ปใจจัยหลักในการกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคแการ การที่ผูบริหารจะสามารถบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดนั้น จะตองเ ขาใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการและฝึกฝนใหมีทักษะสูงขึ้นดวยเหตุนี้ผูศึกษา จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 เพื่อที่จะไดทราบระดับการบริหารสถานศึกษาตามปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 เพื่อที่จะไดนําผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

  
วัตถุประสงค ์
 (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 
 (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบาน
โปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
 (3) เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) มีขอมูลสภาพการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 

(2) มีขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนบานโปุงเทวีที่มีตอการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 

(3) มีขอมูลเกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในแตละดาน 

(4) ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 สามารถนําขอมูลที่ไดจากผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหครอบคลุมปใจจัยทั้ง 4 ดาน ตามหลักเศรษฐ กิจ
พอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) โรงเรียนที่มีความสนใจที่จะบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้ไปประยุกตแใชในการบริหาร
สถานศึกษาได    
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตางๆ ไว
ดังนี ้
 (1) ขอมูลและแหลงขอมูล ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ประกอบดวยปใจจัย 4 ดาน คือ  ดานบุคลากร ดาน
ทุนทั้งกายภาพและการเงินดานผูนํา และดานการบริหารจัดการ จากประชากรผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูรวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คนดวยการ
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จัดสนทนากลุมยอย แบงออกเป็น 2 กลุมๆ ละ 12 คน จะทําการสนทนากลุมละ ประมาณ 2 ชั่วโมง ผูศึกษาจะทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีนักวิชาการ นักวิจัยและผูรูไดทําการรวบรวมขอมูลไวแลว ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึ กษาขอมูลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย 1) แนวคิดการพัฒนาองคแกร 2) ทฤษฎีการบริหารการจัดการ 3) แนวคิดการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน ปใญหา และอุปสรรค 4) แนวคิด เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 5)พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 6) แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)และ7) บริบท
โรงเรียนบานโปุงเทวี รวมถึงไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หองสมุดในมหาวิทยาลั ยตางๆ สืบคนจาก
เว็บไซตแ วารสาร เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆ เป็นตน 
 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนบานโปุง เทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 
เขต 2  รวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คน ไดแกผูบริหารโรงเรียนจํานวน   1 คนกรรมการสถานศึกษาจํานวน  10 คน และครูจํานวน  13  คน 
 
เครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษาซ่ึงไดกําหนด
ประเด็นสําหรับใชในการสนทนากลุมยอย ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงคแ กรอบแนวคิดและขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา ดังนี้ 1) การสนทนากลุมยอย
เกี่ยวกับขอมูลความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุงเทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 ประกอบดวยปใจจัย 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโปุง เทวี สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 2)ในขณะที่สนทนากลุมยอยกันนั้น ผูศึกษาจะทําการ เก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของประชากรสําหรับเป็นขอมูล
ประกอบการวิเคราะหแ ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณแในการปฏิบัติงาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมยอย ในการวิเคราะหแขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหแ
ขอมูลจากผลการบันทึก สรุปการสนทนาดวยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 โรงเรียนบานโปุงเทวี มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ดานคือ ดานวิช าการ ดานบริหารงบประมาณ ดาน
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป   สําหรับปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารสถานศึกษา พบวา ดานงานวิชาการในการจัดทํา
เนื้อหาของบทเรียน ควรปรับปรุงใหมีความนาสนใจแกผูเรียน  ในการพัฒนาดานวิชาการอาจจะตองดูความพรอมของผูเรียนตอเนื้อหาที่จะทําการพัฒนา และ
ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนและสามารถวัดและประเมินผลไดจริง ดานการบริหารงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณไดสอดคลองกับโครงการตางๆ 
ควรใหมีความชัดเจนใหมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณแการเรียน และปรับภูมิทัศนแใหเอื้อตอการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
การบริหารงานบุคคล ควรสรางจิตสํานึก และการดํารงชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเป็นศูนยแกลางการเรียนรู วางแผนบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรางคานิยมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และสรางความ
ตระหนัก ความพอดี ดําเนินทางสายกลาง ยึดหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไขในการบริหารงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจัดการศูนยแเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ในแตละดานเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ดานงานวิชาการนั้นในการจัดทําเนื้อหาของบทเรียน ควรปรับปรุงใหมีความนาสนใจแกผูเรียน  
ในการพัฒนาดานวิชาการอาจจะตองดูความพรอมของผูเรียนตอเนื้อหาที่จะทําการพัฒนา และควรมีการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนและสามารถวัดและ
ประเมินผลไดจริงจากชิ้นงาน ดานการบริหารงบประมาณ ในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณในปใจจุบัน มีการจัดสรรงบประมาณไดสอดคลอง กับ
โครงการตางๆ แตควรใหมีความชัดเจนมากกวาที่เป็นอยูใหมากขึ้น สงเสริมใหผู เรียนสามารถพึ่งพาตนเองไดจริง และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ
อุปกรณแการเรียน และปรับภูมิทัศนแใหเอื้อตอการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารงานบุคคล ควรสรางจิตสํานึก และการดํารงชีวิตโดยใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงใหมากๆ และควรมีการจัดสรรบุคลากรใหครบทุกสาขา และเพียงพอมากขึ้น ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการจัดสรรอุปกรณแการเรียนการสอนใหเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเป็นศูนยแกลางการเรียนรู วางแผนบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร สรางคานิยมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และสรางความตระหนัก ความพอดี ดําเนินทางสายกลาง ยึดหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไขในการบริหารงาน 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.ชัยนันทแธรณแ  ขาวงามประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.กันนิดา  สุคันธมาลา  กรรมการที่ปรึกษา  
ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให ขอเสนอแนะที่เป็น
ประโยชนแในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชัจจแชนันตแ ธรรมจินดา. (2552). TQM กับ PMQA.วารสารดารงราชานุภาพ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552. 
ธงชัย สันติวงษแ. (2543). ลักษณะของงานบริหารจัดการ. ในองคแการและการบริหาร (หนา 21-22), (พิมพแครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
ณัฏฐพันธแ เขจรนั้นทแ. (2545).กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ. พิมพแครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแเอ็กซเปอรแเน็ท. 
ตินปรัชญพฤทธิ์. (2535). ภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมพฤติกรรมในองค์การหน่วยที่ 2. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นรินทรแ แจมจรัส. (2542). การพัฒนาองค์การ.  กรุงเทพฯ : ศูนยแพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ. 
บุญทันดอกไธสง. (2537). การจัดการองค์การ. กรุงเทพฯ: พิมพแลักษณแ. 
พระมหาจําเริญ ปะการะโพธิ์. (2543) . การดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. (2553). ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา, 116 (ตอนที่ 74 ก), 9. 
ไพบูลยแ ชางเรียน และพิชิต พิทักษแสมบัติ, 2544.องค์การในอนาคต. กรงุเทพฯ: สํานักพิมพแเสมาธรรม. 
มัลลิกา ตนสอน. 2544. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรแเน็ท จํากัด, 2544. 
วัชรพล  ศุภจักรวัฒนา. (2549). วัฒนธรรมองค์การ : ข้อสังเกตในการบริหารงานโครงการ.วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตรแ, คณะรัฐประศาสนศาสตรแ, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ. 
วันชัย มีชาติ. 2548. พฤตกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2545. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศส ไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแโฟรแเพซ. 
วิโรจนแ สารรัตนะ. 2545. โรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้: แนวคิดทางการบริหารการศึกษา (พิมพแครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ทิพยแวิสุทธิ์. 
วีรวุธ มาฆะศิรานนทแ. (2545) .องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ. (พิมพแครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอรแเน็ท จํากัด. 
ศิริเดช สุชีวะ และ โชติกา ภาษีผล. 2552. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่สําหรับผู้ที่เป็น/จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า 

ราชการจังหวัด และผู้บริหารของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตรแ  
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. 

สมพงศแ เกษมสิน. 2535. การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุนันทา เลาหนันทแ. 2544. การพัฒนาองค์การ. (พิมพแครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุ฿คสโตรแ. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. 2543. การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน. 
เสมอจิต ชูหอยทอง. 2554. การบริหารจัดการวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน :ศึกษากรณี วัดห้วยเกี๋ยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. การ 

คนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
Robbins, Stephen P. (1994). Essential of Organization Behavior. 4th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 524 
 
 

การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ท่ีมีประสิทธิผลวัดบ้านโปุงเทวี  
อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

THE STUDY OF A MODEL OF AN EFFECTIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR THE BUDDHIST SUNDAY 
CENTER IN BAN PONG TEWEE TEMPLE WIENG PA PAO DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE 

 
พระครูชัยการโกวิท1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ และประสิทธิผลศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ ศึกษา
ปใจจัยการบริหารจัดการศึกษาที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแและหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแ
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย โดยทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 54 คน ไ ดแก 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝุายอุปถัมภแ คณะกรรมการวิทยากรฝุายคฤหัสถแ  คณะกรรมการฝุายบรรพชิต ครูผูสอน คือ บรรพชิตและคฤหัสถแ และ
ผูนําชุมชนบานโปุงเทวี ดวยการสนทนากลุมยอยในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประ สิทธิผล 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานงานวิชาการ 2) ดานครูสอน 3) ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4) ดานการบริการนักเรียน และ 5) ดานความสัมพันธแ
ระหวางศูนยแกับผูปกครอง ผลการศึกษาพบวา ดานงานวิชาการ มีการวางแผนเพื่อพัฒนาไปสูการบูรณาการระหวางผูปกครองเด็ก วัด บาน โรงเรียน และสพฐ.  
หลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน การจัดตารางสอนมีความยืดหยุนดี  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการทั้งดานเวลา 
เนื้อหา ซ่ึงในบางครั้งการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความสอดคลองกับเหตุการณแหรือเทศกาลตางๆ จะบูรณาการเขากับเทศกาลนั้นๆ ใหเด็กไ ดเรียนรูจาก
เหตุการณแจริง ในการจัดการเรียนการสอน มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อและมีความหลากหลาย โดยมีการใชเทคโนโ ลยี
สมัยใหมประกอบการสอน มีหองคอมพิวเตอรแสําหรับรองรับการเรียนรูของเด็กใหเทาทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ดานครูสอน 
จํานวนครูผูสอนกับจํานวนนักเรียนมีความเหมาะสมกันดี ครูผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีวุฒิการศึกษาตรงกับความตองการของศูนยแฯ  มีความรูความ
เขาใจในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวิชาชีพ ครูไดมีการเขาอบรมวิชาการ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน 
และองคแกรภายนอก  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ศูนยแฯ ไดมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูภายในศูนยแฯ เป็นอยางดี มีการปรับสภาพภูมิ
ทัศนแอยูตลอดเวลา เป็นศูนยแแหงการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับชุมชน มีการรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของศูนยแใหมีความสะอาดเรียบรอยดี  
จัดใหมีสถานที่ใหผูเรียนไดฝึกปฏิบัติวิปใสสนากรรมฐานเจริญจิตภาวนา สภาพแวดลอมของศูนยแฯ เป็นพื้นที่สีเขียว และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และ
อยูในสภาพใชการไดดี มีหอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สําหรับบริการขอมูลใหแกนักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน สามารถเขามาใชบริการได  ดานการ
บริการนักเรียน  มีการประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน และแจงผลการสอบใหแกผูปกครองและนักเรียน  ภายในศูนยแมีการจัดหองสมุด มุมหนังสือใหแก
นักเรียน มีบริการหองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีระบบอินเทอรแเน็ตใหบริการแกเด็กนักเรียน และคนในชุมชน มีการจัดใหเด็กนักเรียนไปศึกษาดูงาน ทัศน
ศึกษานอกสถานที่ มีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณแประกอบการเรียนการสอนมีเพียงพอ และมีความทันสมัย แตละปีมีการรับสมัครนักเรียนอยางเป็ นระบบ แจง
ประชาสัมพันธแและแนะนําการเขาศึกษาในศูนยแฯ มีการใหบริการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน และครูที่เพียงพอ  รวมถึงศูนยแฯ ไดมีการจัดหา และระดมทุน
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน  ดานความสัมพันธแระหวางศูนยแกับผูปกครอง  ผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกร รมตางๆ มีสวนรวม             
ในการจัดทําแผนการศึกษา และการพัฒนาศูนยแ  ผูนําของศูนยแเป็นผูมีความเมตตา เปิดใจกวาง รับฟใงความคิดเห็นของชุมชน เป็นผูที่มีภาวะผูนํา      ในการ
พัฒนาศูนยแใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดําเนินงานของศูนยแเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูปกครองมีความพึงพอใจในความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของศูนยแฯ และผูปกครองมีความยินดีที่จะสงบุตรหลานมาเรียนในศูนยแฯ และจะประชาสัมพันธแบอกตอ แนะนําใหคนอื่นนําลูกหลานมาเรียน
ที่ศูนยแฯ 
 
คําสําคัญ:การบริหารจัดการศึกษา ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 
 
ABSTRACT 
 The study of a model of an effective educational management for The Buddhist Sunday Center in Ban Pong Dewee temple 
Wieng Pa Pao District Chiang Rai province. This research was aimed to study Educational Management context of The Buddhist 
Sunday Center and study on management factors that influence the effectiveness of Buddhist Sunday and guidelines for 
management development study of Buddhist Sunday effectiveness Wiang Pa Pao Chiang Rai province The target group was 54 
representative samples of  executive committee, host committee, commission lecturer at the householder committee, teachers and 
community leadership and all data were collected from the focus group discussion by 5 topics : 1) academic affairs 2) the teacher 3) 
buildings and environments 4) student services, and 5) the relationship with parent, the results were as follows; Academic affairs : It is 
planned to progress  to the integration between the parents, temple, home, school and  Office of The Basic Education Commission . 
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The courses taught are appropriate to the learner. The timetable is flexible. Flexibility in managing content for both sides, sometimes 
teaching the courses are consistent with events and festivals. Will be integrated into the festival itself. Children learn by true events. 
In teaching With the use of teaching materials appropriate to the texture and variety. The use of technology for teaching.A computer 
room for the support of children's literacy learning for information technology.The use of resources outings. The teacher:  The 
number of teachers to students is well suited. Teachers have specialized expertise. Qualification meets the needs of the center. 
Understanding the teaching of Buddhism.Teacher Professional Conduct suit. Teachers have been trained academic educational 
exchange with the agency. And external organizations Building and environment : The center has provided an environment conducive 
to learning within the center as well, with the landscape over time. The Learning Center is integrated with the community. Building 
and maintaining a center environment with a good clean. Provide a place for students to practice meditation practice mental prayer 
prosperity. Environment Center Green spaces And have adequate facilities. And in the great offers information technology (ICT) for 
information services to students, parents and community members are welcome to use the service. Student service : Assessment of 
student progress and inform the results of the exam for parents and students. The center has a library and the books corner for the 
students, it’s offers information technology with Internet access available to students and the community to ensure that children 
have to study and fieldtrips. The center arrangements for modern instruction media and equipped with sufficient teaching. The 
center has a system to recruit students by inform and guide the students in the center and serving lunch to students and teacher. 
The center has a sufficient supply funding for the education provided for students. Relationship with the parents : Parents are 
involved in various activities. Participation in the study plan and development centers, The leader of the center as a kind of 
community, openness to feedback and leadership to development center for its efficiency and effectiveness. The operation of the 
center is acceptable to the community and relevant agencies. Parents were satisfied with the tidiness of the center and parents are 
willing to send their children to study in the center and will release tell encourage others to take the children to study at the center.  
KEYWORDS:Administration, The Buddhist Sunday Center 
 
บทนํา 
 ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ เป็นองคแกรทางพระพุทธศาสนาองคแกรหนึ่งที่พระสงฆแไดจัดตั้งขึ้นมา ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2 501 
จนกระทั่งปใจจุบันนับเป็นเวลา 56 ปี เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะหแ นอกระบบโรงเรียน ใหมีการศึกษาอบรมแกประชาชนซ่ึงสวนใหญเป็นเด็กและเยาวชนที่
กําลังอยูในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาเพื่อใหรูจักใชเวลาวางในวันหยุดเรียน เขามาศึกษาหาความรู ความเขาใจตามหลักคําสอนในทางพระพุ ทธศาสนาแลวนอม
นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดํารงตนอยูในสังคมดวยความสงบสุข เพราะเด็กที่มีความรูคูคุณธรรมในวันนี้จะเป็นผูใหญที่ดีมี คุณภาพเป็นทรัพยากร
มนุษยแที่มีคุณคาในวันขางหนา ซ่ึงศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแเป็นสวนหนึ่งที่สังคมใหความสนใจและไดคาดหวังวาศูนยแฯ จะเป็นแหลงปลูกฝใง
คุณธรรมจริยธรรมใหบุตรหลาน คนในชุมชน เมื่อสังคมยุคใหมไดคาดหวัง ดังศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแในยุคใหม จําเป็นตองปรักระบวนการบริหาร
จัดการที่สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนเป็นแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนดวยการเป็นศูนยแการเรียนรูที่มุงเนนใหชุมชนมีศีลธรรมดวย
การพัฒนารูปแบบของศูนยแฯ ปฏิบัติในลักษณะการบูรณาการงานในพื้นที่ การมีสวนรวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด การบริหารจัดการ เป็นเร่ืองสําคัญสําหรับผูบริหาร เพราะทุกองคแการ ไมวาจะเป็นองคแการที่มุงหวังกําไรหรือไมมุงหวังกําไร จะมีวัตถุประสงคแที่เหมือนกัน
หรือแตกตางกันหรือไมอยางไร การบริหารจัดการ ก็จะยังเป็นปใจจัยหลักในการกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคแการ การที่ผูบริหา รจะสามารถ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดนั้น จะตองเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและฝึกฝนใหมีทักษะสูงขึ้นการบริหารจัดการศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยแในปใจจุบันที่มีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแและแนวคิดหลักการพัฒนารูปแบบของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยแใหเป็นรูปแบบใหม ใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนตามแนวคิดใหมๆ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ ศักยภาพและความเขมแข็งที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และสังคม ซ่ึงจะชวยใหเกิด
การสรางสรรคแงานที่มีคุณภาพนําไปสูการสรางสรรคแคุณคาของประชาคมโลกตอไป ปใจจุบันศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ ทั่วประเทศมี ศูนยแศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ จํานวน 3,231 ศูนยแ ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแวัดบานโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จั งหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีวิสัยทัศนแ
มุงสูศูนยแการศึกษา สรางเด็กและเยาวชนใหเขาถึงธรรมะ ใหมีคุณธรรมจริยธรรม และไดทําการเปิดสอนศูนยแพุทธศาสนาวันอาทิตยแ และศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียน สงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร ใหไดเรียนในโรงเรียนมัธยมสายสามัญมาตลอด ณ ปใจจุบัน (ปีการศึกษา 2557) ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 
วัดบานโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย มีนักเรียน ทั้งสิ้น 74 คน ที่อยูในความดูแลของศูนยแฯ  ผูศึกษาในฐานะเจาอาวาสวัดบานโปุงเทวี และเป็น
เจาคณะตําบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล เพื่อที่จะไดทราบถึง
องคแประกอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ และประสิทธิผลของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแเพื่อที่จะไดนําผลจาก
การศึกษาไปพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนยแศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตยแ อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ และประสิทธิผลศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ อําเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยการบริหารจัดการศึกษาที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 1. ทราบถึงสภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ และประสิทธิผลของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 
 2. ทราบถึงองคแประกอบการบริหารจัดการศึกษาที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 

3. ทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแวัดบานโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงรายสามารถนําแนวทางที่ไดจากผลการศึกษาไปใชในการ

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
5. ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีความสนใจสามารถนําแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ

ไปพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตางๆ ไวดังนี้ 1.ขอมูลและแหลงขอมูล ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม
จากกลุมตัวอยางจาก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝุายอุปถัมภแ คณะกรรมการวิทยากรฝุายคฤหัสถแ  คณะกรรมการฝุายบรรพชิต ครูผูสอน คือ  
บรรพชิตและคฤหัสถแ และผูนําชุมชนบานโปุงเทวี รวมทั้งสิ้นจํานวน 54 คน ดวยการสนทนากลุมยอยในประเด็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานงานวิชาการ 2) ดานครูสอน 3) ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4) ดานการ
บริการนักเรียน และ 5) ดานความสัมพันธแระหวางศูนยแกับผูปกครอง ผูศึกษาจะทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีการ
รวบรวมขอมูลไวแลว ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้อันไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 25532 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) แนวคิดการพัฒนาองคแกร ทฤษฎีการบริหารการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับศูนยแศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง และแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมรวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสืบคนจากแหลงขอมูล
ตางๆ ไดแก หองสมุด ระบบออนไลนแ วารสาร เอกสาร และผลงานวิจัยตางๆ เป็นตน 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝุายอุปถัมภแ คณะกรรมการวิทยากรฝุายคฤหัสถแ  คณะกรรมการฝุาย
บรรพชิต ครูผูสอน คือ บรรพชิตและคฤหัสถแ และผูนําชุมชนบานโปุงเทวี รวมทั้งสิ้นจํานวน 54 คน ไดแกคณะกรรมการบริหาร จํานวน 10 คนคณะกรรมการ
ฝุายอุปถัมภแ จํานวน 10 คนคณะกรรมการวิทยากรฝุายคฤหัสถแ จํานวน 5 คนคณะกรรมการฝุายบรรพชิตจํานวน 5 คนครูผูสอน (บรรพชิต 4 คน คฤหัสถแ 5 
คน)จํานวน 9 คน และ ผูนําชุมชนจํานวน  15 คน 
 เครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูใหขอมูลหลัก โดยการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีการกําหนด
ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล และขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลหลัก ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบง
การกําหนดประเด็นออกเป็น 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เป็นการเก็บขอมูลระหวางการสนทนากลุมยอยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณแ  ไดแก  เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา รายได และตําแหนงงาน/ตําแหนงทางสังคม สวนที่ 2 เป็นการรวมสนทนากลุมยอยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลักที่มีตอการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล ตามองคแประกอบ 5 ดาน และความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการ
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล ขององคแประกอบแตละดาน สวนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็ นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแใหมีประสิทธิผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชวิธีการสนทนากลุมยอย ในการเก็บรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผล จากประชากรผูใหขอมูลหลัก ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงใชการวิเคราะหแแบบบรรยายเชิงพรรณนา 
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 การบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแที่มีประสิทธิผลของวัดโปุงเทวี อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ในดานตางๆ 
ซ่ึงการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแฯ มีความสําคัญในทุกดาน และไดดําเนินการบริหารจัดการในระดับดีแลว ทั้ง 6 ดาน โดยใหบริการทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนใน
ศูนยแฯ ผูปกครองนักเรียน และคนในชุมชนสามารถมาเรียนรูที่ศูนยแไดตลอดเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแวัดโปุงเทวี ควรนําขอเสนอแนะในดานตางๆ ไปพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยแใหมีประสิทธิผล ในแตละดานดังนี้ 

(1)  ดานงานวิชาการควรเนนใหมีความรูคูคุณธรรม แกเด็กและเยาวชน ควรมีหลักสูตรพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ วิปใสนากัมมัฏฐานแกผูเรียน ควรมีสื่อ
การสอนที่ฝึกใหผูเรียนคิดเป็นทําเป็น เนนใหมีการปฏิบัติใหมากๆ  และควรมีการสรรหาประสบการณแใหมๆ นํามาเสนอแนะกับหลักสูตรเพื่อเพิ่มเติมจาก
หลักสูตรของกระทรวงใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

(2)  ดานครูสอน ศูนยแฯ ควรหาวิธีจัดทําคูมือการเรียนการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหทันกับเหตุการณแ
ปใจจุบัน และอนาคตดวย ครูผูสอนควรไดรับการอบรมพัฒนาความรูปีละ 1 ครั้งเป็นอยางนอย ควรพิจารณาคาตอบแทนครูผูสอนใหมีความเหมาะสม ครูควร
ไดรับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในสํานักปฏิบัติธรรมอยางนอยปีละ 3 วัน ครูควรมีส่ือการสอน และกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนคิดเป็น ทําเป็น และครู
ควรมีความสัมพันธแที่ดี และมีการพบปะ เขารวมประชุมกับคณะครูของศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาที่อยูในจังหวัดเดียวกันดวย 

(3)  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  สถานที่ควรมีความเรียบรอย มีปูายเตือนใจ ขอคิด สาระธรรมตางๆ มากขึ้น ควรใชวัสดุ ผลิตภัณฑแใน
ทองถิ่น คือ เครือ่งปใ้นดินเผา มาประดับตกแตงศูนยแฯ ควรมีการจัดหองแสดงผลงานของผูเรียน ควรจัดสถานศึกษาของศูนยแใหรมรื่น เพื่อสรางบรรยากาศที่ ดี 
และไมนาเบื่อใหกับครูและเด็กนักเรียน การนําเด็กออกไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนอกสถานที่อื่นๆ ยอมกอใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอนของครู และเด็ก
เพิ่มขึ้น เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณแใหมๆ มากยิ่งขึ้น ควรปลูกฝใงใหครูและนักเรียนไดรวมกันอนุรักษแ รักษาตนไม  อาคารสถานที่ใหมีความ
สะอาดเรียบรอย และรวมกันปลูกตนไม สงเสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 

(4)  ดานการบริการนักเรียน  ควรมีการรับ – สง นักเรียนที่อยูตางหมูบาน ไดเขามาเรียนในศูนยแ (วัด) อยางตอเนื่อง การวัดผลของเด็กนักเรียน ครู 
ควรนําวิทยาการใหมๆ เพิ่มเติม  ควรหาทุนการศึกษาใหเด็กเพิ่มเติม ศูนยแตองเอาใจใสพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางสม่ําเสมอเพื่อกอใหเกิดความกาวหนา
ตอไป การใหบริการศูนยแควรเขาถึงเยาวชนบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุแตางๆ ควรใหมีการแจกรางวัลแกผูที่ตั้งใจเรียน รางวัลเรียนดี และการประกาศ
รับสมัคร อยากใหทั่วถึงทุกๆ หมูบาน 

(5)  ดานความสัมพันธแระหวางศูนยแกับผูปกครอง ผูบริหารศูนยแควรมีมนุษยสัมพันธแที่ดีตอชุมชนใหมากขึ้นควรมีการจัดการประชุมผูปกครอง ปีละ 1 
ครั้งเป็นอยางนอย ควรรักษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองเด็กที่นําลูกหลายมาศึกษา ใหมีการเผยแพรความรู หรือมีการอบรมคุณธรรมใหแกประชาชนที่
เป็นผูปกครองนักเรียนดวย 
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THE  DEVELOPMENT  OF  ANALYTICAL  READING  THINKING  SKILL  OF  MATTHAYOMSUKSA  3  STUDENTS  
BY  USING  SKILL  PRACTICE  EXERCISES  WITH  SIX THINKING HATS TECHNIQUES 

 
นางสาวศิริวรรณ  เพชรเลิศ1 

Miss Siriwan  Petlert 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  1)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบ

เทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80 / 80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล
จากการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวก
ความคิดหกใบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนรมเกลา บุรีรัมยแ ตําบลโนน
ดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จํานวน 1 หอง นักเรียน 40 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบฝึกทักษะการอานคิดวิเคราะหแ ประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จํานวน 6 เลม 2) แผนการจัดการเรียนรูการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหก
ใบ จํานวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค
คําถามหมวกความคิดหกใบ    งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.47 - 0.65 และมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.43 - 0.60 โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอ การเรียนโดยใชแบบฝึกทักษะการอาน
คิดวิเคราะหแ ประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15  ขอ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1 / E2 และ E.I. การทดสอบสมมติฐานโดยการใชคา t - test (Dependent 
Samples) 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ประสิทธิภาพของการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ มีคา
เทากับ  81.89 / 81.88  ซ่ึงผานเกณฑแท่ีกําหนดไว 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยการใชการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถาม
หมวกความคิดหกใบ มีคาเทากับ 0.6800 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.6800 หรือคิดเป็นรอยละ 68.00 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถาม
หมวกความคิดหกใบ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ:  การพัฒนา  การอานคิดวิเคราะหแ  แบบฝกึทักษะ  เทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were : 1) to study the efficiency Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six 
Thinking Hats Techniques set  of  80 / 80 ; 2) to compare the students’ learning achievement between before and after  learning 
through the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking Hats Techniques ; 3) to investigate the 
effectiveness index of learning the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking Hats Techniques ; and 4) to  
explore the students’ satisfaction towards learning through the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking 
Hats Techniques. The samples were 40 Mathayomsuksa 3 students studying  in the 2nd semester  of the academic year 2011 at 
Romklao  Buriram  School District Nondindaeng under Buriram  Secondary Educational  Service Area Office 32, selected  by using 
simple  random sampling  technique. The instruments used in this study were : 1) 6 sets of  the Analytical Reading of Mathayomsuksa 
3 students by using six Thinking Hats Techniques ;  2) 6 lesson plans of the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using 
six Thinking Hats Techniques ; 3) 40 - item achievement test with 4 multiple - choice with the difficulty value between 0.47 - 0.65, 
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 the discrimination value between 0.43 - 0.60, and the reliability at 0.93 ; 4) 20 - item questionnaire on students’ satisfaction with 5 - 
rating scale. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean,  standard deviation, E1 / E2 and E.I. The 
hypothesis was tested by using  dependent samples t - test. 
 The results were  as  follows : 
 1.  The efficiency of  the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking Hats Techniques was 
of 81.64 / 81.98. which was higher than the criteria set. 
 2. The students who learned through the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking Hats 
Techniques after learning had higher achievement than before  earning with statistically significance difference at.05 level. 
 3.  The effectiveness  index of learning  through the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six 
Thinking Hats Techniques was 0.6800  which meant that the  students learning achievement increased 68.00%. 
 4.  The satisfaction of the students towards the Analytical Reading of Mathayomsuksa 3 students by using six Thinking 
Hats Techniques as a whole was at a high level. 
 
Keywords  :  DEVELOPMENT,  ANALYTICAL  READING  THINKING SKILL,  SKILL  PRACTICE  EXERCISES,  SIX THINKING HATS  TECHNIQUES 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณแประจําชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความ
เป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธแที่ดีตอกัน  สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะหแ วิจารณแและสรางสรรคแใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ  เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปใญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศนแ  โลกทัศนแ 
และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรูเพื่ออนุรักษแและสืบสานใหคงอยูคู
ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 

การอานคิดวิเคราะหแ  จึงมีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน  มีนิสัย
ใฝุเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิดวิเคราะหแ แกปใญหา คิดริเริ่มสรางสรรคแ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 12) ดังนั้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดเกณฑแการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวา ผูเรียนที่จะผานการศึกษาแตละระดับชั้น  
จะตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะหแ  และเขียนสื่อความ ใหไดตามเกณฑแที่สถานศึกษากําหนด  ซ่ึงผลจากการประเมินจะชวยใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะการอาน  และแกไขขอบกพรองดานการอานคิดวิเคราะหแของผูเรียนทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 26) 

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมีคุณภาพ  ครูผูสอนจึงตองคิดหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูใหมๆ  มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไขปใญหา  การอานคิดวิเคราะหแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนรมเกลา บุรีรัมยแโดยใชแบบฝึกทักษะตาม
แนวคิดและหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  ของ  ดร. เอ็ดเวิรแด เดอโบโน  (Edward De Bono)  ซ่ึงไดรับการยอมรับ
วา  สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด  อารมณแ  และความรูสึกของผูเรียนไดอยางเป็นขั้นตอน โดยการใชสีของหมวกเป็นเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือทิศ
ทางการคิด  ซ่ึงนิตยา เตโช (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการคิดแบบหมวกหกใบ ที่โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทยแ  จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิด  และคิดไดอยางสรางสรรคแหลังจากการเรียนดวยเทคนิคหมวกหกใบ  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  มาใชแกปใญหาการอานคิดวิเคราะหแ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรมเกลา บุรีรัมยแ อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยแ  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิด
หกใบ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค
คําถามหมวกความคิดหกใบกอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถาม
หมวกความคิดหกใบ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยการอานคิดวิเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบ
เทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวก

ความคิดหกใบ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังนี้  
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2. แบบฝึกทักษะ  
 3. การอาน 
 4. การอานคิดวิเคราะหแ 
 5. เทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ 
 6. แผนการจัดการเรียนรู 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. ดัชนีประสิทธิผล 
9. ความพึงพอใจ 
10. งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
วิธีดําเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนรมเกลา  บุรีรัมยแ  ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยแ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 6 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 240 คน 
2. ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเป็นหนวยสุม ไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

3/1 โรงเรียนรมเกลา  บุรีรัมยแ  ตําบลโนนดินแดง  อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมยแ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 40 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  มี  4  ประเภท ไดแก 
        3.1  การอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จํานวน  6  เลม 

   3.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝึกทักษะการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  3  จํานวน  12  แผน 

   3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะ
ประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ 

   3.4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึก
ทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  เป็นแบบมาตราประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1.  รูปแบบการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ใชแบบแผน 
การวิจยัแบบ  One - Group  Pretest - Posttest  Design   

2.  การดําเนินการวิจยั 
 ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเอง  กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  
โรงเรียนรมเกลาบุรีรัมยแ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยแ  เขต  32  จํานวน  40  คน  ใชเวลาในการทดลอง  4  สัปดาหแ  สัปดาหและ  3  
ชั่วโมง  ใชแผนการจัดการเรียนรู  12  แผน  แผนละ  1  ชั่วโมง  รวมเวลาทั้งหมด  12  ชั่วโมง  ทั้งนี้ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดย
การดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 
      2.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 
40 ขอ เวลาที่ใชในการทดสอบ 1 ชั่วโมง   ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
                 2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 12 ตามกําหนดการสอนที่กําหนดไว และรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบ
ทายแผนเมื่อจบแตละ แผนการจัดการเรียนรู   

       2.3  เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวดําเนินทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น ซ่ึงเป็น
ชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ 
        2.4  ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล                          
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนการวิเคราะหแขอมูล  ดังนี ้
 1. นําผลคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหแคาสถิติพื้นฐาน  คือ  รอยละ  (Percentage)   คาเฉลี่ย 
(Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   
 2. วิเคราะหแประสิทธิภาพของการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธแ   
 3.  วิเคราะหแเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและ    หลังเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิค
คําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใชคา  Dependent  Samples  t – test   
 4. วิเคราะหแดัชนีประสิทธิผลของการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการหา
คาดัชนีประสิทธิผล  
 5. วิเคราะหแความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยการอานคิดวิเคราะหแประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยกําหนดเกณฑแการแปลความหมายคาเฉลี่ย   
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้  
 1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
  1.1   รอยละ  (Percentage)   
   1.2  คาเฉลี่ย  (Mean)   
  1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1  ความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองหรือ  IOC  
    2.2  ความยากงาย (Difficulty)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.3  อํานาจจําแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยใชสูตร B  (Discrimination  Index  B)   
  2.4  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรของ  โลเวททแ (Lovett)   
  2.5  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ  โดยใชสูตร ดังนี ้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 117) 
   2.5.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
     2.5.2  ประสิทธิภาพของผลลัพธแ  (E2) 
  2.6  ดัชนีประสิทธิผล  (E.I)   
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
      สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน  ใชสูตร Dependent  Samples  t – test     
 
ผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ มีคา
เทากับ  81.89 / 81.88  ซ่ึงผานเกณฑแท่ีกําหนดไว 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ มี
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 3.  คาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยการใชการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถาม
หมวกความคิดหกใบ มีคาเทากับ 0.6800 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.6800 หรือคิดเป็นรอยละ 68.00 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถาม
หมวกความคิดหกใบ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
สรุปผลการอภิปราย 
 จากการวิจัยการพัฒนาอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ
สามารถอภิปรายผลได  ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบไป
ใช  พบวา  อานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบมีประสิทธิภาพเทากับ  81.64 
/ 81.98  ซ่ึงผานเกณฑแท่ีกําหนดไว  คือ  80 / 80  ที่เป็นเชนนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบขึ้นมีการ 
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ออกแบบและพัฒนาอยางเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม โดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร  เทคนิค  แนวคิด  และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยงของกับการพัฒนา
แบบฝึกทักษะ  เพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบฝึกทักษะ ไดทําการวิเคราะหแในเนื้อหาในหลักสูตรแลวแบงเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับเวลาและลักษณะ
นักเรียน  เป็นการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนใชความคิดพิจารณาเร่ืองที่อานทุกแงมุมอยางกวางขวางลึกซึ้งโดยใชสีของหมวกแทนประเภทการคิดที่แตกตาง
กัน  เป็นการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝึกคิดอยางหลากหลายรอบดาน  โดยใหผูเรียนมีทิศทางในการคิดที่ชัดเจนตามสีของหมวกซ่ึงเป็นสัญลักษณแแทนการคิด
ในแตละแบบ ไดแก หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง  หมวกสีดํา  หมวกสีเขียวและหมวกสีฟูา  ทําใหสามารถคิดพิจารณาเร่ืองแตละเร่ืองไดถึง  6  ดาน  
ครอบคลุมเพียงพอตอการวิเคราะหแบทอาน  ดังที่มีการออกแบบและพัฒนาอยางเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม  ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการดังกลาว
สอดคลองกับ  วิมลรัตนแ สุนทรโรจนแ และคณะ  (2551 : 111) ไดกลาวถึงการคิดแบบหมวกหกใบจะชวยใหนักเรียนไดพยายามคิดใหรอบคอบ  โดยคิดทั้งจุดดี  
จุดดอย  จุดที่นาสนใจ  และความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้น ๆ แทนที่จะยึดกับความคิดเพียงดานเดียว  และวัชรา  เลาเรียนดี  (2550 : 26)  กลาวสอดคลองกันวา  
หมวกแตละใบแตละสีแทนมุมมองและวิธีคิด  การนําเทคนิคนี้ไปใชเป็นการสมมติวาหมวกแตละใบแทนการคิดแตละแบบ  สวมหมวกสีใด  สวมหมวกสีใดตอง
แสดงออกการคิดแบบนั้น  ซ่ึงจะชวยควบคุมไมใหยึดติดกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง  นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบมีลําดับขั้นตอนการ
สอนที่ชัดเจน  กิจกรรมการเรียนรูมุงใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  วิธีการคิด  และฝึกคิด  มีการแลกเปลี่ยน  ปฏิสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียน
กับนักเรียนทุกขั้นตอนทําใหนักเรียนกระตือรือรนอยูตลอดเวลา  และไดฝึกอยางหลากหลายรอบดานทําใหเกิดความสามารถในการวิเคราะหแ  วิจารณแ   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค
คําถามหมวกความคิดหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวนั่นแสดงวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพิ่มสูงขึ้นที่เป็นเชนนี้เพราะการเรียนรูจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคหมวกหกใบเป็นการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดฝึกคิดอยางเป็นระบบโดยการถามคําถามกระตุนการคิด   ชวยสงเสริมให
ผูเรียนใชความคิดพิจารณาเร่ืองที่อานทุกแงมุมอยางกวางขวางลึกซึ้งโดยใชสีของหมวกแทนประเภทการคิดที่แตกตางกัน  เป็นการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนได
ฝึกคิดอยางหลากหลายรอบดาน  โดยผูเรียนมีทิศทางในการคิดที่ชัดเจนตามสีของหมวกซ่ึงเป็นสัญลักษณแแทนการคิดในแตละแบบ ไดแก  หมวกสีขาว  หมวกสี
แดง  หมวกสีเหลือง  หมวกสีดํา หมวกสีเขียวและหมวกสีฟูา ทําใหสามารถคิดพิจารณาเร่ืองแตละเร่ืองไดถึง  6  ดาน  ครอบคลุมเพียงพอตอการวิเคราะหแบท
อาน  (ทิศนา  แขมมณี. 2548 : 64) สอดคลองกับ  ระวิวรรณ  ศรีครามครัน (2549 : 188 - 191) ไดกลาวถึงประโยชนแของการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จ ดานวิชาการ นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนชวยเหลือกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม
ทําใหสมาชิกในกลุมตองสนใจศึกษา ในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย นักเรียนมีอิสระที่จะคิด และแสดงความคิดเห็นตอกลุม เป็นการพัฒนาทักษะทางดานสังคม 
ทักษะดานการสื่อสารใหกับผูเรียน และการนําแบบฝึกทักษะ มาใชเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนเกิดการรอบรู  รูจักเหตุและผล รูจัก
แกปใญหาเฉพาะหนา   ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีทักษะและประสบการณแเพียงพอที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน การใหแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถ 
จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จมากขึ้น   

3.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา  คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.6800  แสดงวา
นักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรูเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ  68.00  ที่เป็นเชนนี้เนื่องจากวิธีสอนแบบหมวก
ความคิดเป็นวิธีสอนแบบกลุมรวมมืออีกวิธีหนึ่งที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมมือและเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่นําแนวคิดหรือเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติอยางเป็นระบบในการพิจารณาสถานการณแที่เกิดขึ้นโดยใชสีของหมวกเป็นสัญลักษณแแทนการคิดหกดานซ่ึงนักเรียนไดฝึกทักษะการคิด
อยางหลากหลายสถานการณแในแงมุมตาง ๆ กัน  มีการกระตุนใหนักเรียนไดคิดแกปใญหาในส่ิงที่ทาทายความสามารถของผูเรียน  โดยคิดเป็นกระบวนการและ
เป็นขั้นตอน  นอกจากนี้การที่นักเรียนไดฝึกทักษะการอานคิดวิเคราะหแและเขียนโดยใชเทคนิคคําถามหมวกความคิด  ซํ้า ๆ บอย ๆ โดยใบความรู  ใบงาน  ที่
เนนเนื้อหาเหตุการณแที่นาสนใจ  และหลากหลายเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีเนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน  มีสื่อเป็นหมวกหกใบที่มีสีสัน
สวยงาม  และภาพประกอบบทเรียนสวยงามเราความสนใจ  ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอาน  การคิดวิเคราะหแ  การตอบคําถามและ
การทําใบงาน  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน  และทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความตั้งใจ  จึงสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้น  
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี  (2546 : 40 - 43)  ไดอธิบาย  การคิดแบบหมวกหกใบชวยสรางวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียนในการแกปใญหาที่
กําลังเผชิญอยู  และไมสรางความขัดแยงกับบุคคลที่อยูรวมกันในสังคม  เพราะการคิดแบบหมวกหกใบมีจุดยืนเดียวกันถึงแมจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน  
 4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการอานคิดวิเคราะหแ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ที่เป็นเชนนี้เพราะการอานคิดวิเคราะหแ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น กอใหเกิดการเรียนและพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการจากงายไปหายากตามลําดับขั้นตอน ครูคอยดูแล ใหคําแนะนํา ชวยเหลืออยางใกลชิด  ใชวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงซ่ึงสะทอนเห็นพัฒนาการและความสามารถของนักเรียน เนนใหนักเรียนไดฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู อยางมีความสุขและสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนแไดจึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับ ดังนั้นการเรียนรูแบบรวมมือเป็นการจัดเรียนรูที่มีประโยชนแอยางยิ่งที่ได
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางเป็นระบบ นักเรียนเกงรูจักชวยเหลือคนอื่นและแบงปในคนอื่น นักเรียนปานกลางไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน นักเรียนออนรูจักการไมทําใหผูอื่นเดือดรอนตองพยายามตั้งใจเรียน จึงทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น 
(วัฒนาพร ระงับทุกขแ. 2545 : 34) สอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรา  ปรีชา (2548 : 104) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย  เรื่องการอาน
เชิงวิเคราะหแโดยใชแบบฝึกทักษะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจพบวานักเรียนมีความพึงพอใจแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการ
อานเชิงวิเคราะหแโดยใชแบบฝึกทักษะโดยรวมอยูในระดับมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของ รองศาสตราจารยแ ดร.สมมาตรแ  ผลเกิด ซ่ึงเป็นอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ 
และดร.โกวิท วัชรินทรางกูร อาจารยแที่ปรึกษารวมที่ไดกรุณาที่ใหคําแนะนําขอคิดเห็นตรวจสอบ และแกไขรางวิทยานิพนธแมาโดยตลอด ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ
ไว ณ โอกาสนี ้
 ทายนี้ผูเขียนขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยูในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งใหผูเขียนมีสติปใญญาในการ
จัดทําวิทยานิพนธแใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอใหเป็นกตเวทิตาแดบิดา มารดา ครอบครัวของผูเขียน ตลอดจนผูเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ที่ใหความรูแก
ผูเขียนจนสามารถใหวิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
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ความต้องการบัณฑิตครูปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1-3 

 
ไพรินทร์  บุหลัน1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความตองการบัณฑิตครูปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1-3 จํานวน 388 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple random Sampling เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู สภาพท่ีเป็นจริงสวนใหญเห็นวา การจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
และการเชื่อมโยงเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหเขากับสถานการณแจริงได  2. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานความรูและประสบการณแ
วิชาชีพครู สภาพท่ีพึงประสงคแสวนใหญตองการ ดานการปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงคแอยางตอเน่ืองมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และการใชทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิ
ปใญญาทองถิ่นอยางคุมคาและเป็นประโยชนแสูงสุด 3. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติงานสภาพท่ีเป็นจริง สวนใหญเห็นวา การเอาใจใส
ดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณแ  ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติงาน สภาพท่ีพึงประสงคแสวนใหญตองการ การเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึง
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดผลจริง 5. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย
ดานการปฏิบัติตน สภาพท่ีเป็นจริงสวนใหญเห็นวา การมีวิจัยตอตนเองมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการยอมรับฟใงความแนะนํา ตักเตือน ของผูอื่น เมื่อมี
ขอบกพรองเกิดขึ้นและการคอยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเรียนเสมอ 6. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติตนสภาพท่ีพึงประสงคแ สวน
ใหญตองการ การมีวินัยตอตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และการเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหนาท่ี 
 
Abstract 
 This research aims to study the needs of graduate teachers, early childhood education and entrepreneurship education. 
Schools under the Office of Primary Education, Lampang District 1-3 of 388 using simple random (Simple random Sampling tools 
used in the study were statistically the five scales used in the research were percentage. the average standard deviation. The 
research found that 
 1. Graduate Primary teacher Knowledge and teachers. The reality of that. The learning process by community participation 
in education the most, followed by the environment. Learning materials and facilities for the students to learn. Content and links 
And teaching to the situation actually demands 2. Graduate Primary teacher. Knowledge and teachers. To most adverse conditions. 
Cultivating the virtues Values pretty good, desirable characteristics continuously as possible. The second is teaching. The principle 
that all students are able to learn and develop themselves. And the use of human resources, educational resources, local 
knowledge is worthwhile and beneficial to graduate 3. Primary teacher. Operational reality. Most agree that Care classes regularly and 
thoroughly as possible, followed by learning and teaching and learning is important. And creating opportunities for students to learn 
in every situation. Needs preschool teacher graduates. Operations To most adverse conditions. Care classes regularly and thoroughly 
as possible, followed by its implementation as a role model to students and develop lesson plans to be able to practice it really 
works 5. To graduate teachers early in their practice. The reality of that. The researchers themselves most. Followed by an 
introduction to the idea of warning people when a defect occurs and take care counseling to students to graduate 6. Primary 
teacher. The practice environment is desirable. Most Wanted Self-discipline is the most minor misconduct by traditions. And selfless 
devotion to duty. 
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ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย   
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต 1 

 
พวงพิศ  เรืองศิริกุล1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  เพื่อศึกษาปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง  เขต 1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต 1  จํานวน 101 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะหแขอมูลครั้งนี้ใชสถิติ รอย
ละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแขอมูล 
 ผลการวิจัยพบวา   
สถานภาพของครูผูสอนระดับปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  
 ครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง  เขต 1   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหาการ
บริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายดาน  ระดับมากเป็นอันดับ 1  คือ ดานการ
จัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม  รองลงมา คือ ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  และ ดานการนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล ตามลําดับ 
 ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลําปาง  เขต 1    ดานการพัฒนาบุคลากร  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดย 3 รายการแรก ไดแก  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสราง   เจตคติที่ดีตอเด็กพิการเรียนรวม  รองลงมาคือ โรงเรียนไดสนับสนุนโดยการสงครูเขารับการอบรม/สัมมนาใหมีความรู ความเขาใจ
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  และโรงเรียนไดมีการเตรียมความพรอมของครูในเรื่องการสอนเด็กพิการเรียนรวม  
 ปใญหาการบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลําปาง  เขต 1  ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย 3 รายการแรกไดแก  โรงเรียนมีการ
ดําเนินการเรื่องการจัดสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่นและสวยงามเอื้อตอการเรียนรู  รองลงมาคือ โรงเรียนมีการดําเนินการเรื่องการจัด
สภาพแวดลอมใหสอดคลองและเอื้อตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน   และโรงเรียนมีการดําเนินการเรื่องการจัดบริเวณและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนใหปลอดภัยสําหรับจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลําปาง  เขต 1  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 รายการแรกไดแก  โรงเรียนไดสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการประเมินศักยภาพผูเรียนเป็นรายบุคคล  รองลงมาคือ โรงเรียนไดจัดทําคูมือการประเมินศักยภาพ
ผูเรียนเป็นรายบุคคล และโรงเรียนไดประสานเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก  
 ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลําปาง  เขต 1  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พบวา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 3 รายการแรกไดแก  โรงเรียนไดประชุม
ช้ีแจงนโยบายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแกบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรับทราบ  รองลงมาคือ โรงเรียนไดจัดใหบุคลากรที่
ผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน    และโรงเรียนไดจัดทําคูมือ เอกสารประกอบการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
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Abstract 
 This research aims To study the problem of managing inclusive education. Teachers of primary level Schools 
under the Primary Education Service Area Office 1, Lampang district population in this research is the preschool teacher. 
Schools under the Primary Education Service Area Office 1, Lampang district number 101 was used in this study was a 
questionnaire. The analysis of this percentage, average, standard deviation analysis. 

The research found that 
The status of teachers at primary level respondents. Most of the women aged 41 years and over with a bachelor's 

degree. And teaching in small schools 
Preschool teachers School district primary education office locations are the first comments on the management 

of inclusive education as a whole in the medium. Given the income side The very first one was in the building and 
development environment, followed by the development. The development potential of the students and the 
supervision, monitoring and evaluation, respectively. 

Problem management, inclusive education. Teachers of primary level Schools under the Primary Education 
Service Area Office 1 Lampang District Human Resources Development found that overall the average level of the first 
three schools were organized to strengthen. Good attitude towards children with learning disabilities, as well, followed by 
the school by sending teachers to receive training / seminars to educate. Understanding of the inclusive education. And 
schools have to prepare teachers in teaching children with learning disabilities as well. 

Problem management, inclusive education. Teachers of primary level Schools under the Office of Primary 
Education, Lampang district one side of the building and the environment as a whole at a high level by the first three 
items are. Schools are implementing the environment clean, green and beautiful, conducive to learning, followed by the 
school, the implementation of environmental compliance and facilitates its use in everyday life. And schools with the 
implementation of the area and provide a safe environment in the school management for inclusive education. 

Problem management, inclusive education. Teachers of primary level Schools under the Primary Education 
Service Area Office 1, Lampang district development potential learners were included in the first list are moderate by 
three. The school promotes the development of knowledge. An understanding of the potential learners individually, 
followed by the school has prepared a guide to assess students individually. Schools and network synchronization with the 
relevant authorities to obtain technology facilities.  

Problem management, inclusive education. Teachers of primary level Schools under the Primary Education 
Service Area Office 1 Lampang area of supervision, monitoring and evaluation were included in the first list are moderate 
by three. The school has a meeting policy management inclusive education for staff, everyone in the school has been 
followed by the school arranged for personnel involved took part in the supervision of educational textbooks. 
consolidated schools And the school has prepared a guide Documents Supervision Monitoring and Evaluation 
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การศึกษาผลการสอน  เร่ือง  ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการสะท้อนคิด   

ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
 

ไพรินทร์  บุหลัน1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  เพื่อศึกษาผลการสอน เรื่องทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  โดยใชวิธีการสะทอนคิด 

กลุมเปูาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม
เลี้ยงดู  1071102 สาขาวิชาการศึกษา  คณะครุศาสตรแ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน  81 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหแขอมูลครั้งนี้ใชสถิติคาเฉลี่ย  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแขอมูล 
 ผลการวิจัยพบวา   

การสอนโดยใชวิธีการสะทอนคิด สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา โดยหลังการสอนโดยใชวิธีสะทอนคิด ทําใหนักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชวิธีการสะทอนคิดอยูในระดับมาก 

 

Abstract 
 This research aims To study the effects of teaching The theory of early childhood development By means of 
reflection The target group in this study. A first-year undergraduate students enrolled subjects. Developmental psychology 
and parenting 1071102 Educational Faculty Lampang Rajabhat University first semester of academic year 2556 number 81 
was used in this study were tested before and after classes. And satisfaction Data analysis is the statistical average. And 
standard deviation for the data analysis. 
 The research found that 
 Teaching by means of reflective thought. Affect student learning. After teaching methods using reflection. Student 
achievement higher learning. And student satisfaction with teaching by means of reflection at a high level. 
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การเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีในการจัดทําบัญชขีองธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Customer Service office in the Accounting of the business in the district of Tak Province. 

 
น้ําฝน  คงสกุล1  ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว2  และ สุพินดา  ปัญญาธิ3 

Namphon  kongsakool1 Yuparat  Chunkeaw2 and Supinda  Panyati3 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึง ปใจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ   
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ปใญหาในการใชบริการจัดทําบัญชีของธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดต าก  รวบรวมขอเสนอแนะของธุรกิจท่ีใช
บริการจัดทําบัญชีจากสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ นําเสนอขอเสนอแนะแกสํานักงานบัญชีเพื่อพิจารณาปรับปรุงดานการ
ใหบริการของสํานักงานบัญชี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูประกอบการหรือตัวแทนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของบริษัทจํากัด และ
หางหุนสวนจํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนท้ังสิ้น 161 ตัวอยาง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหแ
ขอมูลทางสถิติ โดยใช รอยละ แจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และ Binary Logistic Regression ผลการวิจัยพบวา สิ่งท่ีสถานประกอบการตองการจาก
การใชบริการของสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีมากที่สุดคือ ความถูกตองดานรายงานทางการเงิน สําหรับปใจจัยทางการตลาดไดวิเคราะหแขอมูล
ทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย ปรากฏวาในภาพรวมแลวมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานั กงานบัญชีในการจัดทําบัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด                  
โดยสามารถเรียงลําดับปใจจัยทางการตลาดท้ัง 5 ดานจากคาเฉลี่ยท่ีมากที่สุดไดดังนี้ ปใจจัยดานลูกคา ปใจจัยดานการติดตอสื่อสาร ปใจจัยดานตนทุน 
ปใจจัยรวมอื่น ๆ และปใจจัยดานความสะดวกสบายตามลําดับ นอกจากน้ีสิ่งท่ีสถานประกอบการตองการใชบริการอื่นท่ีนอกเหนือจากการทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีอยูในระดับมาก คือ การวางระบบบัญชีและการใหคําปรึกษาดานภาษีอากร และปใญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ คาธรรมเนียมในการ
ใหบริการสูงเกินไป ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการของสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีมากท่ีสุดคือเรื่องความชัดเจนของการอธิบายงาน              
และการจัดทํารายละเอียด 

จากการวิเคราะหแโดยใชสถิติแบบคาเฉลี่ย ปใจจัยทางการตลาด 5 ปใจจัย มีความสําคัญเป็นอันดับมากถึงมากท่ีสุด แตเมื่อพิจารณาโดยใช 
Binary Logistic Regression กลับมแีคปใจจัยดานตนทุนเพียงปใจจัยเดียวท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี 

 

คําสําคัญ:  การเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี , ปใจจัยทางการตลาด 
 

Abstract 
 This research aims to study. Market factors that influence the choice of office services account in the preparation 
of the accounts of businesses in the city of Tak problems using accounting services business in Muang Tak gather feedback 
based businesses. accounting services accounting office in the city of Tak and offer suggestions to improve the accounting 
office to consider the services of the accounting office. 

The sample used in this study. The operator or agent has the authority to decide on a company's accounting 
office. And Partnership In Tak total 161 samples were collected using a questionnaire. And the statistical analysis using 
frequency, percentage, average and Binary Logistic Regression. The results showed that What enterprises need from the use 
of accounting in preparing the accounts the most. The accuracy of financial reporting. For marketing factors were analyzed 
using statistical averages. Overall, it appears that influence the choice of office services, accounting, accounting is at the 
highest level. You can sort the marketing side of the average of the five most operators. Factors Customers Factors 
Communications The cost factor Other factors, and the convenience factor, respectively. In addition, the establishment 
wants to use services other than the accounting office's account to a large extent the accounting system and tax 
consulting. And the most common problems. The fee for the service too high. Suggestions regarding the use of accounting 
to accounting matters most is the clarity of the job description. And preparing detailed.  

The analysis using the statistical average. Five market factors are important factors as much as possible.                  
But considering using Binary Logistic Regression to the cost factor is just the only factor that affects the choice of 
accounting in preparing the accounts. 

 

Keywords : accounting services, marketing factor 
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บทนํา 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศที่กําลังเจริญเติบโต หลังจากกระแสการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในปี 2558 แรงขึ้น จังหวัดตากจึงไดมี
การเตรียมพรอมในการประสานงานและความพรอมในดานตางๆ เนื่องจากจังหวัดตากมีศักยภาพ การเป็นประตูสูอาเซียน เพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่
มีเขตชายแดนที่สําคัญติดกับประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน คือ ประเทศพมา ดังนั้นจังหวัดตากจึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของกลุมธุรกิจในสองพื้นที่นี้ไดเป็น
อยางดี (กรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ, 2558) 

ในปี 2557 จังหวัดตาก มีจํานวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจํานวน  1,371 ราย โดยอําเภอที่มีสถานประกอบการมากที่สุด คือ 
อําเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อําเภอแมสอด และบานตาก ตามลําดับ(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวดัตาก,  2557) วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่อยูใน 7 
อาชีพมาตรฐานที่ไดรับรองใหสามารถไปทํางานตามประเทศตางๆใน AEC ได สําหรับบริษัทที่มีขนาดใหญมีทุนประกอบการสูงๆ อาจไมมีปใญหาถาตองนําทุน
สวนหนึ่งมาจางพนักงานบัญชีหรือเปิดจางฝุายบัญชีประจําของบริษัท  แตสําหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีทุนประกอบการไมมากนักโดยเฉพาะบริษั ทและหาง
หุนสวนในจังหวัดตากสวนใหญเป็นบริษัทและหางหุนสวนขนาดเล็ก หรือมีความจํากัดดานตางๆ  เชน  ปใญหาดานบุคลากรและปใ ญหาทางดานการเงินและ
ปใญหาดานสถานที่อาจจะมีปใญหาทําใหไมสามารถเปิดจางฝุายบัญชีประจําของบริษัทได  ประกอบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 1196 
กําหนดใหบริษัทและหางหุนสวนจํากัด ตองทําบัญชีครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวุฒิการศึกษาของผูทํา
บัญชีของธุรกิจวา ผูทําบัญชีตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซ่ึงทบวงมหาวิท ยาลัยหรือคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบวาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)    

จากผลของการกําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชีนี้ทําใหจํานวนผูทําบัญชีใหแกกิจการมีจํานวนนอยลงไปกวาในอดีต ซ่ึงสงผลใหคาจางหรือเงินเดือนที่
กิจการตองจายใหผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัตินี้สูงขึ้น แตเนื่องจากปใญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปใจจุบัน ทําใหธุรกิจตาง ๆ มีแนวโนมที่จะพยายาม
ลดคาใชจายและจํานวนพนักงานลง การที่กิจการจะจางผูทําบัญชีที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีของตนใหมี
คุณภาพโดยจายคาตอบแทนสูง จึงเป็นเร่ืองที่กิจการไมคอยอยากทํา ผูทําบัญชีที่ยอมรับคาแรงที่นอยก็มักไมมีคุณภาพ ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของสํานักงาน
บัญชีที่จะเสนอบริการ ที่มีคุณภาพ และประหยัดคาใชจายใหแกธุรกิจตาง ๆ เมื่อเทียบกับการจางผูทําบัญชีเอง แตเนื่องจากสํานักงานบัญชีในปใจจุบันมีอยู
มากมาย ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การแขงขันระหวางสํานักงานบัญชีจึงมีอยูคอนขางสูง ฉะนั้นการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีเพื่อใหบริการแกธุรกิจตาง ๆ ที่มีความตองการใชบริการจึงเป็นสิ่งจําเป็น ประกอบกับนิติบุคคลสวนใหญที่
จดทะเบียนที่พาณิชยแจังหวัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงไมสามารถจางผูทําบัญชีที่มีคุณภาพใหเขามาทํางานได เพราะตองเสียคาใชจายคอนขางสูง 
นอกจากนี้ธุรกิจเหลานี้ก็มีรายการบัญชีคอนขางนอย ทําใหไมคุมกับการจางนักบัญชีเขามาทํางาน ในขณะที่ผูประกอบการก็ไมสามารถจัดทําบัญชีไดเอง เพราะ
การจัดทําบัญชีจําเป็นตองใชความรูความชํานาญการในสาขาวิชาชีพ ทําใหการจัดทําบัญชีเป็นเรื่องยุงยากสําหรับธุรกิจ จึงเป็นโอกาสของสํานักงานบัญชีใน
จังหวัดตากที่จะนําเสนอการใหบริการแกลูกคาในดานตาง ๆ ไดแก บริการจัดทําบัญชี รับวางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน รับจดทะเบียนนิติ
บุคคล ใหคําปรึกษาปใญหาทางบัญชีและภาษีอากร เป็นตน จากงานวิจัยของ นางสาวสุพินดา ปใญญาธิ พบวาผูประกอบการเลือกรูปแบบการใชบริการ
สํานักงานบัญชีทั้ง 6 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 1) บริการดานบัญชี, 2) บริการดานภาษีอากร, 3)  บริการดานการตรวจสอบบัญชี, 4)  บริการด านโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป,  5) บริการดานการอบรมทําบัญชีภาษีอากร,  และ 6) บริการดานกฎหมาย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปใจจัยทางการตลาดตาง ๆที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปประยุกตแใชหรือปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานบัญชีในจังหวัดตากและจังหวัดใกลเคียง
ใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจผูใชบริการในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชขีองธุรกจิในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาถึงปใญหาในการใชบริการจัดทาํบัญชีของธุรกจิในเขตอําเภอเมืองจังหวดัตาก 
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของธุรกิจที่ใชบริการจัดทําบัญชจีากสํานักงานบญัชีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตาก 
4. เพื่อนําขอเสนอแนะเสนอแกสาํนักงานบญัชีเพื่อพิจารณาปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานบัญชี 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  

คณะผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในอดีต ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ เพื่อกําหนดกรอบงานวิจัยและสรางขอคําถามในแบบสอบถาม โดยพิจารณาทฤษฎีและ
แนวคิดตางๆ ดังนี ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑแ 

และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) คอลแลต และแบลคเวลลแ (Kollat and Blackwell, 1968) ไดใหคํา
จํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภคไววา การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอน
และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแ โดยมีจุดเริ่มตนจากการ
ที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง  ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมี
การตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision)เป็นโมเดลที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑแหรือบริการ โดยมีจุดเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)ที่ทําใหเกิดความตองการ เมื่อสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความนึกคิดของผูซ้ือหรือผูบริโภค 
ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา (Buyer’s Black Box) ทําใหเกิดการตอบสนองของผูบริโภค(Buyer’sResponse) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’sPurchase 
Decision) โดยการซ้ือหรือไมซ้ือ(การบริหารการตลาดยุคใหม,ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ, 2539, หนา 110 – 112) 
 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่การมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจ
เรียกวา S – R Theory ดังแผนภาพตอไปนี้ 

สิ่งกระตุ้น                      กล่องดํา                    การตอบสนอง 

      

 
 

ภาพที ่1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอยางนอย หรอื S – R Theory 
 

ทฤษฎีของ S – R Theory กลาววา ในการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการจะตองเกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก ไดแก สิ่งกระตุน
ทางการตลาด และสิ่งกระตุนอื่นๆซ่ึงสิ่งกระตุนทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑแ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขายสิ่งกระตุนเหลานี้จะทําใหผูบริโภค
เกิดความตองการผลิตภัณฑแหรือบริการ 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด  

กรอบความคิด 4P (ฟิลิปคอตเลอรแ,2542,หนา 179) 
 แนวคิดของฟิลิปคอตเลอรแ ในงานเขียนเร่ือง กรอบ 4P ประกอบดวย Product (ผลิตภัณฑแ), Price (ราคา), Place (การจัดจําหนาย), Promotion 
(การสงเสริมการตลาด) ไดกลาวไววา กรอบความคิด 4P เป็นการใชมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูขาย ไมใชมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูซ้ือ หากตองการมองโดยใช
มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูซ้ือ ตองมองโดยผานหลัก 4C ไดแก ดานลูกคา (Customer), ตนทุน (Cost), ความสะดวกสบาย (Convenience) และการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นงลักษณแ  พัฒนบัณฑิต, ศุลีพร ตรียะประเสริฐพร และสมชายวงศแทรัพยแสิน (2542) ศึกษาถึงปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจาก
สํานักงานบัญชีของบริษัทและหางหุนสวนจํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความแตกตางของประเภทกลุมตัวอยางวามีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการจากสํานักงานบัญชีหรือไม ผลการวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสํานักงานบัญชีที่มีความสําคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก การใหคําปรึกษา
ดานภาษีอากร ความรวดเร็วตรงตอเวลาในการใหบริการ การใหคําปรึกษาเร่ืองหลักการบัญชีและระบบบัญชี ความเป็นระบบในการทํางานของสํานักงาน และ
คุณภาพของการใหบริการสวนการวิเคราะหแในสวนของความแตกตางของประเภทของกลุมตัวอยาง วามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสํานั กงานบัญชี
หรือไม พบวาความแตกตางของขนาดธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากสํานักงานบัญชี ในขณะที่ความแตกตางของประเภทธุรกิจ ระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการมีบุคคลภายนอกมาชวยบริหารหรือตัดสินใจของธุรกิจ ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

นันทา สงสวัสดิ์ (2539)ไดศึกษาถึงการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่นํามาศึกษาจากการกรอก
แบบสอบถามผูบริหารสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาสํานักงานบัญชีสวนใหญมีลักษณะงานที่ใหบริการแกลูกคาดานการจัดทําบัญชีและ
จัดทํารายงานงบการเงิน และจัดทํารายงานภาษียื่นกรมสรรพากรมากกวาดานอื่น โดยการคิดคาบริการลูกคาตามขนาดของกิจการ (ทุนจดทะเบียน) มีการหา
ลูกคาโดยใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกแนะนําใหโดยมีคาตอบแทน สํานักงานบัญชีสวนใหญไมมีโฆษณา โดยในสวนที่มีการโฆษณาจะเลือกใชสื่ อประเภท
ปูายคัตเอาทแมากกวาดานอืน่ การใหความสําคัญในการใชกลยุทธแรักษาลูกคาของสํานักงานบัญชีสวนใหญ ลําดับที่ 1 ไดแกการเนนคุณภาพการใหบริการ โดยให
ความสําคัญในเรื่องการถือวาขอมูลลูกคาเป็นความลับและเก็บรักษาอยางดี  

พรหมมินทรแ  รธนิธยแ (2537)ไดศึกษาปใจจัยในการเลือกใชบริการการสอบบัญชีของบริษัทจํากัด ในจังหวัดเชียงใหมพบวาปใจจัยในการเลือกใช
บริการการสอบบัญชีมีดังนี้ อันดับแรกคือ คุณภาพการใหบริการสอบบัญชี ไดแก การแกไขใหลูกคาอยางรวดเร็ว ผูใหบริการสอบบัญชีมี ความรูความชํานาญ 
การใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบบัญชี การเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไดเป็นอยางดีการเสนอรายงานถูกตองตรงกับขอเท็จจริง และตรงตอ
เวลา บริการเสริมดานอื่นๆ ที่บริษัทจํากัดในจังหวัดเชียงใหมตองการจากผูสอบบัญชีไดแกการเป็นที่ปรึกษาทางภาษีอากร การปรับปรุงแ ละออกแบบระบบ
บัญชี การตรวจสอบภายในและเป็นที่ปรึกษาทางบัญชี  ลักษณะสํานักงานสอบบัญชีที่บริษัทจํากัดในจังหวัดเชียงใหมตองการไดแก สามารถเป็นที่ปรึกษา
ทางดานบัญชีและภาษี มีการคิกคาธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐาน มีเทคนิคในการตรวจสอบที่ไดผลในระยะเวลาที่กําหนด มีการเสนอรายงานที่ถูกตองตรงกับ 

สิ่งกระตุนทางการตลาด
และสิ่งกระตุนอื่นๆ 

กลองดําหรือความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภค 

การตอบสนอง          
ของผูบริโภค 
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ขอเท็จจริง เละมีสถานที่ตั้งสํานักงานที่สะดวกในการติดตอขอเสนอแนะสํานักงานสอบบัญชีควรมีการใหบริการเสริมทางดานอื่นๆ เชนการช วยวางแผนทาง
ภาษีอากร ปรับปรุงและออกแบบระบบบัญชี จะตองเนนในเรื่องของคุณภาพของการใหบริการ เชนจะตองสามารถแกปใญหาใหแกลู กคาอยางรวดเร็วหรือ
ทีมงานหรือผูใหบริการจะตองมีความรูความชํานาญในการสอบบัญชี และควรตองจัดใหมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถที่จะบริการ
ตอลูกคา 

จากทฤษฎีและแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยตองการศึกษาถึงปใจจัยทางการตลาดโดยใชมุมมองเกี่ยวกับตลาด
ของผูซ้ือ วามีปใจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี ซ่ึงคณะผูวิจัยไดรวบรวมปใจจัยตา งๆ จากผลงานวิจัยในอดีต 
ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ได 23 ปใจจัยและนํามาจัดรวมกันเป็นกลุม ตามมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูซ้ือ (4P)  

ซ่ึงจากปใจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงกําหนดกรอบของงานวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดแก บริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัด ที่ตั้งอยูในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดตากที่จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธรุกิจการคากระทรวงพาณิชยแจงัหวัด จํานวน 270 ราย ประกอบดวยบริษัทจํากัด จํานวน 51 ราย และหาง
หุนสวนจํากัดจํานวน 219 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดตาก, 2557) สําหรับกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยไดแกบริษัทจํากัด และหางหุนสวน
จํากัดจํานวน 161 ราย โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan สําหรับเกณฑแที่ใชในการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางมีการกําหนดขนาดของกลุม (ปาจรียแ ผลประเสริฐ ; 2551; หนา 78) กําหนดคาความเชื่อมั่น (Confident Interval) 95% และความคลาดเคลื่อน 
(Error) 5 %  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเป็น 3 สวน ประกอบไปดวย  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยในการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี 
  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการของสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี 

 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยจําแนกเป็น 3 สวน ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1990 : 204)  ผลการทดสอบเครื่องมือของแบบสอบถามในสวนที่วัดปใจจัยในการ
พิจารณาเลือกใชบริการฯ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.75 

     2. สถิติบรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Descriptive Statistics) 
   การอธิบายลักษณะทัว่ๆ ไปของขอมลูที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง (Table) รอยละ  (Percentage) แจกแจงความถี่ (Frequence) 
และคาเฉลี่ย (Mean) 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบปใจจยัที่มีผลตอการเลือกใชบรกิารสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญช ีไดแกปใจจยัดานลกูคา ดาน ตนทุน ดานความสะดวกสบาย ดานการ
ติดตอสื่อสาร และปใจจัยรวมอื่นๆโดยใช Binary Logistic Regression 

 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางพบวามีเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 59.63 และเพศชายคิดเป็นรอยละ 40.37 มีอายุระหวาง 25-35 ปีมาก
ที่สุด คิดเป็นรอยละ 35.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 67.70 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการมากที่สุด คิดเป็น 

ตัวแปรอิสระ 
1.  ลูกคา 
2.  ตนทุน 
3.  ความสะดวกสบาย 
4.  การติดตอสื่อสาร 
5.  ปใจจยัรวมอื่นๆ 

ตัวแปรตาม 
การเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีใน

การจัดทําบัญชขีองธุรกจิในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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รอยละ 46.58 ลักษณะของธุรกิจ เป็นธุรกิจบริการมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 51.55 ทํางานเป็นระยะเวลา 6-10 ปีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 35.40 กิจการมีเงิน
ลงทุนจดทะเบียนระหวาง 1,000,001- 2,000,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 53.42 โดยมีพนักงานบัญชีจํานวน 1 คนมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 46.77 
สถานประกอบการมีพนักงานบัญชีที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีทางบัญชีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 37.27 ซ่ึงสถานประกอบการมอบหมาย
ใหพนักงานบัญชีรวบรวมเอกสารทางบัญชีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 68.32 สวนสาเหตุที่สถานประกอบการณแใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีมากที่สุด 
คือ ตองการรายงานทางการเงินที่ถูกตอง คิดเป็นรอยละ 18.01 
2. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีในการจัดทาํบญัชี 

แหลงขอมูลที่ทําใหสถานประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีมากที่สุด คือ จากคําบอกกลาวของผูอื่น คิดเป็นรอยละ 47.83  สถาน
ประกอบการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีจากสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตากมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 45.34 สวนสาเหตุของ
การใชบริการสํานักงานบริการบัญชีในการจัดทําบัญชีตอไป มากที่สุด คือมีความรูความชํานาญ คิดเป็นรอยละ 24.22  และสาเหตุที่สถานประกบการที่ไมใช
บริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีตอไปมากที่สุดคือขาดความรับผิดชอบและไมตรงตอเวลา คิดเป็นรอยละ 19.25  สําหรับปใจจัยทางการตล าดที่ได
ทํางานวิจัยนั้น ผลปรากฏวา ในภาพรวมมีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีอยูในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาปใจจัยดานลูกคา พบวา ปใจจัยดาน
ลูกคามีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ เสนอ
รายงานที่ถูกตองกับขอเท็จจริง ความเป็นระบบในการทํางานของสํานักงานบัญชี และความรวดเร็วและตรงตอเวลาในการใหบริการ คะแนนเฉลี่ย 3.70 และ
3.69 ตามลําดับ   ปใจจัยดานตนทุนมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.37 โดยประเด็นที่
พิจารณามากที่สุดคือคาธรรมเนียมในการใหบริการเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.56 ปใจจัยดานความสะดวกสบายมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบัญชีในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย3.18 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ ทําเลที่ตั้งใกลแหลงชุมชน คะแนนเฉลี่ย 3.45  ปใจจัยดานการ
ติดตอสื่อสารมีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.42 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ มี
ความสามารถในการส่ือความหมายใหเขาใจงายไดอยางชัดเจนและไมกํากวม คะแนน 3.60 ปใจจัยรวมอื่น ๆ มีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี
ในการจัดทําบัญชีในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.36 โดยประเด็นที่พิจารณามากที่สุดคือ จํานวนผูใหบริการมีเพียงพอ และความนาเชื่อถือของสํานักงาน
บัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 3.43 ตามลําดับ  นอกจากนี้สถานประกอบการมีความคิดเห็นวา หลักเกณฑแในการคิดคาธรรมเนียมการจัดทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชี ควรคิดจากประเภทของธุรกิจ มากที่สุดคิดเป็นรอยละ 47.8 
3.ความต้องการในการใช้บริการนอกเหนือจากการจัดทําบัญชีของสาํนักงานบัญชี 

กลุมตัวอยางมีความตองการใชบริการอื่นที่นอกเหนือจากการทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยรวม 2.88 โดยสิ่งที่ตองการมาก
ที่สุดคือการวางระบบบัญชีและการใหคําปรึกษาดานภาษีอากร คะแนนเฉลี่ย 3.32 รองลงมา คือ การตรวจสอบบัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.03 และการปรับปรุง
ออกแบบระบบบัญชี คะแนนเฉลี่ย 2.94 ตามลําดับ 
 
4.ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการของสํานักงานบัญชีในการจดัทําบัญชี 

กลุมตัวอยางประสบปใญหาเกี่ยวกับการใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีในระดับนอย  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 2.23 โดยปใญหาที่พบมาก
ที่สุดคือ คาธรรมเนียมในการใหบริการสูงเกินไป คะแนนเฉลี่ย  2.45 รองลงมาคือจํานวนผูใหบริการไมเพียงพอคะแนนเฉลี่ย  2.40  ผูใหบริการของสํานักงาน
บัญชีขาดความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา และผูใหบริการไมสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในการบริการคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 2.34 จัดทํา
บัญชีไมถูกตองทําใหกิจการตองเสียเบี้ยปรับ คะแนนเฉลี่ย 2.3 ผูใหบริการขาดความรูความสามารถ คะแนนเฉลี่ย 2.30  ผูใหบริการไมสามารถอธิบายงานและ
จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินได คะแนนเฉลี่ย  2.29  ผูใหบริการขาดความเชื่อถือและไมมีการใหบริการหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้ นตามขอตกลง 
คะแนนเฉลี่ยเทากันคือ  2.22  ไมสะดวกในการติดตอเจาหนาที่ผูใหบริการ คะแนนเฉลี่ย  2.19  ไมสามารถใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี การรวบรวมและ
การตรวจสอบขอมูลขั้นตน คะแนนเฉลี่ย  2.08 ไมสามารถเก็บรักษาความลับของลูกคาได คะแนนเฉลี่ย  2.07 ไมเขาใจถึงความตองการของลูกคาและไมสนใจ
ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา คะแนนเฉลี่ย  2.04  ผูใหบริการไมมีมนุษยสัมพันธแที่ดีไมมีความเป็นกันเองและสถานที่ตั้งของสํานักงานบัญชีไมสะดวก
ในการติดตอ คะแนนเฉลี่ยเทากันคือ  2.02  ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการของสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีมากที่สุดในเรื่อง การอธิบายงานและจัดทํารายละเอียดควร
ชัดเจน คิดเป็นรอยละ 36.65 รองลงมาคือ การจัดทําบัญชีที่ถูกตองควรแสดงที่มาที่ไป คิดเป็นรอยละ 31.68 ควรมีความรับผิดชอบมากกวานี้ คิดเป็นรอยละ 
30.43 และควรแจงลูกคาทราบลวงหนาในกรณีที่เอกสารไมครบสมบูรณแเพราะจะทําใหการจัดทําบัญชีเสร็จไมทันกําหนดเวลา คิดเป็นรอยละ 19.88 และความ
ตองการใชบริการนอกเหนือจากการทําบัญชีของสํานักงานบัญชีคือการวางระบบบัญชีและการใหคําปรึกษาดานภาษีอากร คะแนนเฉลี่ย 3.32 การตรวจสอบ
บัญชี คะแนนเฉลี่ย 3.03  
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลของการวิจัยทําใหเราทราบขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และแสดงใหทราบถึงปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งปใญหา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของธุรกิจ และ 
จากสรุปผลการวิจัยขางตน  พบวาปใจจัยดานตนทุน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เป็นปใจจัยที่มีผลตอการใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี เพียงปใจจัยเดียว 
สําหรับปใจจัยดานอื่น ๆ ไมมีผลตอการใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชคชัยวัฒนา และคณะ 
(2540) ซ่ึงพบวาปใจจัยดานคาธรรมเนียมต่ํา มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี 
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จากผลงานวิจัยในเรื่องปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนั้น เมื่อใชการวิเคราะหแ

โดยคาเฉลี่ยจะเห็นไดวาปใจจัยทางการตลาด 5 ปใจจัยไดแก ดานลูกคา ดานตนทุน ดานความสะดวกสบาย ดานการติดตอสื่อสารและปใจจัยรวมอื่นๆ สอดคลอง
กับแนวความคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ (2539) นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่วิเคราะหแโดยใชคาเฉลี่ยสอดคลองกับงานวิจัยตาง ๆ ซ่ึงสามารถแบงตาม
ปใจจัยทางการตลาดทั้ง 5 ไดดังนี้   

ด้านลูกค้า  จากการศึกษาพบวา ปใจจัยดานลูกคามีผลตอการพิจารณาเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีอยูในระดับสําคัญมากที่สุด 
เนื่องจากกิจการสํานักงานบัญชีเป็นธุรกิจบริการดังนั้น ตองคํานึงถึงปใจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอรายงานที่ถูกตองกับขอเท็จจ ริง เก็บความลับของ
ลูกคาและความรวดเร็วตรงตอเวลาในการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของนงลักษณแ พัฒนฑิต และคณะ (2542)และ พรหมมินทรแ รธนิธยแ (2537) 
ผลงานวิจัยในดานการเก็บความลับของลูกคาอยางดี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทา สงสวัสดิ์ (2539)  

ด้านต้นทุน  จากการศึกษาพบวา คาธรรมเนียมการใหบริการเหมาะสม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี อยูใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชควัฒนา และคณะ (2540) 

ด้านความสะดวกสบาย  จากการศึกษาพบวา ทําเลที่ตั้งของสํานักงานบัญชีที่ใกลแหลงชุมชนสะดวกในติดตอ การใชบริการไมยุงยากมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชควัฒนา และคณะ (2540)   

ด้านการติดต่อสื่อสาร  จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการส่ือความหมายใหเขาใจไดอยางชัดเจนและไมกํากวม ทําใหลูกคาทราบ เขาใจและ
ไดรับคําตอบไดอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ (2539) การติดตอสื่อสารที่ดีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธแ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับแนวความคิดสําหรับธุรกิจใหบริการ 
(2539) ซ่ึงยึดถือความพึงพอใจของลูกคาเป็นหลัก 

ด้านปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ  จากการศึกษาพบวา ความมีชื่อเสียงและประสบการณแของสํานักงานบัญชี ความนาเชื่อถือของสํานักงานบัญชี จํานวนผู
ใหบริการมีเพียงพอมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมหวัง ศุภโชค
วัฒนา และคณะ (2540)   
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

1. ควรศึกษาปใจจยัทางการตลาดของสํานักงานบัญชี โดยแยกตามขนาดของธุรกิจเพื่อทราบความแตกตางของปใจจยัในการเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีในการจัดทําบญัช ี

2. ควรทําการวจิัยเชิงเปรียบเทียบ ปใจจยัทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชสํานักงานบัญชีในการจัดทาํบัญชีของสํานกังานแตละขนาด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจากงบประมาณแผนดิน หมวดรายจายอื่น  (งบพัฒนาจัดการศึกษา) งบประมาณปี 2558  สนับสนุน
จากโครงการยกระดับปริญญานิพนธแเป็นงานวิจัยตีพิมพแ  งานสรางสรรคแ  และงานบริการวิชาการสูชุมชน ประเภททุน HRS  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแประพัฒนแ  เช้ือไทย รองอธิการบดีเขตพื้นที่ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ที่ใหการ
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ รองผูอํานวยการฝุายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาก  ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท จํากัดและหางหุนสวน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตากที่ใหความอนุเคราะหแในการกรอกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการบัญชี  ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  
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ความพร้อมและการใช้ประโยชนจ์ากระบบสารสนเทศของเทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตําบลในจังหวัดตาก 
Readiness and Utilization of Information System of Tambon Municipality and Tambon Administrative 

Organization in Changwat tak. 
 

วีรพงษ์  สุทาวัน1  บุญส่ง บูลย์ประมุข2 
Veerapong Suthawan and Boonsong Boonpramuk 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคแคือ 1) เพื่อศึกษาความพรอมของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของพนักงานเทศบาลและ
องคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาการรับรูและการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบลของประชาชนในจังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาเว็บไซตแเทศบาล
และองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 4) เพื่อตองการทราบปใญหาและอุปสรรคในการใชระบบสารสนเทศของพนักงานเทศบาลองคแการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดตากและประชาชนในจังหวัดตาก 
 วิธีการวิจัยที่ใชมีดังนี้ 1) การสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey Research) จากพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
และประชาชนจังหวัดตาก 2) สังเกต (Observation) ความพรอมของระบบสารสนเทศและการใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลและองคแการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดตาก 3) วิเคราะหแขอมูลในเว็บไซตแ (Secondary Data Analysis) จากเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ประชากรที่อยูใน
ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาล พนักงานองคแการบริหารสวนตําบล และประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล  และ
ประชาชนในจังหวัดตาก จากเทศบาลตําบลที่เป็นตัวอยาง 8 แหง และองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง 26 แหง และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชสถิติในการวิเคราะหแ ไดแก คารอยละ (Percentage) 
 ผลการศึกษาพบวา เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง มีความพรอมของระบบสารสนเทศ รอยละ 20.6 และมีความพรอมในการ
ใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบล รอยละ 35.3 
 พนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง มีความเห็นเกี่ยวกับการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ ดังนี้ คอมพิวเตอรแมี
ประโยชนแตอหนวยงานมาก รอยละ 94.7 หนวยงานที่ไดรับประโยชนแจากระบบอินเทอรแเน็ตคุมคาตอการลงทุน รอยละ 87.1 และเห็นวามีปใญหาและอุปสรรค
ที่พบมากที่สุดในการใชระบบสารสนเทศ คือ ปใญหาการเชื่อมตออินเทอรแเน็ต รอยละ 37.6 
 ประชาชนที่เป็นตัวอยางทราบวามีการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล รอยละ 27.1 ไดใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล รอยละ 5.9 และเห็นวาปใญหาและ
อุปสรรคที่พบมากที่สุดในการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล คือ การดาวนแโหลดขอมูลลาชา และสายโทรศัพทแหลุดบอย รอยละ 35.0 
 เว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยางมีปริมาณขอมูลเพียงพอ รอยละ 82.3 มีขอมูลเป็นปใจจุบัน รอยละ 76.5 มีปริมาณ
ขอมูลดีกวาเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 5.9 มีปริมาณขอมูลดีกวาสิ่งพิมพแประจําหนวยงานตนเอง รอยละ 28.6 มี ความเป็นปใจจุบัน
ของขอมูลดีกวาเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รอยละ 5.9 มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลดีกวาสิ่งพิมพแประจําหนวยงานของตนเอง รอยละ 11.8 มี
ความเหมาะสมตอการเป็นเว็บไซตแสําหรับหนวยงานราชการ รอยละ 64.7 มีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางที่อยูในระดับดีมาก รอยละ 29.4 ระดับดี รอยละ 23.6 พอใช 
รอยละ 17.6 และตองปรับปรุง 29.4 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในพื้นที่ของตนในการใช
และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหการใชระบบสารสนเทศนั้นไดรับประโยชนแสูงสุด 

 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to study the readiness of information system and the utilization from information 
system of Tambon Municipality and Tamon Administrative Organization officers in Changwat Tak 2) to study the perception and the 
use of Tambon internet service of people in Changwat Tak 3) to study the websites of Tambon Municipality and /tambon 
Administrative Organization in Changwat Tak and 4) to learn about the problems and obstacles in using information system of 
Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization officers and people in Changwat Tak. 
 The methods used in researching are 1) survery research by doing random sampling from Tambon Municipality and 
Tambon Administrative Organization officers and people in Changwat Tak 2) observing the readiness of information system and the 
service of Tambon internet service of Tambon Mumicipality and Administrative Organization and 3) secondary data analysis from 
information in the websites of Tambon Mumicipality and Administrative Organization 
 The scope of population in thai research is the officers of Tambon Mumicipality and Tambon Administrative Organization in 
Changwat Tak from 8 Tambon Mumicipality samples and 26 Tambon Administrative Organization samples. The resulte are compiled 
with Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program by using statistics in information analysis such as percentage. 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 The reslte of the study reval that Tambon Mumicipality and Tambon Administrative Organization samples have readiness of 
information system 20.6% and readiness in Tambon internet service 35.3% 
 Sample officers of Tambon Mumicipality and Tambon Administrative Organization have commented about the utilization of 
information system by percentage as follows: computer being very useful for offices 94.7% offices gaining valuable investment from 
internet system 87.1% information filed in computer having been highly used for operations 61.2%; whereas most problems and 
obstacles found in information system use are internet linkage problems 37.6% 
 People who are samples know that there is Tambon internet service 27.1% have used Tambon internet service 5.9% and 
have commented that most prolems and obstacles found are slow information download and frequently disconnected telephone 
line 35.0% 
 Sample Tambon Mumicipality and Tambon Administrative Organization wedsites are evaluated as follows: having enough 
information 82.3%, having updated information 76.5% having better quantity of information than the websites of the Department of 
Local Administration 5.9% having updated information better than pudlications of their own offtces 11.8%, having appropriateness to 
be websites for government offices 76.5%, having appropriateness to be peoplevs public services 64.7%, having very good sample 
websites 29.4%, good websites 23.6%, fair websites 17.6% and have-to-be improved websites 29.4% 
 The suggestion from this research is that Tambon Mumicipality and Tambon Administrative Organization should collaborate 
with government sectors or private sectors in their own areas in using and developing information system in order to make the best 
benefit information system use. 
 
บทนํา 
 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทอฟฟเลอรแ กลาววา อารยธรรมของโลกไดผานการปฏิวัติที่สําคัญมาแลวสามยุค ซ่ึงยุคแหงการเปลี่ยนแ ปลงนั้น
เปรียบเสมือนคลื่นเทคโนโลยีสามลูก ไดแก 
 อารยธรรมคลื่นลูกที่หนึ่ง คือ คลื่นเกษตรกรรม อารยธรรมคลื่นลูกที่สอง คือ คลื่นอุตสาหกรรม และอารยธรรมที่สาม คือ คลื่นสารสนเทศ ซ่ึงจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ผานมา ทําใหเห็นแนวโนนของอารยธรรมคลื่นลูกที่สี่วา ในอนาคตสังคมจะมีลักษณะเป็นสังคมอัจฉริยะ ( Intelligent Society) โดยสารสนเทศ
จะมีความสําคัญเป็นอยางมาก ปใจจุบันมีนักวิชาการหลายทานที่ใหความสําคัญตอสารสนเทศ เชน ตํารา วัฒนา ไดอางถึงคํากลาวของ Francis Bacon ที่ให
ความสําคัญตอสารสนเทศวา “ความรูคืออํานาจ” พิชิต พิทักษแเทพสมบัติและบุญอนันทแ พินัยทรัพยแ (2550:6) กลาววา “ขอมูลใหแคความรู แตขาวสารใหถึง
ปใญญา” และดํารง วัฒนา (2539:7) อธิบายวา ขอมูลสารสนเทศหรือความรู ตางก็ชวยเพิ่มอํานาจใหผูบริหารทํางานไดสําเร็จมาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน สวน
ในอนาคตที่มีผูคาดการณแวาจะเป็นสังคมสารสนเทศนั้น อํานาจการบริหารรัฐจะเปลี่ยนแปลงจากกําลังทางการทหารมาใชสารสนเทศเป็นฐานอํานาจที่สําคัญ
แทน โดยสรุปแลว ไมวาจะเป็นขอมูล ขาวสารหรือสารสนเทศ และความรู ตางก็นํามาเพิ่มพูนของปใญญาไดทั้งสิ้น 
 รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวจะเป็นผูนําในการสรางกระบวนการไรกระดาษ เพื่อลดระบบการทํางานที่มากดวยขั้นตอน รวมถึงรัฐบาลของประเทศที่
กําลังพัฒนาก็สามารถใชกระบวนการใหมๆ ในการทํางานโดยไมตองวุนวายกับการทํางานกระดาษไดเชนกัน แตปรากฏวารัฐบาลสวนใหญยังลาหลัง 
ภาคเอกชนในสวนที่เกี่ยวกับการใชอุปกรณแดิจิทัล (Digital) สําหรับแนวทางเพื่อที่จะใหรัฐบาลสามารถเขาสูยุคดิจิทัลไดนั้น ตองปฏิบัติตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
ใหพนักงานใชไปรษณียแอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Mail หรือ E-Mail) พยายามจัดเก็บขอมูลในหนวยงานใหอยูในระบบดิจิทัลแทนการใชเอกสาร ใหบริการ
ของรัฐบาลเป็นระบบออนไลนแ โดยใหทุกอยางอยูบนอินเทอรแเน็ตและกะระดับทักษะของประชาชน โดยการใหเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสวนหนึ่งของการศึกษา
และการฝึกอบรมในทุกระดับ 
 ในปใจจุบัน ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีไดรับความสนใจมากขึ้นจากภาครัฐบาล เพราะเป็นระบบที่สามารถผลิตขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว เพียงพอและ
ทันเวลา เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคแกร โดยเฉพาะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นหนวยงานการปกครองที่ครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศ เป็นแหลงเรียนรูการเมือง
การปกครอง ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานทองถิ่น สรางความรูสึกผูกพันและหวงแหนในผลประโยชนแของทองถิ่นตนเอง และกอใหเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป 
 ระบบสารสนเทศมีบทบาทตอองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน เมื่อมีโครงการอินเทอรแเน็ตตําบลในปี พ.ศ.2544 โดยการรวมมือของกรมการ
ปกครอง กระทรวงศึกษามหาดไทยและองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย หรือ บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ในปใจจุบัน ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแ
และระบบอิน เทอรแ เน็ต ให เทศบาลและองคแการบริหารส วนตํ าบล พร อมทั้ ง เชื่ อมตอระบบอิน เทอรแ เน็ตฝุ าย เว็ บ ไซ ตแ กรมการปกครอง 
(http://www.khonthai.com) (กรมการปกครอง กองราชการสวนตําบล, 2545 ก : 1-2) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหสามารถรองรับภารกิจที่ไดรับการถายโอน บริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางใหมีความสามาร ถในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น สามารถจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดคลองกับแนวทางพัฒนาในระดับจังหวัดตอไป 
 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นความสําคัญที่ตองศึกษาความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศขององคแกรปกครอ งสวนทองถิ่น เชน 
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล ซ่ึงถือวาเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนในเขตชนบทมากที่สุด โดยการศึกษาใน
พื้นที่ของจังหวัดตาก ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่อยูในปใจจุบัน โดยทําการศึกษาความพรอมของระบบสารสนเทศ การใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ 
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การรับรูและการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล ประเมินเว็บไซตแและเปรียบเทียบปริมาณขอมูลและความเป็นปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการ
บริหารสวนตําบล รวมถึงปใญหาและอุปสรรคจากการใชระบบสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพรอมของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล 
2. เพื่อศึกษาการรับรูและการใชอินเทอรแเน็ตตําบลของประชาชนในจังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
4. เพื่อตองการทราบปใญหาและอุปสรรคแในการใชระบบสารสนเทศของพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล และประชาชนในจังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาล พนักงานองคแการบริหารสวนตําบล และประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแ การ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ปี 2552 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ทําการศึกษาในพื้นที่องคแการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ทั้งหมด 9 
อําเภอ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ผูศึกษากําหนด
วิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานเทศบาล พนักงานองคแการบริหารสวนตําบล และประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดตาก ปี2552 
  1. เทศบาล 13 แหง ใชเป็นตัวอยาง 8 แหง แบงเป็น เทศบาลที่มีเว็บไซตแของตนเอง 6 แหง ใชเป็นตัวอยาง 4 แหง และเทศบาลตําบลที่ไมมีเว็บไซตแ
ของตนเอง 7 แหง ใชเป็นตัวอยาง 4 แหง ทําการสุมตัวอยางโดยการจับฉลาก ทําการสุมตัวอยางโดยการจับฉลาก 
  เทศบาลที่เป็นตัวอยางแตละแหง ทําการสุมเลือกพนักงาน โดยการจับฉลากจากรายชื่อพนักงานที่สังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล กองวิชาการและ
แผนงาน กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการศึกษาและกองสวัสดิการและสังคม ไดตัวอยาง แหงละ 5 คน รวมจํานวน 40 คน และทํา
การสุมเลือกประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลจากแตละหมูบาน โดยวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic Selection) จากรายชื่อประชากรทั้งหมด (พิชิต พิทักษแ
เทพสมบัติ, 2548: 245) ไดตัวอยางละ 10 คน รวมจํานวน 80 คน 
  2. องคแการบริหารสวนตําบล 53 แหง ใชเป็นตัวอยาง 26 แหง แบงเป็น องคแการบริหารสวนตําบลที่มีเว็บไซตแของตนเอง 28 แหง ใชเป็นตั วอยาง 13 
แหง และองคแการบริหารสวนตําบลที่ไมมีเว็บไซตแของตนเอง 25 แหง ใชเป็นตัวอยาง 13 แหง ทําอยางสุมตัวอยางโดยการจับฉลาก 
  องคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางแตละแหง ทําการสุมเลือกพนักงาน โดยการจับฉลากจากรายชื่อพนักงานที่สังกัดสํานักงานปลัดองคแกา ร
บริหารสวนตําบล สวนการคลัง สวนสาธารณสุข สวนการศึกษาและสวนโยธา ตัวอยางแหงละ 5 คน รวมจํานวน 130 คน และทําการสุมเลือกประชาชนที่อยูใน
เขตองคแการบริหารสวนตําบลจากแตละหมูบาน โดยวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic Selection) จากรายชื่อประชากรทั้งหมด (พิชิต พิทักษแเทพสมบัติ, 
2548: 245) ไดตัวอยางละ 10 คน รวมจํานวน 260 คน 
  รวมพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ที่เป็นตัวอยางจํานวน 170 คน และประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ที่เป็นตัวอยางจํานวน 340  
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
  การวิจัยเรื่อง ความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก ไดศึกษาขอมูลจาก
แหลงขอมูลดังนี้ 
  1. สํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey Research) จากพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล และประชาชนในจังหวัดตาก 
  2. สังเกต (Observation) ความพรอมของระบบสารสนเทศและการใชบริการอินเทอรแเน็ตเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
  3. การวิเคราะหแขอมูลในเว็บไซตแ (Secondary Data Analysis) จากเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีโครงสรางดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 
  ตอนที่ 2 ความพรอมของระบบสารสนเทศ แบงเป็น สวนที่ 1 คอมพิวเตอรแและอุปกรณแ สวนที่ 2 บุคลากร สวนที่ 3 ระบบอินเทอรแเน็ต และสวนที่ 4 
ขอมูล 
  ตอนที่ 3 การใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ และคําถามเฉพาะเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามไปใหพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล 34 แหงกรอกคําตอบเอง ( Self-
Administered Questionnaire) โดยแนะนําใหพนักงานที่เป็นตัวอยาง 170 คน เขาใจในการทําแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนในวันเดี่ยวกัน โดย
ไดรับแบบสอบถามคืนมา 170 ชุด คิดเป็นรอยละ 100.0 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
  รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนที่เป็นตัวอยาง 340 คนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 34 แหง โดยการ
สัมภาษณแ (Interview) ในหัวขอตอไปนี้ ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง การรับรูและการใชอินเทอรแเน็ตตําบล และการรับรูเกี่ยวกับเว็บไซตแเทศบาลและองคแการ
บริหารสวนตําบล 
  นอกจากนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล เพื่อประเมินขอมูลในเว็บไซตแ เปรียบเทียบปริมาณขอมูลและความ
เป็นปใจจุบันของขอมูลกับขอมูลในเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและขอมูลในสิ่งพิมพแประจําเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่ เป็นตัวอยาง 
ประเมินการออกแบบเว็บไซตแ และประเมินเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซตแ จากการศึกษาเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง เว็บไซตแ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และขอมูลในสิ่งพิมพแประจําเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง เชน วารสารและแผนพับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหแเชิงสถิติดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรแ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอการวิเคราะหแใน
รูปแบบของตาราง โดยการใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) 
 
ผลการศึกษา 
1. ความพรอมของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของพนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 ความพรอมของระบบสารสนเทศ 
  เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยาง มีเครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชไดดี รอยละ 82.4 มีเครื่องพิมพแทั้งหมดที่ใชไดดี ร อยละ 100.0 มี
เครื่องสแกนเนอรแที่ใชไดด ีรอยละ 61.8 มีโมเด็มใชไดดี รอยละ 70.6 และมีเครื่องสํารองไฟฟูา (UPS) ที่ใชไดดี รอยละ 79.4 เทศบาลและองคแการบริหารสวน
ตําบล มีเครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชงานไดดี 10-19 เครื่อง รอยละ 50.0 แตพนักงานที่เป็นตัวอยางวายังมีคอมพิวเตอรแจํานวน ไมเพียงพอ รอยละ 52.4 
คอมพิวเตอรแมีความเร็วเพียงพอ รอยละ 58.2มีความจําเพียงพอ รอยละ 67.6 โดยสรุปแลว มีเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางรอยละ 50.0 
ซ่ึงมากที่สุด ที่มีความพรอมดานคอมพิวเตอรแและอุปกรณแ และรอยละ 8.8 ไมมีความพรอม 
  มีพนักงานที่เป็นตัวอยาง รอยละ 34.1 ซ่ึงมากที่สุด เคยไดรับการฝึกอบรมการใชคอมพิวเตอรแ เพียง 1 ครั้ง มีความ สามารถในการใชคอมพิวเตอรแใน
ระดับปานกลาง รอยละ 49.4 โดยสวนใหญมีความรูความเขาใจ เรื่องระบบสารสนเทศระดับปานกลาง รอยละ 61.2 และมีความรูความเขาใจวิธี การและ
ขั้นตอนของการทําแผนพัฒนาตําบลนั้น มีตัวอยางที่มีความรูระดับปานกลาง รอยละ 49.4 โดยมีตัวอยางที่สามารถระบุไดวาตนเองตองการใชขอมูลอะไรบางใน
การทํางาน รอยละ 82.9 สวนใหญมีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Word ไดคลอง รอยละ 72.9 สวนโปรแกรม Microsoft Access เป็น
โปรแกรมที่ตัวอยางใชไมเป็นมากที่สุด รอยละ 44.7 โดยเห็นวาผูบริการใหการสนับสนุนการใชระบบคอมพิวเตอรแในระดับมาก รอยละ 62.4 แตสวนใหญเห็นวา
ตนเองมีความรูดานคอมพิวเตอรแไมเพียงพอ รอยละ 61.0 และเห็นวาตนเองตองการไดรับการฝึกโปรแกรม Microsoft Power Point รอยละ 35.3 ซ่ึงมากที่สุด 
โดยสรุปแลวมีเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง รอยละ 38.3 ซ่ึงมากที่สุด ที่ไมคอยมีความพรอมดานบุคลากร และรอยละ 32.4 มีความ
พรอม 
 เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 58.5 ใชการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรแเน็ตดวยระบบโทรศัพทแ แบบอินเทอรแเน็ต 
ความเร็วสูงหรือเทคโนโลยี ADSL สวนการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรแเน็ตภายในหนวยงานดวยระบบเครือขายทองถิ่น หรือระบบ LAN นั้น สวนใหญใชการ
เช่ือมตอดวยสายเคเบิล รอยละ 52.9 พนักงานที่เป็นตัวอยางสวนใหญเห็นวา ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระบบอินเทอรแเน็ตของเทศบาลและองคแการบริหาร
สวนตําบลเป็นปกติ รอยละ 50.6 และการดาวนแโหลดขอมูลทางอินเทอรแเน็ต พบวา ความเร็วเป็นปกติ รอยละ 46.5 การเขาสูระบบอินเทอรแเน็ ตของกรมการ
ปกครองทองถิ่นของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล พบวา สวนใหญใชไดดี รอยละ 71.8 โดยสรุปแลว มีเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็น
ตัวอยาง 35.3 ซ่ึงมากที่สุด ที่มีความพรอมดานระบบอินเทอรแเน็ตและรอยละ 17.6 ไมมีความพรอม 
  พนักงานที่เป็นตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 73.0 เห็นวาขอมูลที่มีการจัดเก็บเพียงพอ สวนขอมูลที่ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 53.4 เห็นวา
หนวยงานตนเองมีปริมาณไมเพียงพอ คือ ขอมูลการใชที่ดินและขอมูลที่เป็นตัวอยาง รอยละ 58.3 เห็นวาหนวยงานตนเองไมมีเลย คือ ขอมูลปริมาณน้ําฝน โดย
ที่ขอมูลทุกประเภทนั้นมีการจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษและไฟลแสวนการจัดเก็บในเว็บไซตแมีนอยมาก ตัวอยางสวนใหญเห็นวาขอมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอรแ
ไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน รอยละ 53.5 โดยมีตัวอยางรอยละ 61.8 ที่เห็นวาผูบริหารพอใจกับสถานการณแของขอมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอรแในระดับ 
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ปานกลาง โดยสรุปแลวมีเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง รอยละ 38.2 ซ่ึงมากที่สุด ที่ไมคอยมีความพรอมดานขอมูล และรอยละ 20.6 มี
ความพรอม 
  เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยางมีความพรอมดานคอมพิวเตอรแและอุปกรณแในการใหบริการอินเทอรแเน็ต ดังนี้ มี คอมพิวเตอรแที่
ใชไดดี รอยละ 76.5 และไมมีคอมพิวเตอรแรอยละ 8.8 มีเครื่องพิมพแที่ใชไดดี รอยละ 50.0 และไมมีเครื่องพิมพแ รอยละ 50.0 มีโ มเด็มที่ใชไดดี รอยละ 76.5 
และไมมีโมเด็ม รอยละ 14.7 มีเครื่องสํารองไฟฟูา (UPS) ที่ใชไดดี และไมมีเครื่องสํารองไฟฟูา รอยละ 29.4 โดยสวนใหญใชการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรแเน็ต
ดวยระบบโทรศัพทแบานแบบอินเทอรแเน็ตความเร็วสูงหรือเทคโนโลยี ADSL รอยละ 58.6 สวนการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรแเน็ตภายในหนวยงานดวยระบบ
เครือขายทองถิ่น หรือระบบ LAN นั้น สวนใหญใชการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล รอยละ 65.6 
  หนวยงานที่เป็นตัวอยางมีจุดใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลภายในที่ทําการของหนวยงาน รอยละ 88.2 และไมมีจุดใหบริการ 8.8 มีจุดใหบริ การที่เป็น
สัดสวน รอยละ 51.6 มีปูายแสดงจุดใหบริการชัดเจน รอยละ 64.5 จุดใหบริการรอยละ 51.6 ตั้งอยู ใกลชุมชนโดยประชาชนสามารถเดินทางไปใชบริการ
อินเทอรแเน็ตตําบลไดอยางสะดวก รอยละ 80.6 ดานการประชาสัมพันธแ พบวา หนวยงานที่เป็นตัวอยางใชวิธีการประชาสัมพันธแดานปูายมากที่สุดหรือรอยละ 
50.0 และไมมีการประชาสัมพันธแเลย ถึงรอยละ 38.2 หนวยงานที่เป็นตัวอยางสวนใหญใหบริการอินเทอรแเน็ตเฉพาะเวลาราชการ รอยละ 58.0 และสวนใหญ
ไมมีสมุดบันทึกหรือลงทะเบียนผูใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบล และไมมีแบบสอบถามความพึงพอใจ รอยละ 71.0 และ 87.0 ตามลําดับ สรุปความพรอมในการ
ใหบริการอินเทอรแเน็ตของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง พบวา หนวยงานที่เป็นตัวอยางมีความพรอมและคอนขางมีความพรอม รอยละ 
35.3 เทากัน ไมคอยมีความพรอม รอยละ 5.9 และไมมีความพรอมเลยถึงรอยละ 23.5 
  เว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล สวนใหญมีผูดูแลหลักเป็นบุคคลภายใน รอยละ 55.3 สวนการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตแใหเป็นปใจจุบัน
นั้น พบวา ไมมีกําหนดแนนอน รอยละ 50.6 
  ความพรอมของระบบสารสนเทศของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยางโดยสรุปคือ รอยละ 35.3 ซ่ึงมากที่สุด มีระบบสารสนเทศที่
คอนขางมีความพรอม รองลงมา รอยละ 29.4 ไมคอยมีความพรอม รอยละ 20.6 มีความพรอม และรอยละ 14.7 ไมมีความพรอม 
 การใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ 
  พนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางเกือบทั้งหมด หรือรอยละ 94.7 เห็นวา คอมพิวเตอรแมีประโยชนแตอหนวยงานมาก 
ตัวอยางเห็นวาคอมพิวเตอรแชวยในการบริหารงานของหนวยงานโดยมีประโยชนแตอการชวยในการปฏิบัติงาน รอยละ 48.2 ซ่ึงมากที่สุด 
  โดยมีพนักงานที่เป็นตัวอยาง รอยละ 58.2 ที่ใชโปรแกรม Microsoft Word มากที่สุด ซ่ึงโปรแกรม Microsoft Word ก็เป็นโปรแกรมที่ตัวอยาง
สวนมากเห็นวามีประโยชนแตอการบริหารงานของหนวยงานตนเองมากที่สุด รอยละ 54.1 มีตัวอยาง รอยละ 44.7 ใชคอมพิวเตอรแในหนวยงานตนเองเฉลี่ยวัน
ละ 4-5 ชั่วโมง 
  พนักงานที่เป็นตัวอยาง รอยละ 63.5 ใชอินเทอรแเน็ตของหนวยงานของตนเองเป็นประจําสวนการรับ -สงขอมูล เอกสารในรูปแบบ E-Mail กับ
หนวยงานภายนอก พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 53.5 ใชอินเทอรแเน็ตของMicrosoft Word ในระดับปานกลาง โดยมีตัวอยางรอยละ 90.6 เห็นวา
หนวยงานตนเองมีความจําเป็นมากในการใชอินเทอรแเน็ต และสวนใหญหรือรอยละ 87.1 เห็นวาหนวยงานตนเอง ไดรับประโยชนแจากอินเทอรแเน็ตคุมคาตอการ
ลงทุน โดยที่ตัวอยางเกือบทั้งหมด หรือรอยละ 97.1 เห็นวาระบบสารสนเทศและอินเทอรแเน็ตที่นํามาใชนั้นมีประโยชนแตอหนวยงานของตนเอง ในการใชคนหา
ความรูตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับตัวอยาง รอยละ 44.1 ซ่ึงถือวามากที่สุด ที่มชประโยชนแจากระบบสารสนเทศและอินเทอรแเน็ตในการใชคนหาความรูตางๆเชนกัน 
  พนักงานที่เป็นตัวอยาง รอยละ 17.6 ซ่ึงมากที่สุด เห็นวาขอมูลแผนพัฒนาสังคมเป็นขอมูลที่มีประโยชนแมากที่สุด สวนขอมูลที่ใชบ อยที่สุด ขอมูล
จํานวนประชาชน รอยละ 19.4 และตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 61.2 นําขอมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอรแมาใชเพื่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  พนักงานที่เป็นตัวอยางไดรับประโยชนแจากขาวประชาสัมพันธแตางๆ และขอมูลพื้นฐานในเว็บไซตแหนวยงานตนเองมากที่สุด รอยละ 85.9 เทานั้น 
 ปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใชระบบสารสนเทศ 
  พนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยางระบุวาปใญหาและอุปสรรคในการใชระบบสารสนเทศ และอินเทอรแเน็ตของหนวยงาน
ตนเอง คือ ปใญหาการเชื่อมตอระบบอินเตอรแเน็ต รอยละ 37.6 ซ่ึงมากที่สุด โดยตัวอยางรอยละ 15.3 ซ่ึงมากที่สุด มีขอเสนอแนะคือปรับปรุงระบบอินเทอรแเน็ต 
 
2. การใชประโยชนแจากอินเตอรแเน็ตตําบลของประชาชนในจังหวัดตาก  
 การรับรูและการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล 
  ประชาชนที่เป็นตัวอยางใชอินเทอรแเน็ต เป็นครั้งคราว รอยละ 35.9 ซ่ึงมากที่สุด สวนใหญไมทราบเรื่องการใชบริการอินเทอรแเน็ต ถึงรอยละ 72.9 โดย
ที่เกือบทั้งหมดหรือรอยละ 94.1 ไมไดใชอินเทอรแเน็ตตําบล ปูายประชาสัมพันธแ คือ แหลงขอมูลของการรับรูเรื่องการใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลของตัวอยาง
เพียงรอยละ 9.7 แตถือวามากที่สุด ตัวอยางที่ใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบลสวนใหญมีเหตุผล คือ ไมเสียคาบริการ รอยละ 75.0 โดยมีจุดประสงคแในการใช
บริการ คือ เพื่อสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูทั่วไป รอยละ 80 ตัวอยางที่ใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบลระหวางมีปใญหาและอุปสรรค ที่พบในการใช
บริการอินเทอรแเน็ตตําบล คือ การดาวนแโหลดขอมูลลาชาและสายโทรศัพทแหลุดบอย รอยละ 35.0 ซ่ึงมากที่สุด แตตัวอยางรอยละ 45.0 ที่ไมพบปใญหาและ
อุปสรรค และตัวอยางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 94.2 ไมไดรับประโยชนแจากอินเทอรแเน็ตตําบลเลย ตัวอยางสวนใหญไมตองการใชอินเทอรแเน็ตตําบลในอนาคต 
รอยละ 54.7 มีเหตุผล คือ ที่พักมีอินเทอรแเน็ตใชอยูแลว รอยละ 18.8 ซ่ึงมากที่สุด สวนตัวอยางรอยละ 45.3 ตองการใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบลในอนาคต มี
เหตุผล คือ อยากทดลองใชบริการรอยละ 15.9 ซ่ึงมากที่สุด โดยตัวอยางสวนใหญจะแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการอินเทอรแเน็ต รอยละ 77.1 มีเหตุผลคือ เห็นวา
เป็นสิ่งที่มีประโยชนแ 22.9 ซ่ึงมากที่สุด สวนรอยละ 22.9 จะไมแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการอินเทอรแเน็ตตําบล มีเหตุผลคือ เห็นวาคงไมมีใครมาใชบริการ รอยละ 
6.8 ซ่ึงมากที่สุด 
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 การับรูและใชประโยชนแจากเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล  
  มีประชาชนที่เป็นตัวอยางถึงรอยละ 90.6 ที่ไมทราบและไมแนใจวาเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลของตนเองมีบริการเว็บไซตแประจํา
หนวยงานหรือไม สวนประชาชนที่ทราบเร่ืองเว็บไซตแนั้น สวนใหญไมไดรับประโยชนแจากเว็บไซตแ โดยเฉพาะการใหบริการภาครัฐผานระบบ E-Government มี
ตัวอยางที่ไมไดรับประโยชนแ รอยละ 96.4 สวนที่ไดรับประโยชนแจากเว็บไซตแ พบวา ไดรับประโยชนแจากขอมูลพื้นฐานมากที่สุด รอยละ 39.3 
 
3. การประเมินเว็บไซตแและการเปรียบเทียบปริมาณขอมูลและความเป็นปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 การประเมินขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล จากการศึกษาปริมาณขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลที่เป็นตัวอยาง 4 แหง และองคแการ
บริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง 13 แหง พบวา มีเว็บไซตแรอยละ 82.4 ซ่ึงมากที่สุด มีขอมูลสภาพทั่วไปเพียงพอสวนขอมูลที่ไมมีเว็บไซตแนั้น พบวา มีเว็บไซตแ
รอยละ 88.2 ที่ไมใชขอมูลสภาพปใญหาและความตองการของประชาชน โดยมีเว็บไซตแถึงรอยละ 82.3 ที่มีขอมูลทั้งหมดเพียงพอ และจากการศึกษาความเป็น
ปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่เป็นตัวอยาง พบวา มีเว็บไซตแทั้งหมดหรือรอยละ 100.0 ที่มีขอมูลการเชื่อมโยงกับ
เว็บไซตแหลักเป็นปใจจุบัน มีเว็บไซตแรอยละ 42.9 ซ่ึงมากที่สุด ที่มีขอมูลผลิตภัณฑแที่ไมเป็นปใจจุบัน โดยมีเว็บไซตแรอยละ 76.5 ที่มีขอมูลทั้งหมดเป็นปใจจุบัน 
 การเปรียบเทียบปริมาณขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล เมื่อนําปริมาณขอมูลมาเปรียบเทียบกับเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น พบวา มีเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่มีปริมาณขอมูลดีกวา คือ ขอมูลแผนงานและโครงการรอยละ 52.9 ซ่ึงถือวามากที่สุด ปริมาณ
ขอมูลเหมือนกัน คือ ขอมูลการบริหารการปกครอง รอยละ 82.3 ปริมาณขอมูลดอยกวา คือ ขอมูลสภาพปใญหาและความตองการของประชาชน รอยละ 82.4 
โดยมีเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล รอยละ 76.5 ที่มีปริมาณขอมูลทั้งหมดเหมือนกับเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เมื่อนําปริมาณ
ขอมูลมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พิมพแประจําเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล พบวา มีเว็บไซตแที่มีปริมาณขอมูลดีกวาสิ่งพิมพแ ไดแก ขอมูลเศรษฐกิจ รอยละ 
71.4 ซ่ึงถือวามากที่สุด ปริมาณขอมูลเหมือนกัน คือ ขอมูลสภาพปใญหาและความตองการของประชาชน รอยละ 85.7 ปริมาณขอมูลดอยกวา คือ ขอมูล
งบประมาณรายรับ-รายจาย ซ่ึงมีรอยละ 42.9 โดยเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล รอยละ 71.4 ที่มีปริมาณขอมูลทั้งหมดเหมือนกับสิ่งพิมพแ
ประจําหนวยงานตนเอง 
 การเปรียบเทียบความเป็นปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล  เมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเว็บไซตแกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น พบวา มีเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ที่มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลดีกวา คือ ขอมูลแผนงานและโครงการ  รอยละ 47.0 
ซ่ึงถือวามากที่สุด ความเป็นปใจจุบันของขอมูลเหมือนกัน คือ ขอมูล E-Mail Address และชองทางการติดตออื่นๆ ขอมูลสถานทองเที่ยวและขอมูลการบริหาร
การปกครอง รอยละ 70.6 เทากัน ความเป็นปใจจุบันของขอมูลดอยกวา คือ ขอมูลงบประมาณรายรับ-รายจาย รอยละ 58.8 โดยมีเว็บไซตแเทศบาลและองคแการ
บริหารสวนตําบล รอยละ 70.6 ที่มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลทั้งหมดเหมือนกับเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เมื่อนําความเป็นปใจจุบันของ
ขอมูลมาเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพแประจําเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล พบวา มีเว็บไซตแที่มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลดีกวาสิ่งพิ มพแ ไดแก ขอมูล
เศรษฐกิจ รอยละ 64.3 ซ่ึงถือวามากที่สุด ความเป็นปใจจุบันของขอมูลเหมือนกัน คือ ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และขอมูล E-Mail Address และชองทางการ
ติดตออื่นๆ รอยละ 78.6 เทากัน ความเป็นปใจจุบันของขอมูลดอยกวา คือ ขอมูลงบประมาณรายรับ -รายจาย ซ่ึงรอยละ 42.9 โดยมีเว็บไซตแเทศบาลและ
องคแการบริหารสวนตําบล รอยละ 70.9 ที่มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลทั้งหมดเหมือนกับสิ่งพิมพแประจําหนวยตนเอง 
 การประเมินการออกแบบเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล จากการศึกษาวัตถุประสงคแในการออกแบบเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นตัวอยางนั้น พบวา มีเว็บไซตแที่มีความเหมาะสมตอการเป็นเว็บไซตแสําหรับหนวยงานราชการ รอยละ 76.5 และมีเว็บไซตแที่มีความหมาย
เหมาะสมตอการเป็นเว็บไซตแสําหรับบริการประชาชน รอยละ 64.7 จากการศึกษาองคแประกอบของเว็บไซตแที่เป็นตัวอยาง พบวา มีเว็บไซตแรอยละ 64.7 ที่มีชื่อ
เว็บไซตแเหมาะสม โดยเป็นชื่อเว็บไซตแที่สามารถจดจําไดงาย รอยละ 64.7 มีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางรอยละ 76.5 ที่มีเว็บบอรแด การตอบคําถามในเว็บบอรแดจาก
พนักงานเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลนั้นพบวา มีการตอบทุกปใญหาและสวนตอบปใญหา รอยละ 15.4 แตมีเว็บบอรแดที่ไมมีการตั้งคําถามหรือขอ
รองเรียนถึงรอยละ 53.8 โดยมีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางสวนใหญแสดงขอมูลจํานวนการเขาชมเว็บไซตแทั้งหมด รอยละ 58.8 แตสวนใหญไมไดแสดงขอมูลจํานวน
การเขาชมเว็บไซตแเฉลี่ย รอยละ 82.4 โดยเว็บไซตแทั้งหมดหรือรอยละ 100.0 ไมไดระบุไววามีการปรับปรุงขอมูลใหเป็นปใจจุบันเมื่อใด มีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยาง
สวนใหญ รอยละ 100.0 ไมมีภาพวีดีทัศนแ จากการศึกษาการใชสีในเว็บไซตแนั้น พบวา เว็บไซตแที่เป็นตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 70.6 ใชตัวอักษรที่มีสี
สวยงาม รอยละ 93.3 ที่ใชภาพถายที่มีสีสวยงาม รอยละ 82.4 ใชสีพื้นหลังที่มีความสวยงาม และรอยละ 83.3 ใชภาพพื้นหลังที่มีสีสวยงาม 
 การประเมินเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล  จากการสืบคนชื่อเว็บไซตแ (Title) ของเทศบาลและองคแการบริหารสวน
ตําบล ที่เป็นตัวอยางจากโปรแกรมสืบคนตางๆ (Search Engine) พบวา มีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางรอยละ 88.2 ที่สืบคนงายมีเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางมีการ
เช่ือมโยงกับไฟลแเอกสารเว็บถูกตองทั้งหมด รอยละ 70.6 มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซตแอื่นๆถูกตองทั้งหมด 92.9 และมีการดาวนแโหลดไฟลแและโปรแกรมถูกตอง
ทั้งหมด รอยละ 73.3 
 
การอภิปรายผล 
1. ความพรอมและการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชงานไดจํานวน 10-19 เครื่อง ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเพียงพอสําหรับการใช
งาน แตพนักงานที่เป็นตัวอยางสวนใหญเห็นวายังไมเพียงพอ ซ่ึงผลจากการศึกษานั้นพบวา พนักงานไมไดใชคอมพิวเตอรแอยางเต็มประสิทธิภาพ สังเกตไดจาก
พนักงานที่เป็นตัวอยางเห็นวา คอมพิวเตอรแชวยการจัดทําแผนงานและงบประมาณเพียงรอยละ 2.9 ประกอบกับตัวอยางมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรแ
และความรูความเขาใจเร่ืองระบบสารสนเทศระดับปานกลางเทานั้น รวมถึงตัวอยางบางสวนไมเคยไดรับการฝึกอบรมการใชคอมพิวเตอรแ และจากการศึกษา 
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ความพรอมดานบุคลากรซ่ึงถือวาเป็นองคแประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุดของระบบสารสนเทศ พบวา มีเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยาง
ถึงรอยละ 38.2 ซ่ึงมากที่สุด ที่ไมคอยมีความพรอมในดานดังกลาว 
2. การใชประโยชนแจากอินเทอรแเน็ตตําบลของประชาชนในจังหวัดตาก 
 ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางสวนใหญใชอินเทอรแเน็ตเป็นครั้งคราวเทานั้น เพราะประชาชนที่เ ป็นตัวอยางมี
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา และประกอบอาชีพคาขาย ซ่ึงไมมีความจําเป็นที่ตองใชงาน ตัวอยางสวนใหญไมทราบเรื่องการใหบริการอินเทอรแเน็ต โดยมี
ประชาชนที่เป็นตัวอยางที่ใชอินเทอรแเน็ตเพียงรอยละ 5.9 และตัวอยางเกือบทั้งหมดรอยละ 94.1 ไมไดรับประโยชนแจากอินเทอรแเน็ตตําบลเลย  โดยสรุปแลว 
การใหบริการอินเทอรแเน็ตของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
3. การประเมินเว็บไซตแและการเปรียบเทียบปริมาณขอมูลและความเป็นปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก 
 เว็บไซตแที่เป็นตัวอยางของเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล สวนใหญมีปริมาณขอมูลทั้งหมดเหมือนกับเว็บไซตแของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
มีเว็บไซตแตัวอยางที่มีปริมาณขอมูลดีกวาเพียงรอยละ 5.9 เทานั้น เนื่องจากเว็บไซตแกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นนั้นเป็นเว็บไซตแฐานขอมูลของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นทั่วประเทศ จึงมีปริมาณขอมูลทั้งหมดเพียงพอ เพราะทุกเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ตองบันทึกขอมูลประจําหนวยงานของตน
ในเว็บไซตแนี้ แตเมื่อเปรียบเทียบเว็บไซตแที่เป็นตัวอยางกับสิ่งพิมพแประจําเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล พบวา มีเว็บไซตแที่มีปริมาณขอมูลดีกวาถึง 28.6 
โดยไมมีเว็บไซตแใดที่มีปริมาณขอมูลทั้งหมดดอยกวาสิ่งพิมพแ เนื่องจากขอมูลในเว็บไซตแนั้นสามารถบันทึกไดในปริมาณที่มากกวาสิ่ งพิมพแ เพราะสิ่งพิมพแประจํา
เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลสวนใหญ อยูในรูปแบบของวารสารหรือจุลสารและแผนพับ จึงมีความจํากัดดานปริมาณกระดาษ 
 เว็บไซตแที่เป็นตัวอยาง มีขอมูลขาวสารที่ไมเป็นปใจจุบันรอยละ 35.7 ซ่ึงขอมูลขาวประชาสัมพันธแนั้นควรเป็นขอมูลที่ปรับปรุงเป็นปใจจุบันเสมอ เมื่อนําความ
เป็นปใจจุบันของขอมูลในเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางมาเปรียบเทียบกับขอมูลในสิ่งพิมพแ พบวา ขอมูลในเว็บไซตแดีกวาสิ่งพิมพแ 
ทั้งที่ขอมูลในเว็บไซตแสามารถปรับปรุงไดตลอดเวลา ซ่ึงสิ่งพิมพแไมสามารถทําได เชนนี้แสดงวา หนวยงานเจาของเว็บไซตแไมไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว
เทาที่ควร และเมื่อเปรียบเทียบความเป็นปใจจุบันของขอมูลทั้งหมดแลวพบวา มีเว็บไซตแเทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบลที่เป็นตัวอยางเพียงรอยละ 11.8 
ที่มีความเป็นปใจจุบันของขอมูลทั้งหมดมากกวาสิ่งพิมพแ ทั้งที่ขอมูลในเว็บไซตแนั้นสามารถปรับปรุงใหเป็นปใ จจุบันไดตลอดเวลา ตางกับสิ่งพิมพแที่สวนใหญจะ
ตีพิมพแเผยแพรปีละหนึ่งครั้งเทานั้น 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 จากปใญหาตางๆ ที่พบในผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในพื้นที่ของตนในการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหการใชระบบสารสนเทศนั้นไดรับประโยชนแสูงสุด เชน รวมมือกับสถานศึกษา เพราะทุกเทศบาลและ
องคแการบริหารสวนตําบล มีสถานศึกษาซ่ึงเป็นศูนยแการเรียนรูประจําพื้นที่อยูแลว ผูวิจัยมีกรณีตัวอยางจากองคแการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง ซ่ึงมีสํานักงาน
อยูหางไกลจากชุมชน แตมีสถานที่ใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลอยูภายในโรงเรียนที่อยูในเขตชุมชน โดยตั้งขึ้นเป็นศูนยแสารสนเทศประจํา ตําบล มีเครื่อง
คอมพิวเตอรแสําหรับใหบริการจํานวนมาก มีพนักงานที่ชํานาญดานระบบสารสนเทศประจําอยู บทบาทของศูนยแสารสนเท ศแหงนี้ นอกจากจะใหบริการ
อินเทอรแเน็ตและยังมีการฝึกอบรมการใชคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตใหกับพนักงานและประชาชนทั่วไปดวย และทางโรงเรียนเจาของสถานที่ไ ดใชศูนยแ
สารสนเทศขององคแการบริหารสวนตําบล นี้เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอรแใหเป็นวิชาสําหรับการเรียนการสอนดวย องคแการบริหารสวนตําบลและโรงเรียนจึงไดรับ
ประโยชนแทั้งสองฝุาย จากกรณีตัวอยาง ผูวิจัยเห็นวา เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ควรขอความรวมมือในดานระบบสารสนเทศจากหนวยงานภายใน
พื้นที่ โดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งในสามัญ สายอาชีพหรือระดับอุดมศึกษา ดวยเหตุผลดังนี้ 
 1) สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความชํานาญดานระบบสารสนเทศ สามารถเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการใชระบบสารสนเทศใหกับพนักงานเทศบาลและ
องคแการบริหารสวนตําบลได 
 2) สถานศึกษาสวนใหญมีที่ตั้งอยูในเขตชุมชน มีความเหมาะสมตอการเป็นสถานที่ใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลมากกวาที่สํานักงานเทศบาลและองคแการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงบางแหงอยูไกลประกอบกับบรรยากาศไมเหมาะสมกับการใชบริการของประชาชน 
 3) เทศบาลและองคแการบริหารสวนตําบล ไมควรต้ังจุดใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลที่มีคอมพิวเตอรแเพียงเครื่องเดียวสําหรับบริการประชาชน เพราะจากผล
การศึกษาพบวา มีการใชประโยชนแนอยมากและไมคุมคาตอการลงทุน การใหบริการอินเทอรแเน็ตตําบลนั้น ควรรวมมือกับสถานศึกษาจัดใหเป็นศูนยแสารสนเทศ
หรือศูนยแการเรียนรูประจําตําบล จะไดประโยชนแมากกวาเพราะนอกจากจะใหบริการแลวยังสามารถใชในการฝึกอบรมพนักงานและประชาชนทั่วไปได  และใช
ประกอบการเรียนการสอนของสถานศึกษาไดอีกดวย 
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ความรู้ความเข้าใจการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตตําบลวังหิน จังหวัดตาก 
Knowledge and Understanding accounting Services of the public Tumbon Wang Hint area In Tak Province 

 
กิตติกวินท์ เมฆฉาย1 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตตําบลวังหิน จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ 
เพื่อศึกษาความรูความเขาใจการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในเขตตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีขั้นตอนการศึกษา 
2 ข้ันตน คือ 1) ศึกษาพื้นฐานความรูทางดานบัญชีมากอนรวมทั้งเคยเขารับการอบรมมากอนหรือไมอยางไร 2) ศึกษาความรูความเขาใจ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในเขตตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กลุมประชากรไดแก กลุมตัวอยางเป็นประชาชน
ในเขตตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 231 คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถามดานความรูความเขาใจ ในการทําบัญชี
ครัวเรือนและแบบทดสอบความรู เป็นแบบถามตอบ การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติพื้นฐานไดแก คาจํานวน และคาร อยละ ผลการศึกษา 
พบวา 1) ศึกษาพื้นฐานความรูทางดานบัญชีมา กอนรวมทั้งเคยเขารับการอบรมมากอนหรือไมอยางไร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญรูจักบัญชีครัวเรือนสวนใหญ เคยไดเขารับการอบรม จากหนวยงานตางๆ เชน วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ธนาคารการเกษตรและสหกรณแ 
ฯลฯ ซึ่งไดนําความรูมามอบให และสวนใหญเมื่อผานการอบรมก็สามารถนําไปปฏิบัติและประยุกตแใชได ปใจจุบันมีการทําบัญชีครัวเรือน
มากกวา 50% และยังสามารถนําความรูที่ไดไปถายทอดใหกับคนใกลชิดได  2) ศึกษาความรูความเขาใจการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน ในเขตตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบวา การวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน ตําบลวังหิน จังหวัดตาก ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ มีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก และ
สามารถนําเอาไปใชใหเกิดประโยชนแแกครอบครัว สามารถสรางความมั่นคงใหครอบครัว ประหยัด และเก็บออม ลดการเกิดหนี้ และการ
จายที่ไมจําเป็นออกไป 
 
คําสําคัญ: การจัดทําบัญช,ี บัญชีครัวเรือน, บัญชีภาคประชาชน 
 
Abstract 
 Objective of this is to study  Knowledge and Understanding accounting Services of the public Tumbon 
Wang Hint  area In Tak Province. To understand the preparation of the household Tumbon Wang Hint area In Tak 
Province. There are 2 educational process 1) Learn basic knowledge of accounting. Before including the ever 
trained before or not. 2) Study Cognitive the preparation of the household. Population including the samples were 
Tumbon Wang Hint area In Tak Province. Amount 231 set The instrument was a questionnaire test your knowledge 
Q & A Data analysis, statistics, including the frequency and the percentage of this study. Found 
1) Learn basic knowledge of accounting. Before including the ever trained before, or not, however, found that 
respondents. Once trained, and most of it can be implemented and applied. 2) Most respondents are 
knowledgeable in the preparation of household accounts at a high level. And can be used to benefit the family. 
Can stabilize the economy and the family savings to reduce debt. And dispensing unnecessary. 
 
Keywords :  accounting Services of the public, Accounting for public 
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พฤติกรรม และทัศนคติของนกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก  

ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 
Behaviors and attitudes of first time foreign tourists towards decision-traveling  

in Bangkok, Thailand after political crisis 2013 to 2014. 
 

ศลิษา   ธีรานนท์ 1  
Salisa  Teelanont   

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มุงเนนศึกษาถึงอุปสงคแทางการทองเที่ยวภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมืองปีพ.ศ. 2557 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ                      
1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 และ            
2) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557  จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเป็น 52.6% สวนมากมีสถานภาพโสด 
(74.5%) โดยสวนมากเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) ชวงอายุของนักทองเที่ยวอยูระหวาง 26-35 ปีมากที่สุด 
(37.5%) และอายุต่ํากวา 25 ปีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (34.4%) รายไดโดยเฉลี่ยต่ํากวา 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 49.5% นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใช
จายเงินระหวางการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครนอยกวา 1,000 USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% โดยนิยมเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง 85.4% ใชเวลาในการเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5%  โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 54.7% และตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  และจากการศึกษาทัศนคติ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมือง  พบวาทัศนคติดานความคุมคาเงิน (Sig = .000, 
Exp(B) = .067) และดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสินคาเงิน (Sig = .010, Exp(B) = .232) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานความพึงพอใจโดยรวม คาเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 4.55) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ: นักทองเที่ยวชาติตางชาติที่เดินทางเขามทองเท่ียวเป็นครั้งแรก, ทัศนคตินักทองเที่ยว, วิกฤตการณแทางการเมือง  
 
Abstract  
 This research is focusing on tourism demand after the political crisis in Bangkok, Thailand as a case study of 2014 to 2015. 
The objective of this research is 1) to study first time foreign tourist’s behavior towards Traveling in Bangkok, Thailand after political 
crisis and 2) to study first time foreign tourist’s attitude towards Traveling in Bangkok, Thailand after political crisis and factors 
affecting the decision to repeated traveling. 
 In the aspect of the political crisis, it is found that most of the tourists were aware of the political crisis but it did not affect 
their decision to travel to the Bangkok. Most of the tourists who are traveling in Bangkok, Thailand in first time. In addition, The 
attitude factor of tourist’s safety and worth of money, It’s affecting to Tourist’s decision to repeated traveling at a 0.01 statistically 
significant level. And the  attitude factor of tourist’s satisfaction affecting to Tourist’s decision to repeated traveling at a 0.05 
statistically significant level. 
 
Keywords: 1. First time foreign tourist 2. Attitude 3. Political Crisis 
 
บทนํา 
จากสถานการณแการทองเท่ียวของประเทศไทยที่ผานมากลาวไดวาการทองเท่ียวคืออุตสาหกรรมบริการที่ใหญและมีความสําคัญในการสรางรายไดเขาสูประเทศ
มหาศาล และกอใหเกิดการจางงาน กระจายรายได แตระยะเวลานับ 10 ที่ผานมาประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณแตางๆ ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณแของ
ประเทศอยางยิ่ง นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดแลวประการหนึ่งคือวิกฤติการณแทางการเมืองไทยที่นับตั้งแตพ.ศ. 2549 เป็นตนมาและเกิด
ขึ้นอยูเป็นระยะๆ  นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง และความผันผวนสูงเชนกัน (มิ่ งสรรพแ  ขาวสะอาด และอัครพงศแ อั้นทอง, 2557) โดยเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่นับเป็นแหลงสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญของประเทศไทย กลาวไดวามีการกระจายรายรับจากการทองเที่ยวของประเทศเป็นไปในทิศทางบวก
หรือลบหรือกระจุกตัวอยูในจังหวัดดังกลาวมากที่สุดนั่นเอง (อางแลว, 2557) ซ่ึงวิกฤติการณแทางการเมืองไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผานมากระทั่งปลาย 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ  
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พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดวิกฤติการณแทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง อันสงผลตอการทองเท่ียวของประเทศไทยใหเลวรายลงอีกจากการเผยแพร
ขาวไปทั่วโลก และการออก Travel Warning ของประเทศตางๆสงผลตอภาพลักษณแดานลบของประเทศไทยอยางยิ่งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558)  ซ่ึงแมวาปใจจุบันจะมีการจัดตั้งรัฐบาลจากการรัฐประหารแลว แตสถานการณแของประเทศไทยยังคงเป็นที่จับตามอง
ในระดับนานาชาติในดานความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไปในอนาคต 
นับวาวิกฤติการณแทางการเมืองเป็นภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอทัศนคติของนักทองเที่ยว และพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการทราบถึงพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังการเกิด
วิกฤติการณแทางการเมืองไทย พ.ศ. 2557  ตลอดจนการรับรูถึงสถานการณแ ปใจจัยทางดานทัศนคติ หรือความรูสึกที่ตองการกลับมาเท่ียวซํ้าในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อเป็นประโยชนแตอการเสนอแนะแนวทางการสงเสริมตลาดการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครตอหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชนแใน
การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธแทางการตลาดที่เหมาะสมตอไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง 
พ.ศ. 2556-2557 
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่สงผลการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556 -2557 ของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเท่ียว   
  จาการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเท่ียว หรือผลผลิตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้นสามารถแบงออกเป็น 2 ปใจจัยหลัก คือ ปใจจัย
ภายในและปใจจัยภายนอก (กองวิชาการและฝึกอบรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.)  

1) ปใจจัยภายใน 
(1) ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) อันจะเป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยแสรางขึ้น  และงาน

ประเพณีที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆ 
(2) ดานความปลอดภัย (Security) ในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวนั้นจะคํานึงถึงมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยและทั่วถึงของทุกแหลงทองเที่ยว 
(3) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  ประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก เชน ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถ

ประจําทาง ทาเรือ ไฟฟูา ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย โดยปกติแลวรัฐบาลจะเป็นผูลงทุนในการจัดสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน หรือหากเป็นการลงทุนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ประชาชนในทองถิ่นก็เป็นผูไดรับผลประโยชนแ
อยางถาวร 

(4) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เป็นสถานที่หรือบริการที่สวนใหญเอกชนจะเป็นผูจัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยวในรูปแบบ
ของการประกอบการทางธุรกิจ แตก็มีอยูในรูปแบบของรัฐในบางสวนดวย ดังนี้  พิธีการตรวจคนเขาเมือง, รานอาหาร, ที่พัก, 
บริการนําเที่ยว,  

(5) สินคาของที่ระลึก (Souvenirs) ตองมีการควบคุมดูแลคุณภาพ กําหนดราคา รวมทั้งการสงเสริมใหใชวัสดุทองถิ่น มีเอกลักษณแ
และบรรจุภัณฑแที่สวยงาม 

(6) การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธแ (Advertising and Public Relation) เป็นปใจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว เพื่อใหเป็นทีรูจักและมีความนาสนใจดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว 

(7) ภาพลักษณแ (Image) จะเป็นตัวกําหนดถึงกลุมนักทองเที่ยว สงผลตอสินคาและบริการที่ตอบสนองตอกลุมนักทองเที่ยวนั้นๆดวย 
2) ปใจจัยภายนอก 

(1) สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  มีสวนสําคัญในการกําหนดการเดินทางของนักทองเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําให
เกิดการเดินทางทองเท่ียวนั้นออนตัวลงโดยเฉพาะการเดินทางทองเที่ยวในระยะไกล เชนเดียวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
บางประเทศ อันกอใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง เป็นผลใหการเดินทางทองเที่ยวนั้นมีการชะลอตัวลง  ในทางตรงขามกับหากมีสภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว มีความมั่นคงทางการเมือง ก็จะสามรถกระตุนการเดินทางทองเที่ยวไดดี 

(2) ความนิยมในการทองเที่ยว  จากการที่การทองเที่ยวไดปรับรูปแบบของการใหบริการที่มีความประหยัดมากขึ้น ราคาถูกลง 
ประกอบกับรายไดของครอบครัวสูงขึ้น ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีระยะเวลาวางมากขึ้นนั้น สามารถชักจูงใหเกิดการเดิ นทาง
ทองเที่ยว ใชจายเงินที่เหลือกับการเดินทางทองเที่ยวไดจากความนิยมการใชเวลาวางดวยการเดินทางทองเที่ยว 

(3) การขยายเสนทางการคมนาคม จะสงผลกับการเดินทางทองเที่ยวที่สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น 
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(4) การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางการเมือง  อันเป็นผลใหเกิดการแขงขันในดานของการสงเสริมการตลาดและการวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่จะเป็นแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

จากการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวสอดคลองกับกรมการพัฒนาการทองเที่ยวที่ระบุถึงปใจจัยที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยวออกเป็น 9 ปใจจัย
ดังตอไปนี้  

(1) ปใจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factors)  สภาพทางเศรษฐกิจของทองถิ่นและประเทศนั้นๆ 
(2) ปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแ (Demographic Factors) กลาวคือรูปแบบของลักษณะทางประชากรศาสตรแของประเทศนั้นๆโดยรวมจะสงผล

ตอรูปแบบของความตองการในการเดินทาเขามาทองเที่ย; 
(3) ปใจจัยทางดานภูมิศาสตรแ (Geographic Factors)  โดยลักษณะภูมิประเทศของผูซ้ือนั้นสงผลตอความตองการในการเดินทางทองเที่ยวยังแหลง

สถานที่ทองเท่ียวที่แตกตางจากลักษณะภูมิประเทศของตน 
(4) ปใจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) สงผลตอการหลอหลอมความคิด รสนิยม ทัศนคติ ในการเลือกตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยว 
(5) ปใจจัยทางการเมือง (Political Factors)  การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและกฎระเบียบตางๆ  สงผลตอการตัดสินใจเดินทางเขามาเที่ยว  

เพราะนักทองเที่ยวจะรูสึกหวั่นเกรงในเรื่องความปลอดภัยอันสงผลใหอุปสงคแการทองเท่ียวนั้นยอมลดลงดวย 
(6) ปใจจัยทางสื่อสารมวลชน (Mass media communication Factors)  ขอมูลขาวสารจากสื่อสารมวลชนนั้นสามารถสรางเช่ือถือ  ความไมมั่นใจ 

หรือไมมั่นใจในการตัดสินเดินทางเขามาเท่ียว  เพราะการตัดสินใจจากการรับขอมูลขาวสารผานการสืบคนขอมูลมากขึ้น  ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอภาพลักษณแ
ทางลบจากขาวสารทางลบไดเชนกัน 

(7) ปใจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative prices) การเปรียบเทียบราคาระหวางชวงปีในการเดินทางมาทองเที่ยว  หรือการเปรียบเทียบ
กับประเทศที่เป็นคูแขง 

(8) ปใจจัยทางการเคลื่อนยายสวนบุคคล (personal mobility Factors) ความนิยมการเดินทางทองเที่ยวโดยพาหนะสวนบุคคลมากขึ้น  โดย
นักทองเที่ยวมีความนิยมในการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ใกลเคียงโดยการเดินทางสวนบุคคลมากขึ้น 

(9) ปใจจัยทางเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมขนสง (Technology of communication and transportation) การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยอมแสดงถึงระดับมาตรฐานในการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น 
 
2. ทัศนคติและพฤติกรรมนักทองเที่ยว  
  ทัศนคตินั้นเป็นความคิด  ความเชื่อ ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดขึ้นจากผลของการรับรูหรือความเขาใจ Schiffman & Kanuk 
(2000)อางถึงใน กิตติคุณ  บุญเกตุ (2556, น. 20) โดยการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีทั้งดานดีและดานลบ ซ่ึงบงชี้วาสิ่งนั้นดีหรือไ มดี ชอบหรือไมชอบ   
ซ่ึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรูสึกนึกคิดอันเกิดจากประสบการณแโดยตรงในอดีต หรือประสบการณแที่ไดรับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่ไดจากการรับรูจากสิ่งที่
ไดรับหรือเขาใจจากภาพลักษณแที่ไดรับ อันเป็นประสบการณแตรงที่ไดรับ  นอกจากนี้แลว พิทยา สงวนสุข (2551, น. 7) ยังกลาววา ทัศนคติและพฤติกรรมนั้นมี
ความสัมพันธแ  มีผลซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ทัศนคติมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกันนั้นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลตอทัศนคติ
ของบุคคลดวย   
  สวนมากจากการศึกษาทัศนคตินั้นก็เพื่อจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการอันจะเป็นการสงผลต อการสรางใหเกิดพฤติกรรมที่ผูขาย
ตองการ เพราะจากที่กลาวมานั้นจะพบวาทัศนคตินั้นเป็นผลรวมของหลายองคแประกอบซ่ึงสงผลตอการดําเนินชีวิตของบุคคลและกอใหเกิดพฤติกรรมขึ้นดวย   
 จากการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนักทองเที่ยวตามทฤษฏีของ Mathieson และ Wall (1982)  อางถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล (2556: 169) ไดนําเสนอ
กระบวนที่จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการทางการทองเท่ียวหรือการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวโดยอธิบายถึง 5 ขั้นตอนหลักดังตอไปนี้ 
 ในขั้นแรกคือการที่บุคคลมีความตองการที่จะทองเที่ยว (felt need and desire for travel) กอนที่จะศึกษาหาขอมูลจากสื่อตางๆเพื่อนํามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว (Information search) หลังจากนั้นคือการตัดสินใจที่จะทองเที่ยว (Travel decisions) วาจะเดินทางไปยัง
สถานที่ทองเท่ียวใด ดวยพาหนะแบบใด พักที่ไหน และมีกิจกรรมการทองเท่ียวใดบาง อันไดจากการประเมิน เปรียบเทียบจากการสืบคนขอมูล จากนั้นจึงเขาสู
ขั้นตอนการเตรียมตัวเดินทางทองเที่ยว (Travel arrangements)  หลังจากเดินทางทองเที่ยวแลวนักทองเที่ยวจึงไดรับประสบการณแจากการทองเที่ยวจึงเขาสู
ขั้นตอนที่ 5 คือการประเมินผลความพึงพอใจจากการเดินทางทองเที่ยว (Travel satisfaction evaluation) ซ่ึงจะเกิดขึ้นตั้งแตระหวางทองเที่ยวจนการ
ทองเที่ยวจบลง  และประสบการณแที่นักทองเที่ยวที่ไดรับจะสงผลการตัดสินใจในอนาคต โดยแบงออกเป็น 4 สวนดังตอไปนี้ 

1) องคแประกอบดานคุณสมบัติตางๆของนักทองเที่ยว (Travel Profile) ไดแก คุณลักษณะทางดานสังคม เศรษฐกิจ และทางดานพฤติกรรม 
2) องคแประกอบดานความรูเกี่ยวกับการเดินทาง (Travel awareness) ไดแก ความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรแและการเขาถึงประเทศตางๆ สิ่งอํานวย

ความสะดวก ภาพลักษณแของแหลงทองเที่ยว  
3) องคแประกอบดานลักษณะการเดินทาง (Trip features) ไดแกระยะทาง ระยะเวลา คาใชจาย จํานวนสมาชิกในกลุมเดินทางและความเส่ียงที่มี

ในแหลงสถานที่ทองเท่ียว 
4) องคแประกอบดานทรัพยากรและคุณลักษณะของแหลงสถานที่ทองเที่ยว (Destination resources and charactistics) ไดแก ประเภทของ

แหลงสถานที่ทองเท่ียว ปริมาณและคุณภาพการบริการ สิ่งแวดลอม คุณลักษณะของประชากรในพื้นที่ และลักษณะทางการเมืองในประเทศที่
เป็นแหลงทองเที่ยว 
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จากการศึกษาทบทวนวรณรกรรมจึงพบวาการทองเท่ียวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากปใจจัยดานการเมืองเป็นสําคัญประการหนึ่งและ

จากการเกิดวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ที่ผานมานั้นสงผลตอตัวเลขทางเศรษฐกิจของการทองเที่ยวไทย พบวาในปีพ.ศ. 2557 มีนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวทั้งหมด 24.7 ลานคน ลดลงรอยละ 6.6 มีการสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดจํานวน1.13 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 5.8 
จากปีที่ผานมา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557) ซ่ึงเป็นผลจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวเป็นหลักอีกทั้งยังคง
สงผลตอภาคการทองเที่ยวในระยะถัดไปคือภาพลักษณแการทองเที่ยวที่เป็นปใจจัยสําคัญที่ส งผลตอการตัดสินใจเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว 
สอดคลองกับงานของ Kaplanidou (2007, p. 170) พบวา ภาพลักษณแของแหลงทองเที่ยวสงผลตอความตั้งใจมาทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ Hadyn 
Ingram et al.(2013) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง The impact of political instability on tourism: case of Thailand โดยงานวิจัยดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความไมแนนอนทางการเมืองที่สงผลตอภาพลักษณแ การรับรู และพฤติกรรมผูบริโภคของนักทองเที่ยว โดยกลาวถึงสถานการณแ
ความไมแนนอนทางการเมืองไทยตั้งแตปี 2010-2011 ที่ผานมา เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยแบงออกเป็น 2 กลุมคือ กลุมที่ไมเคยมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย
มากอน และกลุมที่เคยมาทองเที่ยวที่เมืองไทยแลว จํานวน 100 คน พบวาผูที่ไมเคยมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นมีความรูสึกไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอ
ความเชื่อมั่นในการเดินทางรอยละ 45 

ซ่ึงในขณะเดียวกันความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและทัศนคติในเชิงบวกนั้นเป็นจุดกําเนิดของการตัดสินใจซ้ือซํ้า (เลิศพร  ภาระสกุล, 2556 ,  น. 
134) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกร ภัทรธนกุล (2551) งานวิจัยเรื่อง ปใจจัยในการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยว ทัศนคติ และความ 
พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอันเป็นผลมาจากเหตุการณแความไมสงบทางการเมือง: กรณีศึกษา พ.ศ.  2549 - 
2550 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความประทับใจ ความรูสึกปลอดภัย ความรูสึกคุมคา การบอกตอ และการกลับมาเที่ยวซํ้า พบวานักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจตอการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มีความคุมคาเงิน และรูสึกปลอดภัยในระดับ “มาก”   อีกทั้งจากงานวิจัยของ พงศธร จันทรแวิโรจนแ และณักษแ กุ
ลิสรแ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณแความไมสงบทาง
การเมือง ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอประเทศไทยสามารถพยากรณแพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในประเทศไทยอยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธแกับแนวโนมการกลับมาเที่ยวซํ้าอยางมีนัยยะสําคัญที่ระดับ 0.01    
และจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซํ้าของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ของวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล (2552) พบวา
นักทองเที่ยวที่มาเท่ียวซํ้ามีสัดสวนของเพศชาย มาจากภูมิภาคเอเชีย ทํางานประจํา เป็นนักทองเที่ยวอิสระ  จากการวิเคราะหแลักษณะและพฤติกรรมของกลุม
นักทองเที่ยวซํ้ากับกลุมที่มาเท่ียวครั้งแรกพบวามีความแตกตางกันดาน อายุ รายได ระยะเวลาที่พัก และคาเฉลี่ยใชจายใช สําหรับโอกาสในการกลับมาเที่ยวซํ้า 
พบวา หากนักทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดีและความพึงใจที่ไดรับจากการทองเท่ียว ไดแก ความคุมคากับเงินที่จายไป ความคุมคากับเวลาที่ใชไป ความยินดีจายเพื่อ
กลับมาเท่ียวอีกครั้ง  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว และปใจจัยดานทัศนคติที่นักทองเที่ยวมีตอการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
ภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางปีพ.ศ. 2556-2557 เพื่อพยากรณแแนวโนมในการเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้า เพื่อเสนอแนวทางการ
สงเสริมการทองเท่ียวภายหลังภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชนแตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยตอไปในอนาคต 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรม และทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยกลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 
2557 นับตั้งแตหลังวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เป็นตนมา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเป็นกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็น
ครั้งแรกคิดเป็น 192 ตัวอยาง (จากกลุมตัวอยางในงานวิทยานิพนธแเร่ืองพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลัง
วิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557)  จากนั้นนํามาวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบทดสอบความแปรปรวน และนํามาวิเคราะหแดวยสถิติเชิงอางอิง ( Inference Statistics) Binary Logistic Regression เพื่อหาคาพยากรณแของ
ทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักทองเที่ย วเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเป็น 52.6% 
สวนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยสวนมากเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) รองลงมาคือนักทองเที่ยวที่อยู
ในภูมิภาคยุโรป (28.1%) ชวงอายุของนักทองเที่ยวอยูระหวาง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ํากวา 25 ปีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (34.4%) รายไดโดย
เฉลี่ยต่ํากวา 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 49.5% 
รองลงมาคือเป็นนักศึกษาคิดเป็น 26.6%  
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ภูมิลําเนา 1)  เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
2)  ยุโรป 
3)  อเมริกา 
4)  เอเชียใต 
5)  โอเชเนีย 
6)  ตะวันออกกลาง 
7)  อัฟฟรกิา 

60 
54 
16 
19 
13 
16 
14 

31.3 
28.1 
8.3 
9.9 
6.8 
8.3 
7.3 

2. อายุ 1)  ต่ํากวา 25 ปี 
2)  26-35 ปี 
3)  36-45 ปี 
4)  46-55 ปี 
5)  55 ปีขึ้นไป 

66 
72 
45 
6 
3 

34.4 
37.5 
23.4 
3.1 
1.6 

3. เพศ 1)  เพศชาย 
2)  เพศหญิง 

91 
101 

47.4 
52.6 

4. สถานภาพ 1)  โสด 
2)  สมรส 

143 
49 

74.5 
25.5 

5. รายได้ (ต่อปี) 1)  ต่ํากวา 15,000 USD 
2)  15,001-30,000 USD 
3)  มากกวา 30,001 USD 
4)  อื่นๆ (ไมระบุ) 

117 
45 
5 
25 

60.9 
23.4 
2.6 
13.0 

6. ระดับการศึกษา 1)  มัธยมศึกษาตอนตน 
2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3)  ปริญญาตรี 
4)  อื่นๆ (ไมระบ ุ/ อนุปริญญา) 

5 
30 
137 
20 

2.6 
15.6 
71.4 
10.4 

7. อาชีพ 1)  พนักงานของรัฐ 
2)  พนักงานบริษัทเอกชน 
3)  ธุรกิจสวนตัว 
4)  นักเรียน / นักศึกษา 
5)  วัยเกษียณ 
6)  อื่นๆ (ไมมีอาชีพ / แมบาน / วิศวกร / ครู / อาจารยแ) 

8 
95 
14 
51 
3 
21 

4.2 
49.5 
7.3 
26.6 
1.6 
10.9 

 

2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใชจายเงินระหวางการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครนอยกวา 1,000 USD 

(60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพื่อนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใชเวลาในการเดินทาง
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผาน
เว็บบล็อกในอินเตอรแเน็ตในสัดสวนใกลเคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
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ตารางที่ 2  แสดงความถี่และค่าร้อยละของพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี ่ ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

1)  ต่ํากวา 1,000 USD 
2)  1,001 - 2,000 USD 
3)  2,001 - 3,000 USD 
4)  3,001 - 4,000 USD 
5)  มากกวา 4,000 USD 
6)  อื่นๆ (ไมระบุ) 

116 
44 
10 
6 
3 
13 

60.4 
22.9 
5.2 
3.1 
1.6 
6.8 

2. สถานที่พัก 

 

1)  โรงแรม 
2)  อพารแทเมนทแ 
3)  บานญาติ / บานเพื่อน / บานคนรูจัก 
4)  เกสเฮาสแ 
5)  อื่นๆ (หอพกั / รีสอรแท) 

118 
20 
1 
50 
3 

61.5 
10.4 
0.5 
26.0 
1.6 

3. วัตถุประสงค์การท่องเทีย่ว 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  พักผอนหยอนใจ 
2)  ติดตอธุรกิจ 
3)  ศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม 
4)  ช฿อปปิ้ง 
5)  การกีฬาและกจิกรรมการทองเท่ียว 
6)  ดูแลรักษาสุขภาพ 
7)  อื่นๆ (Conference, Camp, Visit friends and Visit 
Family) 

183 
14 
65 
17 
23 
15 
16 

95.3 
7.3 
33.9 
8.9 
12.0 
7.8 
8.3 

4. รูปแบบการเดินทางท่องเทีย่ว 1)  แพ็คเกจทัวรแ 
2)  ทองเที่ยวดวยตัวเอง 
3)  เดินทางมากับบริษัท 
4)  อื่นๆ (มากับเพือ่น / ครอบครัว) 

18 
164 
6 
4 

9.4 
85.4 
3.1 
2.1 

5. บุคคลร่วมเดินทาง 1)  ทองเที่ยวคนเดียว 
2)  ครอบครัว 
3)  คนรัก 
4)  เพื่อน 
5)  บริษัททัวรแ 
6)  เพื่อนรวมงาน, ทริปบริษัท 

19 
56 
41 
68 
3 
5 

9.9 
29.2 
21.4 
35.4 
1.6 
2.6 

6. ระยะเวลาการท่องเทีย่วใน
กรุงเทพมหานคร 

1)  1-7 วัน 
2)  8-14 วัน 
3)  15-21 วัน 
4)  22-29 วัน 
5)  มากกวา 30 วัน 

87 
81 
8 
5 
11 

45.3 
42.2 
4.2 
2.6 
5.7 

7. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  หนังสือพิมพแ / แม็กกาซีน 
2)  วิทย ุ
3)  E-book / Applications  
4)  คําบอกเลา 

33 
0 
17 
104 

17.2 
0.0 
8.9 
54.2 
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5)  Facebook / Instagram / Twitter 
6)  โทรทัศนแ 
7)  สํานักงานการทองเท่ียว 
8)  เว็บไซตแหนวยงานการทองเท่ียว 
9)  บล็อกเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
10)  สถานทูต 
11)  หนังสือนําเท่ียว 
12)  อื่นๆ  

62 
53 
28 
111 
110 
10 
62 
13 

32.3 
27.6 
14.6 
57.8 
57.3 
5.2 
32.3 
6.8 

8. การรับรู้ถงึวิกฤติการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองทีเ่กิดขึ้น 

1)  รู 
2)  ไมรู 

105 
87 

54.7 
45.3 

9. การตดัสินใจเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ํา 

1)  คาดวาจะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้า 
2)  คาดวาจะไมเดินทางเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้า 

166 
26 

86.5 
13.5 

 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใชจายเงินระหวางการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครนอยกวา 1,000 USD 

(60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพื่อนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใชเวลาในการเดินทาง
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผาน
เว็บบล็อกในอินเตอรแเน็ตในสัดสวนใกลเคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 
54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
 
2. ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณแทางการเมือง พ.ศ. 2557 

ปัจจัยดา้นทัศนคติ ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมายของ

ค่าเฉลี่ย 

2.1 ในการทองเท่ียวอาจพบกับคาใชจายที่ไมคาดคิด 3.98 .783 ปานกลาง 

2.2 กรุงเทพฯมีสิ่งอํานวยความสะดวกทีม่ีคุณภาพ 3.92 .630 ปานกลาง 

2.3 กรุงเทพฯมีความสถานทีทองเท่ียวทีห่ลากหลาย 4.07 .574 มาก 

2.4 เป็นไปไมไดที่จะไมไดรับความสุขจากการทองเท่ียวในกรุงเทพฯ 3.64 .794 ปานกลาง 

ดานความพึงพอใจโดยรวมจากการทองเที่ยว 3.90 .458 ปานกลาง 

2.5 เช่ือมั่นวาจะมีความปลอดภัยระหวางการทองเท่ียว 3.56 .757 ปานกลาง 

2.6 มีความเชื่อมั่นวาจะมีความปลอดภยัจากอาชญากรรมและการกระทาํผิด
กฎหมายระหวางการเดินทางทองเที่ยวครั้งนี้ 

3.51 .723 ปานกลาง 

2.7 มีความเชื่อมั่นวากรุงเทพฯมีความมัน่คงทางการเมือง 3.24 .729 ปานกลาง 

2.8 ถนนหนทางในกรุงเทพฯมีความสะอาดเรียบรอย 3.23 .767 ปานกลาง 
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ดานความปลอดภัยตอชวีิตและทรัพยแสนิ 3.38 .603 ปานกลาง 

2.9 ราคาคาบริการโรงแรมในกรุงเทพฯเป็นที่ยอมรับได 3.64 .724 ปานกลาง 

2.10 ราคาอาหารและเครื่องดื่มในกรุงเทพฯเป็นที่ยอมรับได 3.55 .784 ปานกลาง 

2.11 ราคาของคาขนสงในกรุงเทพฯ (แท็กซ่ี, รถบัส, รถตุ฿กตุ฿ก, เรือ) เป็นที่
ยอมรับได 

3.03 .874 ปานกลาง 

2.12 ราคาของสินคาของที่ระลึกเป็นที่ยอมรับได 3.44 .791 ปานกลาง 

ดานความคุมคาเงิน 3.41 .645 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  พบวา นักทองเที่ยวมีทัศนคติตอความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทางทองเที่ยวอยูในระดับปานกลาง (X = 3.90, S.D. = .458) มี
ทัศนคติดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสินอยูในระดับปานกลาง (X = 3.38, S.D. = .603)  และมีทัศนคติติ่ความคุมคาเงินในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 
(X = 3.41, S.D. = .645)     

 4. การศึกษาทัศนคติที่สงผลการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556 -2557 ของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยว 

ทัศนคติ B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

ดานความพึงพอใจโดยรวม 1.516 .674 5.055 1 .025 4.55 

ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสิน -1.459 .565 6.666 1 .010 .232 

ดานความคุมคาเงิน -2.710 .665 16.636 1 .000 .067 

 
จากการทดสอบการพยากรณแแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก (ดังตารางที่ ) พบวาทัศนคติ
ทั้ง 3 ดานมีผลตอตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวาทัศนคติดานความคุมคาเงิน (Sig = .000, Exp(B) = .067) 
และดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสินคาเงิน (Sig = .010, Exp(B) = .232) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และดานความพึงพอใจโดยรวม คาเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 4.55) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเป็น 52.6% 
สวนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยสวนมากเป็นนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) ชวงอายุของนักทองเที่ยวอยู
ระหวาง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ํากวา 25 ปีในสัดสวนที่ใกลเ คียงกัน (34.4%) รายไดโดยเฉลี่ยต่ํากวา 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 49.5%  

2. ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้ งแรกนั้นมีการใชจายเงินระหวางการทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครนอยกวา 1,000 USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ
มากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพื่อนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว 
(29.2%) ใชเวลาในการเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีชองทางการรับรูขอมูลจากเว็บไซตแการทองเที่ยวมากที่สุดคิด
เป็น 19.5% รองลงมาคือผานเว็บบล็อกในอินเตอรแเน็ตในสัดสวนใกลเคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยสวนมากมีการรับรูถึงเหตุการณแวิกฤตการณแทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
3. ปใจจัยดานทัศนคติที่สงผลการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณแทางการเมือง พ.ศ. 2556 -2557 ของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก  พบวามีความพึงพอใจโดยรวมตอการทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร (X = 3.90, S.D. = .458) มีความรูสึก 
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ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสินระหวางการเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (X = 3.38, S.D. = .603) และมีความรูสึกคุมคาเงิน (X = 3.41, S.D. = .645) 
และพบวาทัศนคติทั้ง 3 ดานมีผลตอตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวาทัศนคติดานความคุมคาเงิน  (Sig = 
.000, Exp(B) = .067) และดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสินคาเงิน (Sig = .010, Exp(B) = .232) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้า
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานความพึงพอใจโดยรวม คาเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 4.55) สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ซํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาปใจจัยดานทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวตางชาตินั้นไมสอดคลองกับงานวิจัยขอ ง ศุภกร 
ภัทรธนกุล (2551) ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามทองเที่ยวนั้นมีทัศนคติดานความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร มีความคุม
คาเงิน และรูสึกปลอดภัยในระดับ “มาก” เนื่องจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามทองเท่ียวครั้งแรกภายหลังการเกิดวิกฤติการณแทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 นั้นมีทัศนคติดานความพึงพอใจโดยรวม, ความปลอดภัย และดานความคุมคาเงินอยูในระดับปานกลางเทานั้น แตสอดคลองกับ
งานวิจัยของวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล (2552) พบวา นักทองเที่ยวที่มีทัศนคติที่ดี ที่ไดรับจากการทองเท่ียว ไดแก ความคุมคากับเงินที่จายไป ความคุมคากับเวลา
ที่ใชไป ความยินดีจายเพื่อกลับมาเที่ยวอีกครั้ง กลาวไดนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามทองเที่ยวนี้ไมมีความรูสึกกังวลจากวิกฤติ การณืทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความรูสึกปลอดภัยตอชีวติและทรัพยแสินที่อยูในระดับปานกลาง  และมีแนวโนมวาจะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซํ้าจากปใจจัย
ดานความคุมคาเงิน, ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยแสิน ตลอดจนความพึงพอใจโดยรวม ดังนั้นทิศทางการสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวภายหลังการเกิด
วิกฤติการณแความไมสงบทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 ทางภาครัฐควรเรงดําเนินการตามนโยบายการสงเสริมภาพลักษณแทางการทองเท่ียว  การออกกฎหมาย
ควบคุมในเร่ืองของการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสงสงตอทัศนคติทางดานความยุติธรรมในดานราคาค าบริการ และความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการทําแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวในระยะเวลาอันสั้น และไมสามารถทําการศึกษาซํ้าได และพื้นที่ในการเก็บ
ขอมูลนั้นจํากัดอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการอางอิงหรือการใชผลงานวิจัยจึงจํากัดเฉพาะพื้นที่ในกรุ งเทพมหานครเทานั้น ประกอบกับบริบท
ทางสังคมและการเมืองที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาวอีกครั้งใหโดยศึกษาครอบคลุมทั้งประเทศจะทําใหไดขอมูลที่
ครบถวนและเป็นประโยชนแในการนํางานวิจัยไปใชประโยชนแมากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไส้เมี่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
Developing of Sai-Mieng’s packaging, Tak 

 
ปริยานุช   เอี่ยมสิริวงษ์1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑแไสเมี่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมแมบานผูผลิตไส
เมี่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 25 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสอบถามความตองการรูปแบบบรรจุ
ภัณฑแไสเม่ียง และผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑแ จํานวน 3 คน โดยใชแบบสัมภาษณแ และมีการสังเกตเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไปในพื้นท่ีอําเภอเมือง 
เพื่อศึกษาขอมูลวัสดุพื้นบานงานจักสานไมไผ ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ และการวิเคราะหแเน้ือหา และนําเสน อเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา วัสดุพื้นบานสามารถนํามาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑแได โดยนําวัสดุพื้นบานดานงานจักสานไมไผอําเภอเมืองมาออกแบบ
เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการสรางมูลคาเพ่ิมและสรางเอกลักษณแพื้นบานใหมีความโดดเดน สะดุดตาและสวยงาม อีกท้ังสามารถผลิตได
ในราคาท่ีไมสูงจนเกินไป ซ่ึงลวดลายท่ีใชสานไมไผ ไดแก ลวดลายแมบท ลวดลายพัฒนาและลวดลายประดิษฐแ  ซ่ึงกลุมเปูาหมายเป็นนักทองเท่ียว 
เพื่อจําหนายเป็นสินคาของท่ีระลึก โดยวางจําหนายตามรานขายของที่ระลึกในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และรานคาชุมชนท่ัวไป  
 
คําสําคัญ:  การพัฒนาบรรจุภัณฑแ, บรรจุภัณฑแไสเม่ียง 
 
Abstract  

This research aims to develop packaging of Sai-Mieng, Tak. this data was collected from the survey questionnaire 
of 25 Sai-Mieng group producer and 3 Packaging Professionals by interview And observing basic information. To learn 
traditional materials, bamboo basketry. Data were analyzed by using frequency, percentage, and content analysis. And 
present a descriptive 

The research found that Traditional materials can be developed as packaging. The materials used in traditional 
woven bamboo designed to strengthen the city's revenue for the community. By creating added value and create local 
identity. It can be produced at a price not expensive. The patterns used to weave bamboo pattern including master 
pattern development and pattern fabrication. Which targets tourists For distribution as souvenirs. The retail shops, souvenir 
shops in Tak and the general community. 

 
บทนํา 
 จากความจําเป็นและความตองการของมนุษยแจึงทําใหเกิดการสรางสรรคแสิ่งมีคุณคาหรือผลิตภัณฑแ (Products) เพื่อนํามาสนองความ
ตองการทําใหไดรับความพอใจ ดังนั้นคําวา “ผลิตภัณฑแ” หรือ “Products” จึงหมายถึงสิ่งใดๆ ท่ีสามารถนําเสนอจําหนายใหแกตลาดหรือผูบริโภค 
เพื่อใหเกิดความสนใจ ความตองการเป็นเจาของ เมื่อเราเป็นเจาของผลิตภัณฑแเราตองการจําหนายผลิตภัณฑแ เราจําเป็นตองทําใหผูบริโภ คเกิด
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑแของเรา จึงตองมุงเนนท่ีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแ เพื่อการจัดจําหนายใหไดอยางกวางขวางและสูงสุด แตสิ่งท่ีจะจูง
ใจแรงซ้ือของผูบริโภคมิใชอยูท่ีตัวของผลิตภัณฑแเพียงอยางเดียว แตมีสวนประกอบอื่นๆ เขามารวมดวย เชน บรรจุภัณฑแ รูปลักษณแ  สีสัน และรวม
ไปถึงการบริการดวย เป็นตน 
 บรรจุภัณฑแ (Package) เขามามีบทบาทมีความสําคัญมากในฐานะ “ตัวแสดงสินคา” (The Representation Of Product) ท่ีตองการ
แสดงใหผูบริโภคเห็นถึงเน้ือในหรือเน้ือหา (Content) ของสินคาดวยการใหขอมูลรายละเอียดของสินคาบนหีบหอ โดยใชเทคนิควิธีการออกแบบ
สมัยใหมท่ีสามารถดึงดูดผูบริโภคได บรรจุภัณฑแจึงมีบทบาทเริ่มมีการคิดคนและประดิษฐแบรรจุภัณฑแตางๆ เพ่ือสนองความตองการในแตละกรณี ได
มีการคิดคนวัสดุชนิดอื่นๆ ท่ีจะสามารถตอบสนอประโยชนแในการบรรจุภัณฑแอยางกวางขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโลกและสังคมปใจจุบันใน
การคาขายสินคาและผลิตภัณฑแตางๆ บรรจุภัณฑแของสินคาเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและสําคัญมากอยางหน่ึง เพราะบรรจุภัณฑแเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวของใน 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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การออกแบบและการผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแเป็นส่ิงที่หอหุมตัวสินคาทําหนาท่ีรักและปูองกันสินคามิใหเสียหาย ทําหนาท่ี
ในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค และการเก็บรักษาในการขนสงสินคา การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑแ (Changing the Package) เป็นการพัฒนา
หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑแใหดีขึ้นหรือทันสมัยขึ้น เป็นกลยุทธแการสงเสริมการขาย การออกแบบบรรจุภัณฑแทุกชนิดในสายผลิตภัณฑแเดียวควรจะ
เหมือนกัน หรือใหเป็นเอกลักษณแ จะตองขึ้นอยูกับวาสินคาน้ันมีลักษณะการใชเหมือนกัน หรือคุณภาพเหมือนกันหรือไม บรรจุภัณฑแจะต อง
เหมาะสมในการนํามาบรรจุสินคา มีความสะดวกในการเก็บสินคาภายหลังการใชงาน มีความสามารถเชิญชวนใหใช ทําใหตัวสินคามีความสวยงาม 
โดดเดน สะดุดตา ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ สะดุดตา แปลกใหมสามารถเรียกรองความสนใจของลูกคาได เนนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือดวยอารมณแ 
บรรจุภัณฑแตองสามารถสะทอนบุคลิกภาพของตราสินคา (Personality) การออกแบบ รูปทรง สีสัน ชื่อสินคา โลโก ตองมีความสะดวกตอการใช
งาน (Practicality) ตองสามารถทํากําไรไดมากขึ้น (Profitability) หลักสําคัญในการทําบรรจุภัณฑแน้ันจะตองคํานึงถึงความสามารถในการสราง
กําไรไดมากขึ้นดวย บรรจุภัณฑแน้ันสามารถนํามาใชเพื่อการสงเสริมการตลาด (Promotion) บงบอกถึงวิธีการใชสินคา เพื่อทําใหลูกคาเกิดความ
เขาใจในวิธีการใชและคุณสมบัติของสินคา ตลอดจนจูงใจใหเกิดความตองการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคนอื่นๆ. 2541: 141) 
 สําหรับคนเมืองตาก คุนเคยกับเมี่ยงมาชานาน เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากดินแดนลานนา พื้นท่ีภาคเหนือ มีเขตติดจังหวัดลําปาง ท่ี
รับประทานไสเมี่ยงเป็นอาหารวาง หรือใชตอนรับแขกผูมาเยือนถึงเรือนชาญ ชาวบานหัวเดียด ตําบลหัวเดียด อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไสเมี่ยง
ขายเป็นอาชีพหลักสามารถเลี้ยงครอบครัวไดอยางเป็นร่ําเป็นสัน ไดรับการยกยองเป็นสินคา OTOP ระดับ 4 ดาว และยังไดรับรางวัลอีกมากมาย 
 การทําไสเมี่ยงไดรับการสืบทอดมาตั้งแตสมัยปูุยาตายายมานานกวา 100 ปี จากรุนสูรุน ปใจจุบันมีการพัฒนารูปแบบอยางตอเน่ือง เพื่อ
ความตองการของตลาด จากท่ีทําไสเมี่ยงอยางงายๆ ไมไดตกแตงรสชาติ แตรูปแบบสมัยใหมตองใสสมุน ไพร เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและมีรสชาติใหดี
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงวิธีทําไมยุงยาก สวนประกอบหลัก มีมะพราวแกจัด ถั่วลิสง นํ้าตาลทราย เกลือ กระเทียม ขิงแก ใบมะกรูด และงาขาว โดย นํามะพราว
ขูดเป็นเสน ตั้งบนกระทะใสนํ้ามะพราวใชความรอนปานกลาง เค่ียวใหเป็นสีเหลือง แลวจึง ใสนํ้าตาลทรายเกลือจนนํ้าตาลละลาย จากน้ันใส
สวนผสม กระเทียม ขิงแก ใบมะกรูด เค่ียวไปจนมะพราวเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลออน ยกขึ้นนํามาเสด็จนํ้ามันจนแหง จากน้ันใสงาขาว ท้ิงให เย็น จึง
นํามาใสบรรจุภัณฑแ พรอมนําออกจําหนายได ลูกคาสวนใหญมีท้ังในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง สวนกะลาเหลือจากทําไสเมี่ยงแลว ท่ีสะสมมาเป็น
ปีๆ มีจํานวนนับ 1,000 ใบ พอถึงวันเพ็ญเดือน 12 ก็นํามาทํามาเป็นกระทงสาย เพื่อเป็นการขอขมาตอแมนํ้าคงคา 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการพัฒนาบรรจุภัณฑแไสเมี่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนแ ละสงเสริมอาชีพให
ชุมชนรวมท้ังเพิ่มรายไดใหกับชุมชน สามารถสรางเอกลักษณแท่ีโดดเดน สรางความจดจําไดงาย สามารถจําหนายเป็นสินคาสําหรับเป็นของฝากของ
ท่ีระลึกประจําจังหวัดได 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑแไสเม่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไวดังน้ี 
 1. ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย 
  1.1 การคัดเลือกวัสดุ 
  1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑแ ไดแก 
   1.2.1 รูปแบบบรรจุภัณฑแ 
   1.2.2 ตนทุนการผลิต 
 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัสดุ 
  2.2 กลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑแไสเม่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังน้ี 
1. ความหมายและความสําคัญของบรรจุภัณฑแ 
2. การออกแบบบรรจุภัณฑแ 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัสดุ จํานวน 4 ทาน 
 2. กลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 25 คน ประกอบดวย ประธาน และสมาชิกกลุม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือแบบสัมภาษณแ 1 ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด พรอมออกแบบบรรจุภัณฑแประกอบการใชเครื่องมือ โดยมี
วิธีการดังน้ี 
 1. แบบสัมภาษณแความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและวัสดุ เป็นแบบสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง 
 2. แบบสอบถามกลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยแบงออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑแแบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 สอบถามรูปแบบและตนทุนการผลิต แบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและตนทุนแบบปลายเด 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดวยตนเองโดยนัดหมายวันลวงหนา 
 2. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามกลุมแมบานโดยแจกแบบสอนถามดวยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนาดานการออกแบบบรรจุภัณฑแ การผลิต และตนทุนการผลิต คํานวณหาคาความถี่ และรอยละ 
 
สรุปผล 

วัสดุพื้นบานสามารถนํามาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑแได โดยนําวัสดุพื้นบานดานงานจักสานไมไผอําเภอเมืองมาออกแบบเพื่อเสริมสราง
รายไดใหกับชุมชน โดยการสรางมูลคาเพิ่มและสรางเอกลักษณแพื้นบานใหมีความโดดเดน สะดุดตาและสวยงาม อีกท้ังสามารถผลิตไดในราคาท่ีไม
สูงจนเกินไป ซ่ึงลวดลายท่ีใชสานไมไผ ไดแก ลวดลายแมบท ลวดลายพัฒนาและลวดลายประดิษฐแ  ซ่ึงกลุมเปูาหมายเป็นนักทองเท่ียว เพื่ อ
จําหนายเป็นสินคาของท่ีระลึก โดยวางจําหนายตามรานขายของที่ระลึกในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และรานคาชุมชนท่ัวไป 
 
อภิปรายผล 

วัสดุพื้นบานสามารถนํามาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑแได โดยนําวัสดุพื้นบานดานงานจักสานไมไผอําเภอเมืองมาออกแบบเพื่อเสริมสราง
รายไดใหกับชุมชน โดยการสรางมูลคาเพิ่มและสรางเอกลักษณแพื้นบานใหมีความโดดเดน สะดุดตาและสวยงาม อีกท้ั งสามารถผลิตไดในราคาท่ีไม
สูงจนเกินไป ซ่ึงลวดลายท่ีใชสานไมไผ ไดแก ลวดลายแมบท ลวดลายพัฒนาและลวดลายประดิษฐแ  ซ่ึงกลุมเปูาหมายเป็นนักทองเท่ียว เพื่ อ
จําหนายเป็นสินคาของท่ีระลึก โดยวางจําหนายตามรานขายของที่ระลึกในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และรานคาชุมชนท่ัวไป สอดคลองกับการศึกษา
ของกณภัทร ชัยธนพร (2543) ท่ีทําการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมพื้นบานกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแ กรณีศึกษาขาวแตเน ผลการศึกษาพบวา 
ปใจจุบันการทําธุรกิจดานบรรจุภัณฑแไดนําเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมาประยุกตแออกแบบบรรจุภัณฑแใหมีเอกลักษณแโดดเดน เพื่อรักษาความสัมพันธแ
ระหวางสังคมมนุษยแกับการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว ถือไดวาเป็นสิ่งท่ีสามารถดึงดูดใจผูซ้ือไดอยางดี สําหรับงานจักรสานไมไผ
บานหนองจ฿อมท่ีทําการผลิตและทองานจักสานไมไผ โดยการสานไมไผเป็นผืน และผลิตภัณฑแงานสานเพื่อตกแตงบานอื่นๆ เป็นกรอบรูป  
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กลองบรรจุของ แฟูมเอกสาร ฯลฯ น้ัน จากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานจักรสานไมไผ เพื่อทําเป็นบรรจุภัณฑแขาวแตเนมีขอเสียคือ การเกิด
เชื้อราและตัวมอด ทําใหเกิดผลเสียกับขาวแตเนท่ีบรรจุดานใน แตสามารถนํามาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑแท่ีปูองกัน รักษาผลิตภัณฑแจากแรงกระทบ
และสภาวะแวดลอม และการอํานวยความสะดวกแกการขายปลีกยอยได สอดคลองกับประชิด ทิณบุตร (2531) ท่ีวาวัตถุประสงคแของบรรจุภัณฑแ
ชั้นใน (Inner Package) เพื่อปูองกันรักษาสินคาจากแรงกระทบและสภาวะแวดลอม อีกท้ังการอํานวยความสะดวกแก การขายปลีกยอย เป็นตน 
ปใจจุบันแนวโนมการผลิตงานจักรสานลดลง โดยปรับเปลี่ยนเป็นการผสมผสานวัสดุตางๆ เพื่อทําเป็นผลิตภัณฑแตกแตงบานมากขึ้น อาจมีผลงานจัก
สานไมไผซ่ึงเป็นภูมิปใญญาพื้นบานมีการทําลดลง และยังสอดคลองกับชัยณรงคแ พฤกษากร (2540) ไดกลาวไววา การไปมาหาสูเยี่ยมเยือน การ
ปรึกษาหารือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะกลุมแมบานท่ีผลิตสินคาและงานหัตถกรรมตางๆ เพ่ือจําหนายทําใหเกิดระบบตลาดสรางรายได
ใหกับประชากรในทองถิ่นและแกปใญหาการวางงาน การสงเสริมโดยการนําวัสดุทองถิ่นมาใชประโยชนแทําใหวัสดุน้ันๆ ดูมีคุณคายิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการศึกษาบรรจุภัณฑแนํารอง เพื่อการผลิตและจําหนายโดยเปรียบเทียบการตลาด และนําขอมูลมาวิเคราะหแเพื่อนําผลมาพัฒนา
รูปแบบใหมีความเหมาะสมตอไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษารปูแบบบรรจุภัณฑแไสเม่ียงจากงานจักรสานไมไผใหเก็บผลิตภัณฑแไวไดนาน โดยไมใหเกิดเชื้อราและตัวมอด เพื่อสงเสริม
การตลาดและการกระจายสินคา 
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The marketing factors that influence the decision to buy life insurance of citizens in Tak province. 
 

กัญยรัตน์  แย้มหมื่นอาจ1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือประกันชีวิตของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในดานรายไดและอาชีพเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามจากประชาชนอําเภอเมือง  
จังหวัดตาก จํานวน 377 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวน  

จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงและมีอายุระหวาง 30 – 40 ปมากที่สุด28.6% มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 29.4% 
มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาทและ36.6% มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนมากที่สุดสวนใหญทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีจํานวนกรมธรรม1 
กรมธรรม บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผูตอบแบบสอบถามคือบิดามารดาบริษัทประกันชีวิตที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักและ ใชบริการ
มากที่สุดคือบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันสจํากัด(AIA) ปใจจัยสวนผสมทางการตลาดทุกปใจจัยมีผลตอการเลือกบริษัทประกันชีวิตของผูใช 
ประกันชีวิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

การเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของ ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดตาก แตละชวงรายได
ในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกัน การเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
ตาก  แตละอาชีพในภาพรวมพบวามีความแตกตางกัน  
จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาทุกๆปใจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิต 
 
คําสําคัญ:  ปใจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซ้ือ, ประกันชีวิต 
 
Abstract 

This research aims to study the state and problems of life of residents in the district, Tak province to study the factors that 
influence the decision to buy life insurance of citizens in the province of Tak and compare marketing factors that influence. the 
decision to buy life insurance of citizens.  

This data was collected from the survey of 377 samples. The statistics used to analyze data by frequency, percentage, 
average and standard deviation and analysis of variance. Research indicates that the majority of respondents were female and aged 
between 30-40 years (28.6%), have a monthly income of 10,001 to 15,000 baht (36.6%), most people do have a life insurance 1 per 
person. Most to use a company American International Nash & Professional Assurance Limited (AIA) factors marketing mix all the 
factors affecting the choice of the insurance company. Life insurance have an average level. 

A comparison of The marketing factors that influence people's decision to buy life insurance in the province of Tak, each 
occupation as a whole showed a significant difference. 
 
Keyword: 1) The marketing factors 2) Decision to buy 3) life insurance 
 
บทนํา 

ธุรกิจประกันชีวิตเริ่มเขามาในประเทศไทยโดยGreat Eastern Life Assurance Company Limited โดยเร่ิมดําเนินกิจการเมื่อวันที่31 พฤษภาคม
2473 ในระยะแรกๆธุรกิจประกันชีวิตไมประสบความสําเร็จมากนักจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2 มีบริษัทประกันชีวิตดําเนินงานโดยคนไทยและชาว
ตางประเทศรวมทั้งสิ้น12บริษัทการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้นยังขาดการควบคุมที่รัดกุมจึงทําใหการดําเนินการของบริษัทไมมีความมั่นคงบางบริษัทตองเลิก
ลมกิจการไปในที่สุด 

ในปพ.ศ. 2510 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกันชีวิตขึ้นใชบังคับกิจการประกันชีวิตในประเทศไทยเพื่อใหบริษัทประกันชีวิตปฏิบัติตอผู เอา
ประกันอยางมีความรับผิดชอบและอยูในกรอบที่กฎหมายกําหนดผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ทําใหบริษัทประกันชีวิตมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
ในสายตาของประชาชนโดยทั่วไปประชาชนใหความสนใจทําประกันชีวิตมากขึ้นเปนลําดับแตที่ยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควรธุรกิจประกันชีวิตยังสามารถจะขยาย
ตลาดออกไปไดอีกมากแตที่ยังไมสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วอาจเป็นเพราะวาผูบริโภคโดยทั่วไปสวนใหญขาดความรูความเขาใจและมีภาพพจนที่ไมดีตอการ
ทําประกันชีวิตหรือกรมธรรมประกันชีวิตในประเทศไทยไมสามารถขยายตัวเองไดเหมือนสินคาหรือบริการประเภทอื่นการเขาตลาดจึงจําเปนตองใชพนักงาน 
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โดยตรงหรือที่เรียกวาตัวแทนประกันซ่ึงเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยปกติตัวแทนประกันชีวิตจะ
มีหนาที่ออกไปพบปะกับผูบริโภคหรือลูกคาเพื่อแจงใหผูบริโภคไดเขาใจและเห็นผลประโยชนของการทําประกันชีวิตจนเกิดความสนใจที่จะซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิตซ่ึงเปนผทูี่ใหบริการแกผูบริโภคในดานตางๆตามเอกสิทธิ์เง่ือนไขและผลประโยชนตางๆในกรมธรรมประกันชีวิตที่ผูซ้ือสมควรจะได
รับชดเชยจากอุบัติเหตุคารักษาพยาบาลการเจ็บปวยและดานอื่นๆเปนตน (พิสิษฐ ศุยะวณิช. 2521 : 33-36) 

นอกจากนั้นยังมีปญหาในดานตัวผูบริโภคเองสวนใหญก็ยังมองไมเห็นถึงความจําเปนในการทําประกันชีวิตที่จะซ้ือกรมธรรมหรือทําประกันชีวิตดวย
ตนเองรวมถึงปญหาในดานบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีการพัฒนาไมเจริญเทาที่ควรโดยเฉพาะบริษัทรับประกันชีวิตขาดการศึกษาถึงความตองการ
ของผูบริโภคเพื่อที่จะนํามาวางแผนการดําเนินงานและปญหา ในดานตัวผูบริโภคเองสวนใหญก็ยังไมเห็นถึงความจําเปนในการทําประกันชีวิตจนถึงขนาดที่จะ
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตดวยตนเองตองรอใหมีผมูาชักชวนใหทํากอนจึงตัดสินใจทําประกันชีวิตในปจจุบันการทําประกันชีวิตคอนขางที่จะแพรหลายและเปนที่
นิยมกันในกลุมผูมีรายไดในสาขาอาชีพตางๆธุรกิจประกันชีวิตนอกจากจะเปนประโยชนกับผูทําประกันในดานคุมครองชีวิตและทรัพยสินโดยตรงแลวการ
ประกันชีวิตยังมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอีกดวยในแงของการออมทรัพยและการทุนเพราะถือวาบริษัทประกันชีวิต
เปนแหลงระดมเงินทุนในระยะยาวจากผูทําประกันในรูปของเบี้ยประกันตามกรมธรรมประกันชีวิตเมื่อบริษัทไดรับเบี้ยประกันเงินสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงิน
สํารองประกันภัยและเงินสํารองประกันภัยก็จะถูกนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆตามเง่ือนไขที่กรมประกันภัยกําหนดเชนนําไปลงทุนซ้ือหุนใหกูยืมซ้ือพันธบัตรซ้ือตั๋ว
เงินคลังเปนตนนอกจากบริษัทประกันชีวิตจะเปนแหลงระดมเงินทุนแลวยังชวยสรางงานใหกับประชาชนในสังคมอีกดวยทําใหเกิดการจางงานจึงสามารถชวย
รัฐบาลลดอัตราการวางงานไดสวนหนึ่ง 

ในปจจุบันการทําประกันชีวิตคอนขางที่จะแพรหลายและเปนที่นิยมกันในกลุมผมูีรายไดในสาขาอาชีพตางๆธุรกิจประกันชีวิตนอกจากจะเปนประโย
ชนกับผูทําประกันในดานคุมครองชีวิตและทรัพยสินโดยตรงแลวการประกันชีวิตยังมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอีกด
วยในแงของการออมทรัพยและการทุนเพราะถือวาบริษัทประกันชีวิตเปนแหลงระดมเงินทุนในระยะยาวจากผูทําประกันในรูปของเบี้ยประกันตามกรมธรรม
ประกันชีวิตเมื่อบริษัทไดรับเบี้ยประกันเงินสวนหนึ่งจะถูกกันไวเป็นเงินสํารองประกันภัยและเงินสํารองประกันภัยก็จะถูกนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆตามเง่ือนไขที่
กรมประกันภัยกําหนดเชนนําไปลงทุนซ้ือหุนใหกูยืมซ้ือพันธบัตรซ้ือตั๋วเงินคลังเปนตนนอกจากบริษัทประกันชีวิตจะเปนแหลงระดมเงินทุนแลวยังชวยสรางงาน
ใหกับประชาชนในสังคมอีกดวยทําใหเกิดการจางงานจึงสามารถชวยรัฐบาลลดอัตราการวางงานไดสวนหนึ่ง 

การดํารงชีวิตคนเราไมวาจะมีอาชีพใดมีฐานะอยางไรทุกคนคงยอมรับวาจากความไมแนนอนของชีวิตอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อสําหรับผูที่มีฐานะดีอยูแล
วถาตองเสียชีวิตกอนเวลา อันสมควรก็อาจจะไมทิ้งภาระไวกับผูที่อยูขางหลังแตสําหรับผูที่มีฐานะไมมั่นคงการเสียชีวิตของ ผูนําครอบครัวตองเปนปญหาใหญ
กับผูที่ใกลชิดเพราะฉะนั้นการทําประกันชีวิตก็เปนการสราง หลักประกันไดอีกวิธีหนึ่งซ่ึงการทําประกันชีวิตก็คือการเฉลี่ยคาความเสี่ยงรวมกันของคนที่ทํา 
ประกันโดยทุกคนจะจายเงินสวนหนึ่งใหกับบริษัทที่รับผิดชอบซึ่งอาจจะจายครั้งเดียวหรือจาย เปนงวดและเมื่อเกิดเหตุขึ้นบริษัทจะชดใชเงินคืนใหกับผูรับประ
โยชนตามจํานวนเงินที่ผูทํา ประกันไดตกลงไวแตแรกซ่ึงการทําประกันนั้นสามารถเลือกทําไดหลายรูปแบบเชนแบบ สะสมทรัพยแบบตลอดชีพแบบชั่ว
ระยะเวลาหรือแบบเงินไดประจํา 

ประโยชนของการประกันชีวิต 1. การใหความคุมครองไมไดหมายความวาจะคุมครองทานใหรอดพนจากภัยตางๆแต การไมสมควรบริษัทจะจา
ยเงินกอนหนึ่ง(จํานวนเงินเอาประกัน) ใหแกคนที่ทานระบุไวในสัญญาที่ทําไวกับบริษัท(กรมธรรมประกันภัย) ซ่ึงเรียกวาผูรับผลประโยชนอาจจะเปนพอแมลูกๆ
ของทานเพื่อเปนทุนการศึกษาเลาเรียนและคาเล้ียงดูตอไป  2. การลดภาษีเงินไดรัฐบาลมองเห็นความสําคัญของการประกันชีวิตและเพื่อสนับสนุนใหประชาชน
ทําประกันชีวิตมีมาตรการเพิ่มคาลดหยอนทางภาษีจากการทําประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากไมเกิน10,000บาท/ปเปนไมเกิน50,000 บาท/ปของผมูีเงินไดและคูสมรส
ไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได การออมทรัพยการประกันชีวิตยังทําใหเกิดมีการออมทรัพยเปนประจําตอเนื่องทําใหมีเงินกอนไวใชยาม
ฉุกเฉินเปนกองทุนไวใชในโอกาสตางๆสรางนิสัยใหประชาชนอดออมและประหยัดสงผลใหครอบครัวมีฐานะมั่นคงและเปนปกแผน  4. ประโยชนตอประเทศ
ชาติการประกันชีวิตสงเสริมใหคนในชาติออมทรัพยสะสมเงินออมระยะยาวระดมเงินทุนเพราะเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทเก็บมาไดตองนําไปลงทุนโดยการซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาลและลงทุนในกิจการตางๆตามที่กฏหมายกําหนดเพื่อรัฐบาลจะไดนําเงินไปลงทุนสรางงานเพิ่มขึ้นชวยใหคนมีงานทํามีรายไดไมเดือดรอนสงผล
ใหภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศชาติก็จะเจริญมีเสถียรภาพมาขึ้นเบี้ยประกันชีวิตจึงเปนทุนทรัพยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ และ5. การลดภาระของสังคม
ครอบครัวใดที่หัวหนาครอบครัวไมมีการเตรียมการไวเพื่ออนาคตเมื่อเสียชีวิตบุตรและภรรยาจะมีปใญหาในการเลี้ยงชีพและการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนภา
ระของสังคมแตหากหัวหนาครอบครัวไดทําประกันชีวิตไวจะไดรับเงินจากการประกันชีวิตจํานวนหนึ่งมาบรรเทาความเดือดรอน 
 จากขอมูลขางตนเปนเร่ืองที่นาสนใจศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดตาก เพื่อใหไดขอมูลอันเปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของในการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตตอไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
3. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
ประโยชนของการวิจัย 

ผลการศึกษาจะทําใหเห็นภาพรวมของการประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งปญหาที่ผูเอาประกันประสบนอกจากนี้ผลการศึกษานี้
จะสะทอนใหเห็นถึงปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตอันจะนําไปเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
การตลาดและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมากขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ตาก โดยการนําเอาทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาดหรือ4P’s ของPhilip Kotlor ไดแกผลิตภัณฑ Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น23,025คน (สํานักงานอําเภอเมือง จังหวัดตาก. 2547: 2) 
2.2 กลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางของ Robert V. Krejcie and Early W. Morgan ณ ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ + 5% จํานวนประชากร 23,025 คน ซ่ึงตองใชตัวอยาง 377 ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) จากประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวติของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดย
ในบทนี้จะกลาวถึงขอบเขตการศึกษาจํานวนประชากรวิธีการวิเคราะหสถิติที่ใชและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในพื้นที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น23,025 คน(สํานักงานเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก. 
2547 : 2) 
 2. กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดมีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของ Robert V.Krejcie and Early W. Morgan ณ ระดับความเชื่อมั่น95% 
และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ+ 5%จํานวนประชากร 23,025 หนวยซ่ึงตองใชตัวอยาง 377 ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางแบบสะดวก 
(Convenient Sampling) จากประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือแบบสอบถามจากงานวิจัยของสุรพันธ อรชุน (2546 : 103-109) ซ่ึงนํามาปรับปรุงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอนไดแก 
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เกี่ยวขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  

 ตอนที่ 4 เกี่ยวกับปญหาตางๆ ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตที่พบจากบริษัทประกันชีวิตและขอเสนอแนะอื่นๆ 
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ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ผศึูกษาทําการสรางเครื่องมือขึ้นมาโดยนําเครื่องมือจากงานวิจัยของสุรพันธ อรชุน (2547 : 103-109) ซ่ึงนํามาปรับปรุงสรางเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 
2. นํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
3. นํารางแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาแกไขภาษาใหถูกตองเหมาะสม 
4. นําแบบสอบถามไปใชทดลองใช Try-out) กับประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก  จํานวน 30 ชุดแลวนําไปสอบถามไปวิเคราะหหาค

าความเชื่อมั่น(Reliability Coefficients)ผลการวิเคราะหเทากับ.748 
5. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นําเสนอโครงรางการศึกษาวิจัย  
2. ทดสอบเครื่องมือโดยดําเนินการเก็บขอมูลครั้งแรก  
3. ตรวจทานดูความถูกตองความสอดคลองของคําถามคําตอบและความสมบูรณของขอมูล  
4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปใหกลุมตัวอยางทําการตอบ แบบสอบถามตามพื้นที่เปาหมายที่กําหนดไวจนไดจํานวนตัวอยางครบ

ตามความตองการ  
5. บันทึกขอมูลไวในคอมพิวเตอร 

วิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จทางสถิติดานสังคมศาสตรซ่ึงสถิติที่นํามาใชในการศึกษา

ครั้งนี้ไดแก 
1. คารอยละ(Percentage) 
2. คาเฉลี่ย(Mean : x) 
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) 
4. การวิเคราะหความแปรปรวน(Analysis of Variance : ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลสวนตัวผตูอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามในเขตกิ่งอําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง30-40 ปอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรายได

เฉลี่ยตอเดือน10,001-15,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว4 คน 
ขอมูลการประกัน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีจํานวนกรมธรรม กรมธรรมบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตคือ

บิดามารดาบริษัทประกันชีวิตที่ผตูอบแบบสอบถามรูจักและใชบริการอยูในปจจุบันคือบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันสจํากัด(AIA) 
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ปใจจัยของการประกันชีวิตที่ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญคือปจจัยสวนประสมทางการตลาดกลาวคือ 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกชื่อเสียงและความนาเช่ือถือของบริษัทประกันชีวิตรองลงมาไดแกรูปแบบกรมธรรมใหเลือกพิจารณา
หลากหลาย และเง่ือนไขในการทําประกันชีวิตชัดเจนซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากัน และต่ําสุดไดแกมีการบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยู ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกราคากรมธรรมเหมาะสมรองลงมามีการแจงเตือนเรื่องการชําระคาเบี้ยประกันและต่ําสุดไดแก
สามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิต 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยู ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกสถานที่ตั้งของบริษัทและตัวแทนจําหนายรายยอยอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคาสะดวกตอการ 
เดินทางมาติดตอและมีสาขาบริการทั่วประเทศจํานวนมากรองลงมาไดแกหาซ้ือสะดวกมีสาขาและตัวแทนขายรายยอยจํานวนมากและต่ําสุดไดแกสถานที่ตั้ง
หรือตัวแทนจําหนายรายยอยอยูใกลแหลงชุมชน 
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4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกมีพนักงานคอยใหคําแนะนําตางๆแกลูกคารองลงมาคําแนะนําจากผูอื่นที่เคยใชบริการและ
ต่ําสุดไดแกมีการใหของแถมหรือของชํารวยเมื่อซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิต ของผูตอบแบบสอบถาม  ในแตละชวงรายไดในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ระหวางกลุมผูตอบแบบสอบถามดานรายได
ในภาพรวมพบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาปใจจยัยอยพบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกันไดแกปจจัยดานสามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิต
และปจจัยดานคําแนะนําจากผูอื่นที่เคยใชบริการ 

การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูตอบแบบสอบถามในแตละอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ระหวางกลุมผูตอบแบบสอบถามดานอาชีพ

ในภาพรวมพบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาปใจจยัยอยพบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกันไดแกปจจัยดานสามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิต
และปจจัยดานปใจจัยดานการผอนชําระคาเบี้ยประกัน 

ขอมูลเกี่ยวปญหาตางๆของผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตที่พบจากบริษัทประกันชีวิต 
ดานปญหาของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตที่พบจากบริษัทประกันชีวิตในภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาแตละรายการพบวารายการที่มีคา

เฉลี่ยสูงที่สุดไดแกไมมีตัวแทนและพนักงานจากบริษัทประกันที่ตองการมาเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตรองลงมาสถานที่ตั้งของบริษัทประกันชีวิตอยูไกลหรือ
ไมมีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไมสะดวกในการติดตอทําประกันหรือแจงอุบัติเหตุและต่ําสุดไดแกไมมีบริการหลังการขายตอเนื่อง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4 ดานไดแกดานผลิตภัณฑราคาการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดโดยผูตอบแบบสอบถาม
ไดใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายมากที่สุดรองลงมาไดแกดานผลิตภัณฑและต่ําสุดไดแกดานการสงเสริมทางการตลาดมี
ประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ Product) การพัฒนาใหกับธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายตัวใหเร็วขึ้นอยางมีประสิทธิภาพนั้นควรมีการสรางความนาเชื่อถือและ
ความมั่นคงของกิจการในตัวบริษัทประกันชีวิตและตัวแทนประกันชีวิตควบคูกันไปเพราะผูที่จะทําประกันชีวิตนั้นสนใจจะทําประกันชีวิตเพื่อความมั่นคงตอตัว
เองและครอบครัวจากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตมากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรังสี เกตุวิชิต(2546 : บทคัดยอ) พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑไดแกภาพลักษณและชื่อเสียงนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุรพันธ
อรชุน(2546 : บทคัดยอ) พบวาปใจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือชื่อเสียงและความเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัยดังนั้นเปนภาระกิจที่บริษัทประกันชีวิตและตัวแทนประกันชีวิตควรใหความสําคัญในประเด็นนี้เปนสําคัญเพราะตองเริ่มกระทํากอนเพื่อสราง
ความมั่นใจใหแกผูบริโภค 

2. ดานราคา(Price) การจําหนายกรมธรรมประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ไมตองใชเงินทุนดังนั้นจึงมีการแขงขันกันสูงเปนปญหาสําคัญในการใหบริการ
เนือ่งจากผูบริโภคจะตองมีการเปรียบเทียบราคาสินคาและบริการกับคูแขงขันเพื่อหลีกเหลี่ยงการเปรียบเทียบราคาของลูกคาควรจะตองปรับเปลี่ยนราคาใหมี
ความแตกตางใหสามารถแขงขันกับคแูขงไดเพราะจากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานราคากรมธรรมเหมาะสมสูงสุดรองลงมาคือมี
การแจงเตือนเรื่องการชําระคาเบี้ยประกันและราคาเบี้ยประกันชีวิตมีความเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธัญธร ลิ่มศิลา(2544 : บทคัดยอ) พบวาป
จจัยดานราคาพบวาปใจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมากคือราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและราคาถูกกวายี่หออื่นซ่ึงจะเห็นไดวาผูตอบ
แบบสอบถามจะเนนดานราคากรมธรรมที่เหมาะสมเนื่องจากผูบริโภคจะตองการสินคาที่เหมาะสมกับราคาสินคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานการจัดจําหนาย(Place)การจัดจําหนายตองพิจารณาถึงการสงมอบบริการแกกลุมลูกคาเปาหมายโดยใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการไดงาย
สะดวกและรวดเร็วมุงเนนความสามารถกระจายสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงไปสูตลาดเปาหมายบริษัทประกันชีวิตควรจะขยายสาขาไปสู
ตางจังหวัดใหครบทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อใหผูมีความสนใจตองการจะทําประกันชีวิตมีโอกาสติดตอตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทไดสะดวกยิ่งขึ้นจาก
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานสถานที่ตั้งของบริษัทและตัวแทนจําหนายรายยอยอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคาสะดวกตอการเดินทางมา
ติดตอและมีสาขาบริการทั่วประเทศจํานวนมากซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันสูงสุดรองลงมาไดแกหาซ้ือสะดวกมีสาขาและตัวแทนขายรายยอยจํานวนมากและมีพนักงาน 
ขายบริการถึงบานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรังสีเกตุวิชิต(2546 :  บทคัดยอ) พบวาปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุดซ่ึง
จัดอยูในระดับมากไดแกทําเลที่ตั้งของรานสะดวกตอการเดินทางทําเลที่ตั้งของรานอยูใกลหรือในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาทําเลที่ตั้งของรานอยูใกล 
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สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษาและทําเลที่ตั้งของรานอยูใกลที่พักอาศัยซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักจะเนนความสะดวกสบายในการติดตอโดยจะเน
นสถานที่อยูใกลบานหรือแหลง ชุมชนเพื่อสะดวกและงายตอการเดินทางและการติดตอเพราะฉะนั้นหากบริษัทประกันชีวิตตองการจะเขาถึงกลุมลูกคาในกิ่ง
อําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายควรเปดบริษัทประกันชีวิตในเขตพื้นที่เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งหรือบริษัทอยูใกล
แหลงชุมชนและเพื่อใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคาทั้งเกาและใหม 

4. ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion)การสื่อสารเพื่อโฆษณาสินคา/ผลิตภัณฑของบริษัทรวมถึงการจางอบรมและจูงใจพนักงานการส่ือสารทาง
การตลาดประกอบไปดวยการโฆษณาการประชาสัมพันธเพื่อนําเสนอหรือปกปองภาพลักษณของบริษัทหรือตัวสินคาการขายตรงโดยใชพนักงานรวมทั้งการตลาด
ทางตรงผานเครื่องมือสื่อตางๆผูประกอบการควรจะตองมีการวางแผนกลยุทธดานการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการบริการที่มีคุณคามากที่สุด
การประกันชีวิตเปนการขายสินคาดานการบริการส่ิงที่สําคัญที่สุดคือพนักงานที่คอยใหบริการกับลูกคาหรือกลุมเปาหมายการพัฒนาในเร่ืองความสามารถการให
บริการของพนักงานตัวแทนประกันชีวิตเปนเรื่องสําคัญที่จะตองสรางนิสัยใหพนักงานตัวแทนมีความรูสึกวางานบริการแกลูกคาเปนกุญแจสําคัญใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จและตัวแทนดวยเชนกัน ผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานมีพนักงานคอยใหคําแนะนําตางๆแกลูกคาและคําแนะนําจากผูอื่นที่เคยใช
บริการซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรพันธ อรชุน(2546: บทคัดยอ)โดยใหปจจัยยอยดานคําแนะนําจากผูอื่นที่ใชบริการซ่ึงจะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามเชื่อถือความ
คิดเห็นของผทูี่เคยใชบริการซ่ึงมักจะเปนคนใกลชิดและรจูักมากกวาการเชื่อโฆษณาผานสื่ออื่นๆดังนั้นสื่อในการประชาสัมพันธที่ดีที่สุดคือพนักงานงานและผูที่เคยใช
บริการหรือ กลมุลูกคาเปนสิ่งสําคัญที่บริษัทประกันควรใหความสําคัญในการเพิ่มตลาดใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผูประกอบการธุรกิจประกันชีวิต 
 บริษัทตองสรางความนาเช่ือถือและทําใหผูเอาประกันรูสึกถึงความมั่นคงของกิจการควบคูกันไปซึ่งเป็นปจจัยที่ผูเอาประกันใหความสําคัญเปนอันดับ
แรกโดยผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากที่สุดคือบิดาและมารดาของผูเอาประกัน 

บริษัทควรทําการวางแผนกลยุทธดานการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายซ่ึงสินคาของบริษัทก็คือการขายสินคาดานบริการและสิ่งที่สําคัญที่สุด
ก็คือพนักงานขายหรือตัวแทนประกันชีวิตที่คอยใหบริการกับลูกคาเพราะเปนผทูี่ติดตอกับลูกคาโดยตรงแสดงถึงภาพลักษณของบริษัทดังนั้นการพัฒนาในเรื่อง
ความสามารถในการใหบริการพนักงานหรือตัวแทนประกันชีวิตจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองสรางจิตสํานึกใหพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตไดตระหนักวางาน
บริการแกลูกคาเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ 

บริษัทประกันชีวิตควรรวมมือกับธุรกิจเอกชนตางๆเชนธนาคารและสถาบันการเงินหรือสวนราชการ เชนกรมการประกันภัยในการสงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญในการทําประกันชีวิตใหแกหัวหนาครอบครัวและแกผูที่อยูในความดูแลเปนตนและควรจะขยายสาขาไปในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตาก เพื่อใหผูมีความสนใจตองการจะทําประกันชีวิตมีโอกาสติดตอตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทไดสะดวกยิ่งขึ้น 

ตัวแทนขายประกันชีวิต 
ตัวแทนขายประกันชีวิตควรใหความสําคัญกับลูกคาเกาๆสรางความคุนเคยเปนกันเองมีการติดตอ     อยางสม่ําเสมอและหาลูกคาใหมจาก

คําแนะนําของลูกคาเดิมเพราะจากผลการวิจัยพบวาผเูอาประกันจะเช่ือถือคําแนะนําจากผูที่เคยใหบริการมากอนมากกวาตัวแทนประกันชีวิต 
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 
ในการศึกษาครั้งนี้มีการเปรียบเทียบเฉพาะปจจัยสวนบุคคลคือรายไดและอาชีพซ่ึงในการวิจัย ครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบดานอื่นๆด

วยเชนเพศอายุระดับการศึกษาเปนตนเพื่อจะไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
นอกจากปจจัยทางการตลาดแลวควรศึกษาปจจัยทางดานอื่นๆเชนดานเศรษฐกิจเทคโนโลยีกฎหมายการเมืองสังคมและวัฒนธรรมดวยเพื่อที่จะไดขอมูลคร

อบคลุมมากยิ่งขึ้นซ่ึงจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นโดยในการวิจัยอาจใชทฤษฎีทางการตลาดของนักวิชาการทางการตลาดของบุคคลอื่นไดดวย 
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 บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการผูปุวยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มี

วัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา ปใจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแที่นํามาใชงานผูปุวยของ
คณะกรรมการสารสนเทศ ศึกษาการยอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะและดานบทบาทและวิธีการเผยแพรการนําเทคโนโลยีมาใช และศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัย
ดานคุณลักษณะสารสนเทศกับการยอมรับ และศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพรการนําเทคโนโลยีสารสนเทศกับการยอมรับ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 244 คน ตัวอยางวิเคราะหแขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน  
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานโรงพยาบาลพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุงาน 1-5 ปี และมีตําแหนงงานเป็น
ลูกจางชั่วคราว ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดาน
คุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความยากงาย ดานการดูแลรักษา ดานการมีเครื่องมือชวยทํางาน ดานความยากงายตอการ
ใชงาน ดานความรวดเร็ว ดานเวลาที่ตองใชในการเรียนรู ดานขั้นตอนการใชงาน และดานความสะดวก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพร
เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสารสนเทศไดชี้นําเสนอ การลงบันทึกตางๆ ดวยฟอรแม
กระดาษมีความผิดพลาดและเกิดความซํ้าซอน รองลงมาคณะกรรมการสารสนเทศแนะนําใหการทํางานมีความสะดวกและผูปุวยมีความพึงพอใจและใหความสําคัญ
นอยกับเมื่อเกิดปใญหาการใชงาน ไมวาเป็นปใญหาลักษณะใด สามารถแกไขปใญหาได การยอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะและปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพร 
พบวา พนักงานมีการยอมรับในระดับปานกลาง โดยยอมรับ ปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพรเป็นอันดับแรก รองลงมายอมรับปใจจัยดานคุณลักษ ณะ 
ความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานคุณลักษณะและการยอมรับและความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานบทบาทละวิธีการเผยแพรมีความสัมพันธแสูงมาก  
 

คําสําคัญ: ปใจจัยที่สงผลตอการยอมรับ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, งานบริการผูปุวย 
 

Abstract 
 This is a research on factors affecting the acceptance of information technology in servicing patient care at the Pra Chao 
Taksin the Great Hospital. It is a survey research ware to study demographic information of patient, type of computer networking 
information technology, acceptance of the types and role of information technology and the method disseminating of information, 
relations between types and influences of information technology and if acceptance and relations between the role of information 
technology. The instrument use in the research comprise of survey questionnaire The target population of patients at the Pra Chao 
Taksin the Great Hospital. There were 244 sample use in the survey. The data was analyzed by statistics software. The statistics used 
in the research consisted is percentage, average, standard deviation, and Correlation.  
 The findings of survey shows that, The majority of patients in the survey were female aged 25-30 years old. They had 
bachelor degree education. There length of employment was between 1-5 years. They work temporary works. They was a modulate 
level of opinions towards the type of information technology. Ranking from high to lows, It was found that the ease difficulty of use 
ranking the highest. It was follow by the types of technology, the availability of technology to assist in works, difficulty in use, 
expediency, time need for learning to use the technology, work responses and convenience. Here was moderate level of opinions 
towards the dissemination of the use of information technology. Ranking from high to lows, It was found that respondent places 
important on the information technology committee introduce the use of the technology, various recording by paper forms which 
led to errors and repetition. It was following by the introduction of the information technology committee introducing how the use of 
the technology contributes to convenience and patient satisfaction. Little importance was place on the difficulty of use of the 
technology. No matter what the problems may be, solution can be found. The acceptance of the type and role of information 
technology and the dissemination of the use information technology among works were moderate. The role of the technology 
ranked the highest. It was followed by the type of technology. There was a high correlation between the type of information 
technology. There was a high correlation between the role and dissemination of use of information technology.  

Keyword: Factors affecting the acceptance, Information technology, Service patient care 
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บทนํา 
 องคแกรในยุคโลกาภิวัตนแไดนําเอาสารระบบสารสนเทศ เครือขายอินเทอรแเน็ต และเครือขายระหวางประเทศ เขามาเพื่อประสานใหมีการทํางานรวมกันใน
การสรางโอกาสการดําเนินธุรกิจแบบใหมสําหรับองคแกรทุกระดับ ระบบสารสนเทศในธุรกิจแบบใหมนี้ ยังชวยใหองคแกรไดรับขาวสารที่อยูไกลออกไป ชวยใน
การนําเสนอผลิตภัณฑแและบริการแบบใหมๆ ชวยในการปรับโครงสรางและขั้นตอนการทํางาน และชวยเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจขององคแกรไดอีกดวย (เลา
ดอน, เคนเนท.; เลาดอน จีนสแ, 2545 : 3) การใชระบบสารสนเทศนับวาเป็นสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตมนุษยแในยุคปใจจุบันไปแลว ทุกคนในสังคมไดบริโภค
สารสนเทศที่เสนอในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข สถิติ แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ เงาภาพ ภาพเคลื่อนไหวตางๆ เป็นตน โดยมีวัตถุประสงคแที่แตกตาง
กันไป (ลานนา ดวงสิงหแ, 2543 : 14) 
 การเขาสูสังคมสารสนเทศในสังคมปใจจุบัน ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันสมัยเป็นปใจจัยสําคัญในการดําเนินงานไดอยางมีทิศทางที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การดําเนินงานในองคแกรอาจเปรียบสารสนเทศไดเสมือนกับสายเลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานทุกดาน  
(http://samet.skru.ac.th) การใชระบบสารสนเทศในการบริหารงานทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน เพิ่มผลผลิตของงานส รางความพึ่ง
พอใจใหกับผูใชบริการ ชวยในการสรางสรรคแผลิตภัณฑแหรือการบริการใหมๆสรางความไดเปรียบคูแขงทางการคา และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 
 รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแมาใชในหนวยงานราชการ ทําใหสามารถชวย
ลดขั้นตอน ความซับซอนลงไปได ทําใหระบบงานใหมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา เงินทุน และความถูกตองแมนยํา (ครรชิต มาลังวงศแ, 2541 : 14) 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต ทั้งในการทํางานที่ทํางานและที่บานมากขึ้น ความสามารถในการสื่อสารขอมูลทั่วโลก ไมวาจะ
เป็นเรื่องราวที่สามารถรับรูไดในเวลาเดียวกัน การสืบคน การสงและการรับขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอรแในระบบที่เชื่อมโยงแบบถึงกัน ทั่วโลก หนวยงาน
ตางๆไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชในการปฏิบัติงานแทนการทํางานดวยมือ เพื่อใหเกิดประโยชนแในดานตางๆ ไดแก ดานการพิมพแเอกสาร ดานการ
บันทึกขอมูล ทําใหสามารถคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว ดานงานงบประมาณและบัญชี ทําใหการจัดทําบัญชีสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดานงานประมวลผลทาง
สถิติและคํานวณ เชน งานสํามะโนประชากร และงานสํารวจอื่นๆ งานประมวลผลทางดานอุตุนิยมวิทยา งานพยากรมูลคาหุน ดานงานควบคุมใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใชคอมพิวเตอรแควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรตางๆในการผลิต ดานงานบริการ เป็นการใชคอมพิวเตอรแเพื่อชวยใหงานบริการตางๆรวดเร็วขึ้น 
ดานการศึกษาและการฝึกอบรม ทําใหสามารถผลิตสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมาก 
 ปใจจุบันโรงพยาบาลหลายแหง ไดเอาระบบเครือขายระบบคอมพิวเตอรแ มาใชเพื่อพัฒนาระบบการบริการผูปุวยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ใหมีความ
ถูกตอง แมนยํา สะดวกและรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลสมิติเวชไดเริ่มนําคอมพิวเตอรแมาใชในหอผูปุาว เพื่อชวยในงานพยาบาลครั้งแรก ปีพ.ศ.2528 ทั้งนี้เพื่อให
คอมพิวเตอรแเป็นสิ่งเสริมสรางประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูใชบริการ คือ พยาบาลและเจาหนาที่ทุกระดับ (ทองดี ชัยพานิช,2532 : 
115-116) มีการขยายการใชงานคอมพิวเตอรแในโรงพยาบาลออกไปทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนหลายแหง  
 ระบบงานคอมพิวเตอรแที่ใชกับโรงพยาบาลโดยทั่วไป ไดถูกนํามาใชในการเก็บประวัติของคนไข การนําคอมพิวเตอรแมาชวยในการทําสถิติและการคํานวณ 
ระบบทะเบียนประวัติคนไข ระบบขอมูลการใหภูมิคุมกันโรค สถิติทางดานการแพทยแ ดานการบัญชีและการเงิน บัญชียาคงเหลือ การใชตึก หองอุปกรณแ 
เครื่องมือ เครื่องใช การใชคอมพิวเตอรแในหองทดลองประกอบการวินิจฉัยของแพทยแ เครื่องมือคอมพิวเตอรแทางการแพทยแ ควบคุมการรับและจายยา ตลอดจน
ใชกับอุปกรณแเครื่องมือทางการแพทยแ เชน เครื่องมือผาตัด บันทึกการเตนของหัวใจ ตรวจคลื่นสมองและดานการหาตําแหนงของอวัยวะกอนการผาตัด เป็นตน 
(http://courseware.rmuti.ac.th) 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีวิสัยทัศนแ “เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” มีภารกิจและหนาที่ดังนี้ 
 1. การใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปุวย ซ่ึงเป็นประชาชนทั่วไป 
 2. การจัดการศึกษาแกนิสิตแพทยแในชั้นคลินิก (ปี 4, 5, 6) ในโครงการรวมผลิตแพทยแเพื่อชาวชนบทปีละประมาณ 10 คน ในเบื้องตนภายใตหลักสูตรของ
คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบเครือขายในโรงพยาบาลสาขา ไดแก โรงพยาบาลพระเจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลพิจิตร และ
โรงพยาบาลแพร โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลบํารุงราษฎรแ โรงพยาบาลอุตรดิตถแ และคณะแพทยศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาคปฏิบัติจะใชทรัพยากรภายในโรงพยาบาลสาขา เพื่อใหนิสิตแพทยแไดฝึกปฏิบัติกับผูปุวยจริง ในภาคทฤษฎีจะมีอาจารยแแพทยแ
บรรยายผานระบบ Tele-Conference แบบ Real time ซ่ึงนิสิตและอาจารยแสามารถโตตอบกันไดหมุนเวียนกันระหวางศูนยแแพทยแตาก แพร พิจิตร และ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎรแ (http://www.med.nu.ac.th) 
 3. การใชบริการแกชุมชน การใหความรูแกประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีจุดมุงหมายในการดําเนินงานใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง แมนยํา สะดวก รวดเร็ว และมี
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมถูกตอง ทันสมัย เพื่อใชงานบริหาร วางแผนและกําหนดนโยบายของโรงพยาบาล การมองเห็นถึงประโยชนแของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาว จึงไดมีการพัฒนานําเอาเทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรแมาใชงานบริการผูปุวยอยางเต็มระบบในฝุายตางๆ ไดแก ฝุ ายการแพทยแ 
ฝุายการพยาบาล ฝุายทันตกรรม ฝุายเภสัชกรรม ฝุายหองปฏิบัติการ ฝุายเอกซเรยแ ฝุายเวชระเบียนและสถิติ และฝุายการเงินและบัญชี 
 การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแมาใชในโรงพยาบาลตางๆนั้นพบวา โรงพยาบาลบางแหงประสบความสําเร็จและโรงพยาบาล
หลายแหงที่ไมประสบความสําเร็จ คือเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแนั้น ไมไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชงานอยางเต็มระบบ เชน ที่
โรงพยาบาลบางแหงเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแมาใชในงานบริการตั้งแตปี 2533 แตก็ไมสามารถพัฒนาขยายการใชง านระบบ
ดังกลาวใหครอบคลุมหนวยงานตางๆ ภายในโรงพยาบาล ถึงแมวาเวลาจะผานไปหลายปี ซ่ึงอาจเนื่องมาจากปใญหาดานงบประมาณ ดานเครื่องคอมพิวเตอรแ 
การพัฒนาโปรแกรม และปใญหาดานบุคลากร โดยเฉพาะปใญหาดานการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแของบุคลากรนั้ น 
นับวาเป็นปใญหาสําคัญ 
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 จากการที่ผูวิจัยไดไปสํารวจการใชงานพบวา บุคลากรมีการยอมรับนวัตกรรมดังกลาวไมเทากัน ทําใหบางคนไมยอมใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ บางคนกลาววา โปรแกรมการใชงานไมตรงกับลักษณะงานของตน และบางคนก็มีความคิดเห็นวาไมมีความพรอมของการนําระบบมาใช
งานเพราะเมื่อเกิดปใญหาการใชงานไมมีบุคลากรที่จะสามารถแกปใญหาไดอยางทันที ในขณะเดียวกันบางกลุมที่เห็นประโยชนแจะใชงานเต็มที่ รวมถึงการ
พยายามพัฒนาการใชงานและแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น และในบางกลุมอาจยังไมเล็งถึงความสําคัญและความจําเป็น จึงใชงานไมเป็นไปตามระบบที่กําหนดไว หรือ
อาจหลีกเลี่ยงที่จะไมใชงาน ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแไมสามารถใชประโยชนแไดอยางเต็มที่ สงผลใหภาพรวมของการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยังไมมีความสมบรูณแ 
 ปใญหาการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ ในงานบริการผูปุวยของโรงพยาบาลพระเจาตากสินมหาราช นับวาเป็น
ปใญหาที่สําคัญตอการพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแใหประสบความสําเร็จตอการพัฒนาองคแกรโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตอไป ปใญหาดังกลาวจึงเป็นปใญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไข ผูวิจัยจึงตองศึกษาถึงสาเหตุของปใญหาดังกลาวเพื่อเป็นแนวทางในการแกไขตอไป 
โดยทําการศึกษาวิจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแใน 3 ปใจจัย ไดแก ปใจจัยดานบุคคล ปใจจัยดานคุ ณลักษณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ และปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพรของตัวกลางการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแในงานบริการผูปุวยของบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตามทฤษฎีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของโรเจอรแและชูเมคเกอรแ (Roger and Shoemaker 1993 : 163-175) เพื่อเป็นแนวทางแกปใญหาและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแในงานบริการผูปุวยของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชใหมีความสมบรูณแตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพื่อศึกษาปใจจัยดานการดําเนินงานบทบาทและวิธีการเผยแพร 
4. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ และบทบาทวิธีการเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานคุณลักษณะกับการยอมรับ ปใจจัยดานคุณลักษณะและปใจจัยดานบทบาท และวิธีการเผยแพรการนํา

เทคโนโลยีมาใช 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานบทบาท และวิธีการเผยแพรการนําเทคโนโลยีกับการยอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะ และปใจจัยดานบทบาท

และวิธีการเผยแพรการนําเทคโนโลยีมาใช 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการใช
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ จํานวน 244 คน (รายงานสถิติจํานวนบุคลากร จากฝุายบุคคล, 2551)  
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ตัวแปรตน ไดแก 
  1) ปใจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน 
  2) ปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไ ดแก ความสะดวก 
รวดเร็ว ความงายตอการใช การดูแลรักษา ความยากงาย เวลาที่ตองใชในการเรียนรู ขั้นตอนการใชงานและการมีเครื่องมือชวยการทํางาน 
  3) การดําเนินบทบาทและวิธีการเผยแพรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแของคณะกรรมการสารสนเทศ 
 ตัวแปรตาม ไดแก การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแในงานบริการผูปุวยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช 
 3. ขอบเขตดานพื้นที่ที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 4. ขอบเขตของเวลา การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของเวลาเพื่อใหไดเวลาที่เหมาะสม โดยเร่ิมทําการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1-28 กุมภาพันธแ 2552 รวม
เวลาประมาณ 1 เดือน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานทุกกลุม ไดแก บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่ มีหนาที่เกี่ยวของกับการใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ จํานวน 624 คน (ที่มา : ฝุายการเจาหนาที่และงานเวชกรรมสังคม, มีนาคม 2551) 
 1.2 ขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยนําจํานวนประชากรทั้งหมดมาเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2547 : 36) จํานวน 244 คน 
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2. การสรางเครื่องมือวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น 244 คน  
4. การใชสถิติวิเคราะหแขอมูล 
 ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแดวยวิธีการทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรแโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows เพื่อหาคาสถิติ คือ รอยละ คะแนนเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ   = .05 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. พนักงานของโรงพยาบาลพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อายุงาน 1-5 ปี และมีตําแหนงงานเป็นลูกจางชั่วคราว 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานลักษณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความยากงาย ดานการดูแลรักษา ดานการมีเครื่องมือชวยทํางาน ดานความยากงายตอการใชงาน 
ดานความรวดเร็ว ดานเวลาที่ตองใชในการเรียนรู ดานขั้นตอนการตอบการใชงานและดานความสะดวก 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคั ญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการสารสนเทศไดชี้นําเสนอ การลงบันทึกตางๆ ดวยฟอรแมกระดาษมีความผิดพลาดและเกิดความซํ้าซอน รองลงมาคณะกรรมการ
สารสนเทศแนะนําใหการทํางานมีความสะดวก และผูปุวยมีความพึงพอใจและใหความสําคัญนอยกับเมื่อเกิดปใญหาการใชงาน ไมวาปใญหาลักษณะใดสามารถ
แกไขปใญหาได 
 4. การยอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะและปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพร พบวา พนักงานมีการยอมรับอยูในระดับปานกลาง โดยยอมรับปใจจัยดาน
บทบาทและวิธีการเผยแพรเป็นอันดับแรก รองลงมายอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะ 
 5. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานลักษณะกับการยอมรับและความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานบทบาทและวิธีการเผยแพร มีความสัมพันธแในระดับสูงมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของพนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยดานคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทและวิธีการเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู
ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะสารสนเทศไมเหมาะสมกับผูใชและไมกอใหเกิดเชิงเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งเกาหรือวิธีปฏิบัติที่เคยใช นอกจากนั้น
เกิดจากบุคลิกลักษณะสวนตัวโดยยึดมั่นกับสังคมเดิมที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะเทคโนโลยีและบทบาทวิธีการ
เผยแพรอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา ศักดารัตนแ (2548)  เรื่อง ความคิดเห็นของขาราชการสํานักเศรษฐกิจการคลังตอความ
ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติของสํานักเศรษฐกิจการคลัง ผลวิจัยพบวา ความรูความเขาใจมีความสัมพันธแกับความคิดเห็น ตอความ
ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักเศรษฐกิจการคลัง และเสาวเพ็ญ จําปาเปูา (2546) วิจัย เรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานราชทัณฑแ : ศึกษาจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ราชทัณฑแในเรือนจําและทัณฑสถาน ผลการวิจัยพบวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานราชทัณฑแตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ราชทัณฑแ อยูในระดับที่เห็นดวยมาก และประเสริฐ ตอวงษแ (2545) วิจัยเรื่องเจตคติตอคอมพิวเตอรแ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในทีมสุขภาพมีเจตคติตอ
คอมพิวเตอรแทั้งโดยรวม และรายดานอยูในระดับคอนขางดี และเจตคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศที่โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง และพรเพ็ญ ทัศ
นิจ (2543) วิจัยเร่ือง เจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารยแสาขาวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา 
อาจารยแมีเจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณแการสอนในสถาบันอุดมศึกษา อยูในระดับดี อาจารยแที่มีวุฒ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอคอมพิวเตอรแ และเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง สวนอาจารยแที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก มีเจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารยแ
จําแนกตามเพศและประสบการณแการสอนในระดับอุดมศึกษา พบวา อาจารยแมีเจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน เมื่อพิจา รณา
ตามอายุ วุฒิการศึกษา และสถาบันพบวา อาจารยแมีเจตคติตอคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน Nash and Pauline (1997) วิจัยเรื่อง 
ทัศนคติตอคอมพิวเตอรแของอาจารยแในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา อาจารยแที่มีประสบการณแทางดานคอมพิวเตอรแที่แตกตางกันมีทัศนคติต อคอมพิวเตอรแ
แตกตางกัน แตเพศชายและหญิงมีทัศนคติที่ไมแตกตางกัน และ Klosinski (1990) วิจัยเร่ือง เจตคติของแพทยแในการใชคอมพิวเตอรแและความสามารถในการ
เรียนรูทางหองปฏิบัติการทางแพทยแผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีความตองการในการใชคอมพิวเตอรแ และนวัตกรรมเพื่อชวยใหระบบขอมูลข าวสารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. การยอมรับปใจจัยดานคุณลักษณะและบทบาทและวิธีการเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานยอมรับอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ประภาภรณแ ชุบสุวรรณ (2545) เร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชเครือขายเพื่อการบริหารงานวิชาการของครู อาจารยแ
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครู อาจารยแมีการยอมรับการใชระบบสารสนเทศการใชเครือขายในการบริหารงานระดับปานกลาง และวิไล
รัตนแ จตุสุวรรณศรี (2543) วิจัยเร่ือง ปใจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการผูปุวย : กรณีศึกษาศูนยแวิทยาศาสตรแสุขภาพ มหาวิทยาลัย
บูรพา ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและลักษณะงานที่แตกตางกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแไม
แตกตางกัน และบุคลากรในกลุมที่ยอมรับและไมยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายคอมพิวเตอรแในงานบริการผูปุวยมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ และการดําเนินบทบาทและวิธีการเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายคอมพิวเตอรแของคณะกรรมกา ร
สารสนเทศแตกตางกัน และพุฒิพงษแ พิพัฒนแวงศแ (2548) วิจัยเรื่อง ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานฝุาย
อํานวยการและสนับสนุน สังกัดตํารวจภูธร ภาค2 ผลการวิจัยพบวา ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานฝุาย
อํานวยการและสนับสนุน สังกัดตํารวจภูธร ภาค2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานฝุายอํานวยการและสนับสนุน 
สังกัดตํารวจภูธร ภาค2 ที่มีอายุประสบการณแในการปฏิบัติงาน การศึกษาอบรมที่เกี่ยวของและวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมตางกัน และกรรณิการแ ตั้งวานิชกพงษแ (2540) วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแและความตองการใชคอมพิวเตอรแในงานขอมูลขาวสาร
สาธารณสุขของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา มีปใญหาเกี่ยวกับระเบียบรายงานที่มีมากเกินไป โดยเฉพ าะในดาน
กิจกรรมสาธารณสุข พบวามีปใญหามากที่สุดในดานความไมครบถวนของขอมูลทุกประการ สวนดานการใชงานคอมพิวเตอรแพบวาขาดแคลนบุคลากรที่
รับผิดชอบงานโดยตรง ปใญหาดานประสิทธิภาพของเครื่องและปใญหาขาดความรูในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรแ และบุคลากรที่มีความตองการในดานการ
อบรมและตองการใหมีพัฒนาโปรแกรมใหมีมาตรฐานเดียวกัน และณัฐพร ปใจจุสานนทแ (2545) วิจัยเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบ TQM ของพนักงาน
บริษัทเอส พี ศิริวัฒนา จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานซ่ึงสวนใหญเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 
3,501-4,000 บาท และมีประสบการณแในการทํางานมาแลว 3-4 ปี พนักงานของบริษัทฯ เคยสงขอมูลเสนอแนะเกี่ยวกับ TQM ในชวง 6 เดือนที่ผานมามีรอย
ละ 33.1 มีความรูเกี่ยวกับ TQM ถูกตองเป็นสวนใหญ คือ ตั้งแตรอยละ 90.0 ขึ้นไป ไดแกรูความหมาย QCC เป็นสวนหนึ่งของ TQM ทุกคนในองคแกรมีสวน
รวมในการทํากิจกรรม TQM เป็นกระบวนการในการแกปใญหางานไดเป็นอยางดี พนักงานมีความเห็นเกี่ยวกับ TQM อยูในระดับมาก ตั้งแตรอยละ 70.0 ขึ้นไป 
คือ TQM ชวยพัฒนาคุณภาพรวมได และองคแกรที่มี TQM จะผลิตผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสําหรับการยอมรับระบบ TQM ของพนักงานนั้น พบวา มี
การยอมรับที่แตกตางกัน และอัญชลียแ เจนวิถีสุข (2540) วิจัยเร่ือง ปใจจัยการยอมรับการใชระบบสารสนเทศโดยใชคอมพิวเตอรแเครือขายในงานบริการผูปุวย
นอกของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยแ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการสวนใหญ ยอมรับการใชระบบงานคอมพิวเตอรแ ในระดับสูง และ Grinde (1994) วิจัยเรื่อง การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรแของแผนกการ
พยาบาลในมหาวิทยาลัยของศูนยแการแพทยแเวอรแจิเนีย ผลการวิจัยพบวา มีปใจจัยหลายประการที่ควรพิจารณาในการวางแผนและนําระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรแมาใช การสนับสนุนแตแรกจากฝุายบริหารการพยาบาลและฝุายระบบขอมูลขาวสารขององคแการมีความสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จใน การ
ยอมรับของผูบริหารโรงพยาบาล การดําเนินงานโดยใหมีความคลุมผูใชระบบและคณะทํางานสนับสนุนเป็นหลักประกันการยอมรับ ความยืดหยุนของระบบมี
ผลตอการริเร่ิมดําเนินโครงการใหญและการสนับสนุนอยางเพียงพอจะทําใหแนใจไดวา การนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรแมาใชตลอดจนการบํารุงรักษาระบบ
จะดําเนินไปอยางราบรื่น และ Herbert and Benbasat (1994) วิจัยเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารในโรงพยาบาล : ความสัมพันธแระหวางทัศนคติ 
ความคาดหวัง และพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแของพยาบาล ไดแก ทัศนคติที่มีตอคอมพิวเตอรแ
ในเรื่องความเขากันไดกับงานที่ปฏิบัติอยู ประโยชนแของคอมพิวเตอรแและผลการใชคอมพิวเตอรแ สามารถเป็นที่สังเกตเห็นไดของผูอื่น รวมถึงอิทธิพลของกลุม
อางอิง ไดแก หัวหนาพยาบาล ซ่ึงตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแของกลุมพยาบาล รอยละ 77 
 3. ความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานคุณลักษณะของสารสนเทศและบทบาทวิธกีารเผยแพรกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา มีความสัมพันธแสูงมาก 
อาจเป็นเพราะผูใชมีบุคลิกลักษณะสวนตัว ความไดเปรียบโดยผูยอมรับเห็นวานวัตกรรมดีกวา ประโยชนแมากกวาสิ่งเกาหรือวิธีปฏิบัติ เดิมและความสามารถที่
มองเห็นไดและสังเกตไดจึงมีความสัมพันธแอยูในระดับสูงมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพวงเพชร ฤทธิ์พรพันธแ (2544) เร่ือง ตัวแปรที่สัมพันธแกับการยอมรับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแของครูอาจารยแวิทยาลัยเทคนิค กลุมสถานศึกษาภาคใต กรมอาชีวศึกษา มีการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิว เตอรแในระดับปานกลาง และ
ประวุฒิ เพิ่มทรัพยแ (2540) วิจัยเรื่อง การรับนวกรรมอินเทอรแเน็ตของกลุมอุตสาหกรรมหนังสือพิมพแการปรับตัวขององคแกร ผลการวิจัยพบ วา เหตุผลในการ
ยอมรับนวัตกรรมอินเทอรแเน็ตของคนในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพแเพราะคุณลักษณะของตัวอินเทอรแเน็ตที่มีค วามไดเปรียบเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม คือ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานที่ทํา โดยเฉพาะในสวนของการสืบคนขอมูล สามารถทําไดสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายกวาวิธีเดิม  และจิรา วง
เลขา (2541) วิจัยเรื่อง ตัวแปรที่มีความสัมพันธแกับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแของเจาหนาที่อบรมในหนวยงานรัฐบาล ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่
อบรมในหนวยงานรัฐบาลมีการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแในระดับปานกลาง และตัวแปรที่มีความสัมพันธแกับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแข อง
เจาหนาที่ในหนวยงานรัฐบาล ไดแก การนําความรูที่ไดจากการฝึกอบรมไปใชประโยชนแ คอมพิวเตอรแใชเป็นเครื่องมือการวิเคราะหแ ประเมินผลการฝึกอบรม
คอมพิวเตอรแใชเป็นสื่อประกอบการฝึกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาภาภรณแ ศิลปะระเสริฐ (2548) วิจัยเรื่อง การนําเสนออินเทอรแเน็ต มาใชในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทรูคอรแปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา สายงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธแกับการนําอินเทอรแเน็ตมาใชในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ไมมีความสัมพันธแกับการนําอินเทอรแเน็ต และ Herrick and McCullough (1989) วิจัยเร่ือง การนําคอมพิวเตอรแไป
ใชงานพยาบาลของโรงพยาบาลสองแหง ซ่ึงพยาบาลกลุมที่ถูกศึกษาทั้งสองกลุมจะไมเคยมีประสบการณแกับการใชคอมพิวเตอรแมากอน หรือมีนอยมาก 
ผลการวิจัยพบวา พยาบาลกลุมที่อยูโรงพยาบาลที่มีการเตรียมความพรอมในดานการฝึกอบรมในพยาบาลไดมีการเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ  จัดรูปแบบ
รวมทั้งวิธีการอบรมที่เหมาะสม จะทําใหพยาบาลเกิดความรูและยอมรับการใชคอมพิวเตอรแและสามารถใชงานคอมพิวเตอรแไดดีกวากลุมพยาบาลที่ไมไดรับการ
ฝึกอบรมหรือ ไดรับความรูที่ไมเพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากการวิจัย แมวาบุคลากรมีการยอมรับอยูในระดับปานกลาง แตพบวาหากบุคลากรสามารถตัดสินใจเลือกระบบการทํางานได สวนมากจะเลือกระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ แตเห็นวาควรปรับปรุงใหดีขึ้น ศูนยแคอมพิวเตอรแโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงควรปรับปรุงระบบเครือขายในงานบริการ
ผูปุวยใหมีความเหมาะสมตอการใชงานในดานตางๆไดแก ความสะดวกรวดเร็ว ความงายตอการใช การดูแลรักษา ความยากงาย เวลาที่ตองใชในการเรียนรู 
ขั้นตอนการใชงานและการมีเครื่องมือชวยการทํางาน ใหมีความสมบรูณแกวานี้ 
 2. ศูนยแคอมพิวเตอรแโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ควรใชความสําคัญแกผูทําหนาที่เป็นตัวกลางการเปลี่ยนแปลงในการนํานวัตกรรมเขามาใช
โดยตัวกลางการเปลี่ยนแปลง ควรจะไดมีการดําเนินบทบาทและวิธีการเผยแพรขั้นตอนของการยอมรับคือ ใหความรู ปรับทัศนคติตอนวัตกรรม ใหมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ โดยบทบาทนั้นตองกระทําอยางตอเนื่อง 
 3. ในการพิจารณานํานวัตกรรมอื่นๆ เชน กระบวนการประกันคุณภาพโรงพยาบาลเขามาใชในโรงพยาบาลควรดําเนินการตามกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมของโรเจอรแและชูเมคเกอรแ คือ ควรจะไดมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรโดยการใหความรู ปรับทัศนคติใหดีตอกระบวน การประกัน
คุณภาพของโรงพยาบาล และใหทุกคนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ จัดใหมีผูทําหนาที่เป็นตัวกลางการเปลี่ยนแปลงที่ควรมีการดําเนินบทบาทและเผยแพร
กระบวนการดังกลาวอยางชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อใหใชกระบวนการประกันคุณภาพโรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในทุกระดับ ซ่ึงคาดว านาจะทําให
การพัฒนางานโดยการใชกระบวนการประกันคุณภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช บรรลุผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. หนวยงานที่ตองนํานวัตกรรม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแมาใชในหนวยงานของตนเอง ควรจะไดมีการพิจารณาถึง ตัว
นวัตกรรม คือเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับการทํางาน และควรจะจัดใหมีผูทําหนาที่เป็นตัวกลางการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) เพื่อดําเนินบทบาทและวิธีการเผยแพรที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรเกิดการยอมรับ 
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แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ําปิง จังหวัดตาก 
The Approaches of Developing Marketing of Bangkok Business College Lumnamping in Tak 

 
พิมพ์พิณ  คําเพ็ง1  นิคม  คงมี2 

Pimpin  Khampheng  Nikom  Kongmee 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถัประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัด

ตาก 2) ศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด และ 3) หาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงจังหวัดตาก ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนประกอบดวยขั้นตอนที่ 1  ศึกษาความตองการเขาเรียนตอ
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก  ผูวิจัยศึกษาถึงความตองการเขาเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดตาก ปีการศึกษา  2554 กลุมตัวอยาง จํานวน 361 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตองการเขาเรียนตอ ในการวิเคราะหแ
ขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการตลาดกับกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสัมภาษณแ โดยวิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแประเด็นตางๆ ตามจุดมุงหมายของการวิจัย โดยการหาคารอยละและแจกแจงความถี่ และขั้นต อนที่ 3 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงจังหวัดตาก กับกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 17 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแประเด็นตางๆ ตามจุดมุงหมายของการวิจัย โดยการหาคารอยละและแจกแจง
ความถี่  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงเมื่อจําแนกเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความตองการในระดับมากทั้งสิ้น ซ่ึงกลยุทธแการตลาดของโรงเรียน
อาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จในดานการตลาด ควรประกอบดวย 1) กลยุทธแการเจาะตลาดปใจจุบัน 2) กลยุทธแการขยายการตลาด 3) กลยุทธแราคา 4)กล
ยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน 5) กลยุทธแพันธมิตร และ 6) กลยุทธแหนวยงานการตลาด  ซ่ึงแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียน
กรงุเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงจังหวัดตาก มีทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 1) ดานวิชาการ2) ดานคาเลาเรียน 3) ดานทําเลที่ตั้ง 4) ดานประชาสัมพันธแ  5) ดาน
บุคลากร และ 6) ดานกระบวนการเรียนการสอน  
 

คําสําคัญ: แนวทางพัฒนาการตลาด  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the needs of furthering study of the students of Bangkok Business 
College Lumnamping in Tak, to explore (2) the marketing strategies of successful vocational colleges, and to investigate (3) the 
approaches of developing marketing of Bangkok Business College Lumnamping in Tak. The research was divided into 3 steps. The first 
step seemed to investigate the needs of furthering study of the students of Bangkok Business College Lumnamping in Tak. The 
samples of the research were 361 students who were interested in furthering study and The instrument used in research is a 
questionnaire to study the need for further study in analyzing the data, the mean and the standard deviation. The second step was 
to explore the marketing strategies of successful vocational colleges. In this step, the researcher collected the data from 15 students 
and The instrument used in research is a interview by analysis of interview topics. The aim of the research by determining the 
percentage and frequency. And the last step, it seemed to investigate the approaches of developing marketing of Bangkok Business 
College Lumnamping in Tak. The researcher collected the data from 17 students in this step and The instrument used in research is a 
interview by analysis of interview topics. The aim of the research by determining the percentage and frequency.   

The findings of the research indicated that the respondents needed to further study at Bangkok Business College 
Lumnamping in Tak. All in all, it can be said that it was the high level at 3.70. When considered each side of the needs of furthering 
study, it was found that all sides seemed to be at the high level. In terms of the marketing strategies, they should contain 6 factors; 
that is, market penetration, market expanding, pricing strategy, strategy of the image of the college, the strategy of alliances, and 
market institute strategy. In addition, the approaches of developing marketing of Bangkok Business College Lumnamping in Tak 
comprised of 6 sides; that is, tuition fees, location, public relations, personnel, and the process of teaching and learning. 
 

Keywords: The Approaches of Developing Marketing, Vocational College 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 นักศึกษา 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 579 
 
 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามสภาพของโรงเรียนเอกชนในปใจจุบันนี้ยังเผชิญกับปใญหาตางๆ มากมาย เชน โรงเรียนมีรายไดไมเพียงพอเก็บคาเลาเรียนไดไมสอดคลองกับ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตองแขงขันกับโรงเรียนของรัฐบาลเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการอยูได ซ่ึงโรงเรียนเอกชนนับวามี ความสําคัญในการตลาด
การศึกษา (วิไล  จุฑากูร, 2543, หนา 2) การที่โรงเรียนเอกชนจะอยูรอดและเสถียรภาพนั้นมีปใจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ คุณภาพหรือประสิทธิผลของ
โรงเรียนทั้งนี้เพราะโรงเรียนเอกชนไมมีหลักประกันวาจะมีความมั่นคงเหมือนโรงเรียนรัฐไมมีเงินงบประมาณจากรัฐมาชวยในการใชจายทางการศึกษา ถึงแมวา
บางโรงเรียนอาจจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตก็ไมมากนัก) การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจะตางจากโรงเรียนของรัฐโดยมีลักษณะทาง ธุรกิจ
การศึกษา คือตองเนนทางดานวิชาการและเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตรแ คือตองไดกําไรหรือไมขาดทุนเป็นอยางนอยเพื่อใหดําเนินตอไปได เนื่องจากเอกชนไม
มีหนาที่จัดการศึกษาแกประชาชนโดยตรง ไมมีอํานาจเก็บภาษีอากรไดเหมือนรัฐ อีกทั้งตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐเพื่อมิใหแสว งหากําไรเกินควร
เพียงแตนําผลกําไรมาปรับปรุงกิจการของโรงเรียนใหเจริญรุดหนา นอกจากนี้เนื่องจากในการลงทุนทางการศึกษาของเอกชนนั้นไมสามารถยอมใหขาดทุนได
เหมือนรัฐบาล เพราะการลงทุนโดยเอกชนนั้นตองมุงหวังกําไรเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ (มนตแชิตา บุปผาคํา, 2544, หนา 5)  

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง  เปิดทําการสอนมาตั้งแตปี พ.ศ.2539 โดยเปิด
สอน 2 ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  รับนักเรียนที่จบ ปวช.3 และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา ซ่ึงในปีแรกที่เปิดทําการสอนมีนักเรียนและนักศึกษาสมัครเขา
ศึกษาตอเป็นจํานวนมาก แตเมื่อปีการศึกษา 2552 จํานวนนักเรียนและนักศึกษาเร่ิมลดลง และอาจมีแนวโนมลดลงเพิ่มขึ้นในอนาคต  

จะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก มีแนวโนมลดลง อาจจะเนื่องจากในปใจจุบันนั้นมี
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาหลายแหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบานตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยเกษตร ซ่ึงทําใหนักเรียนและ
นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่เรียนไดมากขึ้น จึงสงผลทําใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษาที่จะเขามาเรียนกบัโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวทิยาลัยลุมน้ําปิงนอยลง 
รวมทั้งในปใจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนยังประสบปใญหาในหลายๆ ดาน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจึงตองหากลยุทธแการตลาดมาพัฒนาโรงเรียน ทั้งในดาน
วิชาการหรือหลักสูตร เชน มีการปรับหลักสูตรใหหลากหลาย ทันสมัย และตรงกับความตองการของนักเรียน ดานคาเลาเรียน เชน มีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพการเรียนการสอน สามารถชําระคาเลาเรียนไดหลายชองทาง ดานทําเลที่ตั้ง เชน มีการคมนาคมที่สะดวก มีสถานที่จอดรถกวางขวาง สะอาด หองเรียน
กวางขวาง ที่นั่งเพียงพอเหมาะแกการเรียนรู ดานประชาสัมพันธแ เชน มีการโฆษณาสถาบันผานสื่อตางๆ มีขอมูลแนะแนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร แจก
เอกสาร และคูมือเรียนฟรี ดานบุคลากร เชน มีอาจารยแที่มีความรูความสามารถในการสอน เอาใจใสนักเรียนนักศึกษา เจาหนาที่มีความสุ ภาพใหบริการดวย
ความรวดเร็วและสม่ําเสมอ และดานกระบวนการเรียนการสอน เชน มีการติดตามและวัดผลการเรียนสม่ําเสมอ เป็นตน ดังนั้นการเลือกเรียนใน
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่ดีและมีมาตรฐานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูเรียน จะทําใหผูเรียนมีความมั่นใจและนําความรูในการเรียนไปประยุกตแใชในชีวิต
การทํางานในอนาคตได 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ํา
ปิง จังหวัดตาก ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชนแตอการใชเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการตลาดของโรง เรียนอาชีวศึกษาเอกชนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ลุมน้ําปิง จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด 
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงจังหวัดตาก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตของเนื้อหา ผูวิจัยไดนําแนวคิดมาประยุกตแใชใหเหมาะสมกับงานวิจัย ดังนี้ 1. ดานวิชาการ 2. ดานคาเลาเรียน 3. ดานทําเลที่ตั้ง 4. 

ดานประชาสัมพันธแ 5. ดานบุคลากร 6. ดานกระบวนการเรียนการสอน  
2. ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง จําแนกตามวัตถุประสงคแ ดังนี้ 

2.1 ตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 ที่วา เพื่อศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง 
จังหวัดตาก ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตาก จํานวน 5,714 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัด
ตาก จํานวน 361 คน  
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2.2 ตามวัตถุประสงคแขอที่ 2 ที่วาเพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการตลาด ประชากรและ

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยแในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก จํานวน 15 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง 

 2.3 ตามวัตถุประสงคแขอที่ 3 ที่วา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ลุมน้ําปิงจังหวัดตาก ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยแในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก และผู
เชี่ยวดานการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จํานวนทั้งหมด 17 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

3. ตัวแปรที่ศึกษา ตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความตองการเขาเรียนตอ กลยุทธแการตลาด และแนวทาง
พัฒนาการตลาด ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก ใน 6 ดาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานคาเลาเรียน 
3) ดานทําเลที่ตั้ง 4) ดานประชาสัมพันธแ 5) ดานบุคลากร 6) ดานกระบวนการเรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการเข้าเรียนต่อของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มนํ้าปิงจังหวัดตาก 
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผู ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตาก   ปีการศึกษา 2554 จํานวน 5,714 คน กลุมตัวอยาง 

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตาก จํานวน 361 คน และกลุมตัวอยางไดมาโดยสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling)  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความตองการเขาเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดตากในดานวิชาการ ดานคาเลาเรียน ดานทําเลที่ตั้ง ดาน
ประชาสัมพันธแ ดานบุคลากร ดานกระบวนการเรียน การสอน  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบความสมบูรณแของเครื่องมือ และนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหแทางสถิติ แลวทําการสรุปผลในแตละประเด็น 

4. การวิเคราะหแขอมูล วิเคราะหแโดยใชการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดา้นการตลาด 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยแในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก  จํานวน 15 
คน ซ่ึงเลือกกลุมตัวอยางที่เจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแ ซ่ึงประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณแ และตอนที่ 2 กลยุทธแการตลาด
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงวัตถุประสงคแของการวิจัยเพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูล ดําเนินการ
สัมภาษณแ และบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณแ และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาสรุป 
 4. การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแประเด็นตางๆ โดยการหาคารอยละและแจกแจงความถี่ ไดกลยุทธแ
การตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มนํ้าปิงจังหวัดตาก 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยแในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก และผูเชี่ยว
ดานการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จํานวนทั้งหมด  17 คน ซ่ึงเลือกกลุมตัวอยางที่เจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแ ซ่ึงประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณแ ตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาการ
ตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงวัตถุประสงคแของการวิจัยเพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูล ดําเนินการ
สัมภาษณแ และบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณแ และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาสรุป 
 4. การวิเคราะหแขอมูล วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแประเด็นตางๆ ตามจุดมุงหมายของการวิจัย โดยการหาคารอยละและแจกแจงความถี่ ได
กลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยไดทําการสรุปผลตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการเข้าเรียนต่อของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัยลุ่มนํ้าปิง จังหวัดตาก  
 ขอมูลความตองการเขาเรียนตอ คือ ตองการใหโรงเรียนจัดสื่ออุปกรณแและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความตองการดานคาเลาเรียน คือ ตองการใหโรงเรียนกําหนดคาธรรมเนียมและคาบริการ โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของผูปกครอง ความ
ตองการดานทําเลที ่ตั ้ง คือ ตองการใหโรงเรียนตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะทางเสียง กลิ่น และฝุุนละออง ความตองการดาน
ประชาสัมพันธแ คือ ตองการใหโรงเรียนมีการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ สําหรับนักเรียนผานเสียงตามสายภายในอยางสม่ําเสมอ ความ
ตองการดานบุคลากร คือ ตองการใหครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับนักเรียน และผูปกครอง ความตองการดานกระบวนการเรียนการสอน คือ ตองการให
โรงเรียนมีการใชทรัพยากรแหลงวิทยาการและสถานประกอบอาชีพใหเป็นประโยชนแตอการเรียนการสอน  

ตอนที่ 2 ศึกษากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จด้านการตลาด  
 กลยุทธแการเจาะตลาด ควรเนนการสงเสริมการตลาดและการสรรหากลุมเปูาหมายจากตลาด คือเนนสายพาณิชยกรรมและชางอุตสาหกรรม กล
ยุทธแการขยายการตลาด เนนในโปรแกรมการเรียนการสอน หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม กลยุทธแราคาทําการกําหนดคาหนวยกิตใหหลากหลาย ใหสวนลดใน
รูปแบบของทุนการศึกษาบางสวน ใหผอนชําระคาเลาเรียนได และมีการกําหนดคาเลาเรียนแบบเหมาจายเป็นรายภาคการศึกษา กลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน
ทางโรงเรียนควรมีการจางครูอาจารยแที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารยแประจํา มีการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางสังคมใหมากขึ้น สงขาวประชาสัมพันธแผาน
สื่อมวลชนทั้งทองถิ่นและสวนกลางอยางตอเนื่อง กลยุทธแพันธมิตรทางโรงเรียนควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ที่จะชวยเพิ่มปริมาณผูสมัครเรียนในระดับ
หนึ่ง และทําใหเกิดผลประโยชนแรวมกัน ลดการแขงขันในเชิงของการบัญชีบริหาร กลยุทธแหนวยงานการตลาดควรมีการตั้งหนวยการตลาดขึ้นเพื่อที่จะได
กําหนดภาระงานของหนวยงาน เชน งานวิจัยตลาด งานแนะแนวการศึกษา งานระบบฐานขอมูลการตลาด เป็นตน  
 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มนํ้าปิงจังหวัดตาก  

ดานวิชาการ สวนใหญจะเปิดหลักสูตรสายบริหารธุรกิจและอนาคตจะเปิดหลักสูตรสายชาง ดานคาเลาเรียน โรงเรียนมีทุนใหแกนักเรียนบางสวน
ที่เรียนดีแตยากจน จัดหาโครงการใหนักเรียนทํางานระหวางเรียนโดยไดรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนหนึ่งก็มีเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ใหแกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมกินที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และ
ยังใหนักเรียนสามารถผอนชําระคาธรรมเนียมเป็นงวดๆ อีกดวย ดานทําเลที่ตั้ง โรงเรียนสวนใหญจะเลือกตั้งอยูในแหลงชุมชน แหลงธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการ เนื่องจากโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษามุงที่จะพัฒนาและผลิตบุคลากรสายวิชาชีพตางๆ การสงนักเรียนเขาฝึกประสบการณแเพื่อพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพในการเรียนนั้น โรงเรียนจะสงนักเรียนเขาฝึกประสบการณแในสถานประกอบการ และหนวยงานที่อยูใกลโรงเรียน ดานประชาสัมพันธแ  การ
ประชาสัมพันธแการรับนักเรียนนั้นสวนใหญนักเรียนรุนพี่จะนํารุนนองมาเรียน โรงเรียนจะออกไปแนะแนวการศึกษาตอแกนักเรียนที่เป็นก ลุมเปูาหมายคือ
นักเรียนที่กําลังศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามสถานศึกษาตาง ๆ ทั้งโรงเรียนในอําเภอ ตางอําเภอและจังหวัดใกลเคียงอยางตอเนื่อง ดานบุคลากร 
โรงเรียนใหความสําคัญตอการคัดเลือกและพัฒนาบุคลกรอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาดานทักษะ ดานวิชาชีพ และมีความสามารถในการสอนถายทอดวิชาความรู
ใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจไดเป็นอยางดี เชน โรงเรียนยังไดนําวิทยากรภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มาสอนพิเศษเพิ่มเ ติมแกนักเรียนอีกดวย 
ดานกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนจะเขมงวดกับครูเพื่อใหครูสอนอยางเต็มที่และเต็มเวลา เนื่องจากโรงเรียนได คัดเลือกครูที่มีทักษะความสารถ ความ
ชํานาญ ในแตละสาขาวิชาชีพ ครูจึงสามารถถายทอดวิชาความรูผานกระบวนการเรียนการสอนไดเป็นอยางดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลจากการศึกษาความตองการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก ซ่ึงแบงออกเป็น 6 
ดานไดแก 
              1.1 ความตองการดานวิชาการ ในภาพรามอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา โรงเรียนจัดสื่ออุปกรณแและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรการศึกษาเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน และทางโรงเรียนยังไดเปิด
โอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนกิจกรรมตามความตองการ ความสนใจ และความถนัด อางถึงใน วสันตแ ชนวัฒนแ, 2544, หนา 17 ไดกลาวไววา หนาที่ของ
สถานศึกษาคือการใหบริการทางวิชาการ งานวิชาการในสถานศึกษามิไดหมายถึงการเรียนการสอนในหองเรียนเทานั้น แตยังหมายถึงกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยาง
ภายในสถานศึกษาที่จะชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนในหองเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น งานวิชาการจะชวยเสริมสรางหรือพัฒนาสติปใญญา ความรู ความคิด 
ของผูเรียน ใหรูจักคิดเป็นแกปใญหาเป็น แยกแยะปใญหาได ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูมีบทบาทและหนาที่สําคัญในการสงเสริมงานวิชาการมากที่สุด จึงควร
ทํางานอยางมีเปูาหมายและมีการวางแผนซึ่งขอบขายของการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนประกอบไปดวยงานหลักสําคัญ ไดแก การวางแผนงาน 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 582 
 
 

 
วิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน ความ
ตองการดานวิชาการเขาเรียนตอของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน โดยมีสื่อ
อุปกรณแ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ยังสามารถเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ตามความถนัด ทําใหนักเรียนเกิดความตองการอยูในระดับปานกลาง 
  1.2 ความตองการดานคาเลาเรียน  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา โรงเรียนกําหนด
คาธรรมเนียมและคาบริการ โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของผูปกครอง โดยทางโรงเรียนมีสวนลดคาธรรมเนียมและคาบริการตาง ๆ แล ะทาง
โรงเรียนยังจัดใหมีการผอนชําระคาธรรมเนียมเป็นงวดๆ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Hence(1974 อางถึงใน Chapman, 1981) ชี้ใหเห็นวา อิทธิพลดาน
การเงินเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการเลือกสถานศึกษาเป็นอยางมาก  ถาคาเลาเรียนที่กําหนดขึ้นเป็นอุปสรรคตอสถานศึกษา การจัดการเรื่องคาใชจายจะเป็น
ตัวลดปใญหาตางๆ ลง ดังนั้นคาเลาเรียนจึงเป็นเสมือนตัวสนับสนุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษาแหงนั้นเพิ่มมากขึ้น  
  1.3 ความตองการดานทําเลที่ตั้ง ในภาพรวมมีความตองการในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาโรงเรียนตั้งอยูในสภาพแวดลอม
ที่ดี ปราศจากมลภาวะทางเสียง กลิ่น และฝุุนละอองโรงเรียนจัดสถานที่ฝึกประสบการณแระหวางเรียนอยูใกลแหลงที่พักอาศัยขอ งนักเรียนและทางโรงเรียน
ตั้งอยูในแหลงชุมชนที่ปราศจากปใญหายาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ เมธี ปิลันธนานนทแ, 2528 ไดกลาววาคุณลักษณะของสถานศึกษาที่
พึงประสงคแในแงของอาคารสถานที่นั้น คือ มีความเหมาะสม  (Suitability) จะตองมีความเหมาะสมในดานที่ตั้งของอาคารสถานที่ ลักษณะของพื้นที่ และการ
จัดอาคารสถานที่ เป็นตน ในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก นักเรียนมีความชื่นชอบ
ในสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน โรงเรียนยังใกลกับแหลงที่พักอาศัยในชุมชนของตนเอง และโรงเรียนยังมีการรณรงคแยาเสพติด อบายมุขตางๆ เพื่อใหนักเรียน
และชุมชน ปราศจากสิ่งเสพติด และอบายมุข อีกดวย 
  1.4 ความตองการดานประชาสัมพันธแ  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาโรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ สําหรับนักเรียน ผานเสียงตามสายภายในอยางสม่ําเสมอโรงเรียนมีการประชาสัมพันธแในการใหขอมูลแนะแนว
ทางการเรียนตลอดหลักสูตร และโรงเรียนใหความสําคัญและจัดกิจกรรมอันสงผลตอภาพลักษณแที่ดี และชื่อเสียงของโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของปินิดา 
พุมแยม (2544, หนา 11) ไดใหความหมายของงานประชาสัมพันธแ หมายถึง การติดตอเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ขององคแการสถาบันนั้นๆ ดวยสื่อ หรือ
วิธีการที่เหมาะสมเพื่อใหกลุมประชาชนเปูาหมายเกิดทัศนคติ ภาพพจนแที่ดีตอองคแการ สถาบัน เกิดการยอมรับและใหการสนับสนุนและใหความรวมมือเป็นผล
ใหการดําเนินงานขององคแกร สถาบัน บรรลุวัตถุประสงคแ ซ่ึงการประชาสัมพันธแของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง 
จังหวัดตาก มีการประชาสัมพันธแใหขอมูล แนะแนวหลักสูตรทางการเรียน ประชาสัมพันธแโครงการตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดจั ดทํารวมกับองคแกรภาครัฐ
และเอกชนอยางตอเนื่อง ใหประชาชนในจังหวัดตากไดรับทราบอยูตลอด  
  1.5 ความตองการดานบุคลากร ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับ
นักเรียน และผูปกครองครูผูสอนมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา ความถนัด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถของตนเองและครูผูสอนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณเหมาะสมกับอาชีพครูซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของสมาน รังสิโยกฤษณแ (2541, หนา 83) กลาววา การพัฒนาบุคคลเป็น
กระบวนการที่จะเสริมสราง และเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน อันจะ
นําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานในดานของครูผูสอนในองคแกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตากนั้นไดมี
การพูดคุย ปฏิสัมพันธแกับผูปกครองอยูอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดการขาดการติดตอกับผูปกครอง ครูผูสอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเองเป็นอยางดี
ทําใหนักเรียนมีความสามารถเฉพาะในดานวิชาการและดานการปฏิบัติ  
  1.6 ความตองการดานกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตากใน
ภาพรวมมีความตองการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาโรงเรียนมีการใชทรัพยากรแหลงวิทยาการและสถานประกอบอาชีพใหเป็นประโยชนแ
ตอการเรียนการสอนครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ และครูผูสอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 21)  ไดกลาววา การพัฒนาการเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ดัง นั้นการจัดการ
เรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรู
จากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ตองพยายามนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมการเรียนรู  เนื้อหาและกระบวนการตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ยึดผูเรียนเป็น
สําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงการจัดการเรียนการสอน ของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตากเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. ผลจากการศึกษากลยุทธแการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานการตลาดซ่ึงแบงออกเป็น 6 กลยุทธแไดแกกลยุทธแการ
เจาะตลาดปใจจุบัน กลยุทธแการขยายการตลาด กลยุทธแราคากลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน กลยุทธแพันธมิตร และกลยุทธแหนวยงานการตลาด ดังนี้ 
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  2.1กลยุทธแการเจาะตลาดปใจจุบัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก เนนการสงเสริมการตลาดและการสรรหา
กลุมเปูาหมายจากตลาดปใจจุบันหรือโปรแกรมการศึกษาที่มีอยูในปใจจุบันของสถาบัน และทั้งนี้ทางโรงเรียนควรมีการทําสื่อเอกสารแนะนําสถาบัน ปูายโฆษณา 
บอรแดแนะแนวสถาบัน วิทยุ และวารสารทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ  และคนอื่น ๆ  (2542, หนา 42) , เสรี  วงษแมณฑา  
(2542, หนา 12) กลาวไววา กลยุทธแการตลาด เป็นวิธีที่ใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแทางการตลาด หรือหมายถึงขั้นตอนในการกําหนดจุดมุงหมายทางการตลาด 
การเลือกตลาดเปูาหมายและการออกแบบสวนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดและบรรลุจุดมุงหมายขององคแการ ในการเจาะ
ตลาดปใจจุบันทางโรงเรียนไดจัดทํากลยุทธแการสงเสริมการตลาดโดยเจาะกลุมเปูาหมายที่นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด ที่มีความสนใจสาย
พาณิชยกรรมและชางอุตสาหกรรม และไดมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแโรงเรียนทั้งทาง หนังสือพิมพแ วิทยุ โดยลงพื้นที่ตามสถานที่ตางๆ ออกแนะแนวดวย
ตนเอง   
  2.2 กลยุทธแการขยายการตลาดเป็นการขยายตลาดใหเพิ่มมากขึ้นในเชิงของพื้นที่ หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน ควรมีการ
ขยายตั้งเชิงภูมิศาสตรแ พัฒนาตลาดใหมปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน และพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33) ไดใหแนวคิดในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิ จหลักของ
สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณแที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและ
การมีสวนไดสวนเสียทุกฝุายซ่ึงจะเป็นปใจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ ขยายตลาดของ
โรงเรียนโดยเนนการเรียนการสอนสายวิชาการ และสายพานิชยกรรม จนมีการเพิ่มหลักสูตรสายชางเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสงเสริมดานแรงงานในอนาคตไดเป็น
อยางดี  
  2.3 กลยุทธแราคา ทําการกําหนดคาหนวยกิตใหหลากหลายตามหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ศึกษา ใหสวนลดในรูปแบบของทุน การศึกษา
บางสวน ใหผอนชําระคาเลาเรียนได และมีการกําหนดคาเลาเรียนแบบเหมาจายเป็นรายภาคการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของสิริลักษณา  ชุติกุล, 2530, 
หนา 146 โดยพิจารณาวาเมื่อบุคคลหนึ่งเขาศึกษาตอจะตองเสียคาใชจายเพื่อการศึกษา แตบุคคลนั้นจะไดรับความพอใจและความชื่นชมตอความสําเร็จของตน
จัดไดวาเขาไดรับอรรถประโยชนแโดยตรงจากการศึกษาตอ รายจายเพื่อการศึกษาในกรณีนี้จึงเป็นรายจายเพื่อการบริโภค แตการที่ไดนําเอาวิชาความรูที่ไดไป
ประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถนําราย-ไดมาใหแกครอบครัวทั้งยังนํามาซ่ึงความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว โดยทางโรงเรียนไดมีการ
จัดทําการผอนผันคาเลาเรียนสําหรับนักเรียนที่ไมพรอมจายคาเทอม จัดแบงเป็น 3 งวด ในการจาย เพื่อเป็นแบงเบาภาระผูปกครองอีกทางหนึ่ง  
  2.4 กลยุทธแดานภาพพจนแสถาบัน ทางโรงเรียนควรมีการจางครูอาจารยแที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารยแประจํา มีการสงนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทางสังคมใหมากขึ้น สงขาวประชาสัมพันธแผานสื่อมวลชนทั้งทองถิ่นและสวนกลางอยางตอเนื่อง จัดทําโฆษณาประชาสัมพันธแสถาบั น พรอมทั้ง
นํานักเรียนกลุมเปูาหมายมาเยี่ยมชมโรงเรียนกอนที่จะเขามาศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของวิรัช อภิรัตนกุล (2546, หนา 5) ไดกลาวไววา การเสริมสราง
ความสัมพันธแและความเขาใจอันดีระหวางองคแการสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนทางโรงเรียนได
มีการจัดหาอาจารยแพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนที่โรงเรียน และทางโรงเรียนไดมีการจัดทํากิจกรรมกับชุมชนในระดับจังหวัด รวมไปถึงชน
เผาตางๆ ในจังหวัดตาก และตางจังหวัด  
  2.5 กลยุทธแพันธมิตรทางโรงเรียนควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ที่จะชวยเพิ่มปริมาณผูสมัครเรียนในระดับหนึ่ง และทําให เกิดผล
ประโยชนแรวมกัน ลดการแขงขันในเชิงของการบัญชีบริหาร คาใชจายบางประเภทของสถาบันได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของชิดเชื้อ ชมปรีดา (2538, หนา 13) 
กลาวไววา กระบวนการสรางความสัมพันธแ และความเขาใจที่ถูกตองระหวางสถานศึกษากับกลุมบุคลากรตาง ๆที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหบรรลุผลสําเร็จตามความตองการในภารกิจที่รับผิด ชอบโดยทาง
โรงเรียนไดทําการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งมีการสรางสัมพันธแอันดีกับศิษยแเกาที่มีหนาที่ก ารงานในระดับอาํเภอและระดับจังหวัดโดยมีขอตกลงกันทั้ง
สองฝุายเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  2.6 กลยุทธแหนวยงานการตลาดไดจัดทํางานแนะแนวการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของลักษณา สตะเวทิน(2542, หนา 5) ไดให
ความหมายของงานประชาสัมพันธแ หมายถึงวิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทําที่ตอเนื่องในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธแอันดีกับกลุม
ประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และใหการสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นประโยชนแ ใหสถาบันนั้น ๆ
ดําเนินงานไปไดผลดีสมตามความมุงหมาย โดยมีประชามติเป็นบรรทัดฐานที่สําคัญดวยโดยทางโรงเรียนไดจัดทําแผนการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ จัด
เจาหนาที่ประชาสัมพันธแ ครูผูสอน ออกแนะแนวประชาสัมพันธแหลักสูตร  
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 3. ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิงจังหวัดตากดานคา
เลาเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมีทุนใหแกนักเรียนบางสวนที่เรียนดีแตยากจนการหาทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มเติมสวนหนึ่งก็มีเงินกองทุน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยโรงเรียนไมเครงครัดกําหนดเวลาการชําระคาธรรมเนียม และยังใหนักเรียนสามารถผอนชําระคาธรรมเนียมเป็นงวด ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของ นักเศรษฐศาสตรแ (Harsanyi, 1986, Pp. 60-107) ไดใหความหมายของการเลือกเชิงเหตุผลวาเป็นการเลือกทามกลางตัวเลือก
มากมาย แตสิ่งที่บุคคลเลือกจะอยูบนพื้นฐานของ “ความพึงพอใจ” (Preferences) และโอกาส (Opportunities) กลาวคือ บุคคลอาจจะเลือกที่จะดําเนินการ
ในเปูาหมายหนึ่งไวแลว แตเกิดเปลี่ยนใจไปกระทําอีกเปูาหมายหนึ่งทั่งๆ ที่ความพึงพอใจพื้นฐานยังเหมือนเดิม อธิบายไดวา บุคคลอาจจะเรียนรูถึงคาสูญเสีย
โอกาส (Opportunity Cost)  ของเปูาหมายทั้งสองนี้แตกตางกันหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขอมูลเกี่ยวกับคาสูญเสียโอกาสที่มีอยูชวยใหเขาตัดสินใจที่จะศึกษา
ตอ แตเกิดเปลี่ยนใจไมไปเรียนการกระทําเชนนั้นอาจเป็นเพราะวาคาเลาเรียนหรือคาใชจายที่เป็นตัวเงินนั้นสูงขึ้น หรือการศึกษาที่เขาจ ะศึกษาตอนั้นยาก
เกินไป แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงเรียนในสวนของคาเลาเรียนจะชวยใหกลุมเปูาหมายลดภาระในการจายเงินใหกับสถาบัน เชน เงินกูเพื่อการศึกษา 
การผอนชําระชวยใหผูปกครอง หรือนักเรียนตองเกิดความเครียดในการหาเงินมาจายชําระครั้งเดียว การกําหนดคาเลาเรียนแบบเหมาจาย ชวยใหผูใชบริการ
วางแผนทางการเงินไดงาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1.จากความตองการของนักเรียนที่ไดจากผลการวิจัย ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปจัดทําแผนกลยุทธแของสถาบันตอไปได 

เพื่อที่จะไดสามารถเพิ่มจํานวนของนักศึกษาในปีการศึกษาตอไปได 
 2. ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก ควรพิจารณาเลือกและกลยุทธแและกลวิธีในแตละดานที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนําไปปรับใชใหเขากับสภาพปใจจุบันของโรงเรียน เพื่อทําใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
 3. จากสิ่งที่คนพบในงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชนแตอผูบริหารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปิง จังหวัดตาก ในการนําไปปรับปรุงกลยุทธแ
การตลาดสําหรับสถาบันตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาสวนประสมของการตลาดของโรงเรียนในแตละสวนประกอบเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ลึกมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภูมิภาคเดียวกันในสวนของดานการแขงขัน และคุณภาพการศึกษาที่
เกิดขึ้น เพื่อจะไดทราบวาในปใจจุบันโรงเรียนมีความสามารถในการแขงขันกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมากนอยเพียงใด 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและโรงเรียนอาชีวศึกษารั ฐในเขตภูมิภาคเดียวกันในสวนของดานการแขงขัน และ
คุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธแทางดานการตลาดของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการและพระสงฆแ ตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิ
การในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการและพระสงฆแตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆิการ 
ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกปใจจัยสวนบุคคล  และ 3) ศึกษา ปใญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของ
พระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี   ( Mixed methods ) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพระ
สังฆาธิการและพระสงฆแจากเขตการปกครองคณะสงฆแในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 212 รูป  จากจํานวน พระสงฆแและพระสังฆาธิการ 452 รูป 
โดยใชสูตรคํานวณวิธีการของทาโรยามาเน (Taro Yamane)  ขอมูลทั่วไปของประชากร คือคาความถี่ คารอยละ สถิติที่ใชวิเคราะหแระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ คือคาความถี่  (Frequencies) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานเพื่อบรรยายขอมูลปใจจัยสวนบุคคล  การทดสอบคา T-Test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม  และการทดสอบคา F-Test ดวยวิธีวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance : ANOVA 
เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตั้งแตกลุมขึ้นไป  และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเป็นรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด LSD  และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการสัมภาษณแเชิงลึก In-Depth Interview กับผูใหขอมูลสําคัญ Key Informant และใชเทคนิคการวิเคราะหแเนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานแลว พบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานการปกครอง 3.50 และดานสาธารณูปการ 3.41 สวนอีก4 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
ไดแก ดานการเผยแผ 3.28 ดานการศาสนการศึกษา 3.50 ดานสาธารณสงเคราะหแ 3.20 ดานการศึกษาสงเคราะหแ 3.05 ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆแตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลพบวา พระสงฆแที่มีอายุ พรรษา ตําแหนงวุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
พบวา พระสงฆแที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิ ผลการบริหารคณะสงฆแของพระสังฆาธิการใน
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนพระสงฆแที่มีอายุ พรรษา ตําแหนง และวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน             
มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิไมแตกตางกัน 

3.ปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบวา  
ดานการปกครอง  พระภิกษุสามเณรขาดความรูในเร่ืองการปกครองคณะสงฆแ  ควรสงเสริมผูมีความรูความสามารถเหมาะสมเขามาบริหารปกครอง

ดวยหลักธรรมและดูแลพระภิกษุสงฆแใหทั่วถึง  
ดานการศาสนศึกษา พระภิกษุสามเณรขาดทุนในการศึกษาในระดับสูง ควรสงเสริมใหพระสงฆแทุกรูปในวัดไดเรียนพระธรรมวินัยเป็นประจํา  
ดานการศึกษาสงเคราะหแ  การต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามาเณรยังไมเพียงพอ  ควรมีการจัดตั้งทุนใหพระภิกษุสามเณรศึกษา

ตอในระดับที่สูง  
 ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา รูปแบบการเผยแพรยังไมทันกับเหตุการณแปใจจุบัน ควรนําสื่อรูปแบบตางๆ มาประยุกตแใชในการเผยแผ  
ดานการสาธารณูปการ การสรางถาวรวัตถุในปใจจุบันมักไมคํานึงถึงความจําเป็นมากนอยในการสราง  ยังขาดการดูแลบํารุงรักษารวมทั้งความ

สะอาด ควรจัดตั้งกองทุนและมีเจาหนาที่คอยดูแลดานนี้โดยเฉพาะ  
 ดานสาธารณสงเคราะหแ ขาดการมีสวนรวมกับชุมชน ไมมีการจัดตั้งศูนยแอาชีพเพื่อสงเสริมภูมิปใญญาทองถิ่น  ควรกําหนดแผนการปฏิบัติงา นใน

ดานนี้  
 

คําสําคัญ :  พระสังฆาธิการ, การบริหาร 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) study the effectiveness of the Sangha administration in Thepsathit District, 
Chaiyaphum Province.  2) compare the Sangha and monks’s opinions towards the effectiveness of the Sangha administration in 
Thepsathit District, Chaiyaphum  Province by personal factor, and 3) study the problems, obstacles and suggestions on the 
effectiveness of the Sangha administration in Thepsathit District , Chaiyaphum Province. The sample of the study comprised of 212 
from 452 of the sangha and monks in Thepsathit District, Chaiyaphum Province by Krejcir & Morgan Techniques.  The instruments 
used in this study were a questionnaire and in-depth interview.  Data were analyzed by using descriptive statistics (frequencies,   
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percentage,  means and standard deviation).  The t-test, One-way Analysis of Variance:  ANOVA were applied to test significant 
differences of average between two groups. The F-test was applied for testing significant differences of average between three 
groups. The research findings were as follows: 

1.The effectiveness of the Sangha administration in Thepsathit District, Chaiyaphum Province was at the moderate level 
3.28 when considered in each aspects found that sangha administration 3.50 and Buddhist constructions and reparations 3.4 were in 
the high level.The other such as Buddhist propagation 3.28  Ecclesiastical education 3.50 public welfare 3.20 and Education support 
3.05 were at the moderate level.  

2.The comparison of opinions of the Sangha toward the effectiveness of the Sangha administration in Thepsathit District, 
Chaiyaphum Province classified by personal factor found that the monks who had different age, years of ordination, position, level 
of general education, level of Pali studies and level of Dhamma studies had not different opinion in the Sangha toward to 
effectiveness of the Sangha administration in Thepsathit District,  Chaiyaphum Province in significant at 0.05 in the other hand the 
monks who had different age, years of ordination, position, level of general education  had not different opinion in the Sangha 
toward the effevtiveness of the Sangha administration in Thepsathit District,  Chaiyaphum Province. 

3.The problems, obstacles and suggestions of the Sangha administration in Thepsathit District, Chaiyaphum Province found 
that  Sangha  administration:The Monks lacked of Knowledge in sangha administration the should be found out professor to manage 
this job. 

 Ecclesiastical education and Education support: no sufficient education fund for monks and novices that should be 
supported them to study in high level. 

 Buddhist propagation:  The pattem to propagate did not update then should be used many media to apply in this. 
Buddhist constructions and reparations:The constructions were built without to remind for useful and lacked of cleaning then 

should be set fund to take care this job. 
 Public welfare: lacked of participation with community and did not set career center to promote folk wisdom then should 

be set procedure plan. 
 

KEYWORDS: Effectiveness of the sangha, Administration 
 
บทนํา 
 วัดเป็นหนวยงานหรือเป็นองคแกรหนึ่ง ที่มีความผูกพันใกลชิดและมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมไทยทั้งทางดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และมี
อิทธิพลตอความคิดความเชื่อ คานิยมของคนไทยมายาวนานการบริหารวดัเพื่อใหมีประสิทธผิลนั้น  เจาอาวาสจะตองมีหลักเกณฑแหรือทฤษฏีการบรหิารงานเบื้อ
ตนใหสําเร็จลุลวงไปตามนโยบายและวัตถุประสงคแของวัดนั้นๆ ใหประสิทธิภาพ การบริหารวัดตาง ๆ จึงเป็นงานในหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชาการจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจาอาวาสคือผูนําของพระภิกษุสงฆแสามเณรและคฤหัสถแ ใหมีคว ามเจริญรุงเรืองสันติสุขและความ
มั่นคงของวัด โดยทําหนาที่เป็นผูบริหารกิจการตางๆของวัด เป็นผูปกครองบังคับบัญชาดูแลแนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผูอยู ในวัด  ใหมีความ
เป็นระเบียบเรียบรอยใหอยูในศีลธรรมอันดี ใหมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน ใหร วมแรงรวมใจกัน ในการปฏิบัติศาสนกิจดําเนินกิจกรรมโครงการ
ตางๆ ของวัดใหสําเร็จไปดวยดี เป็นศูนยแกลางของชุมชนในการใหการศึกษา อบรมศีลธรรมจริยธรรมและภาวนาธรรมคือวิปใสสนากรรมฐานแกประชาชนการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการจะตองมีอํานาจหนาที่ในการทํางาน ความสําเร็จในการบริหารสําหรับพระสังฆาธิการจะสําเร็จหรือจะประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคแเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของพระสังฆาธิการที่จะบริหารกิจการคณะสงฆแใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นประโยชนแสูงสุดแก
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆแผูบริหารจะตองมีหลักการที่ดีในการเลือกประยุกตแใช ทฤษฏีโดยการใชศาสตรแ  และศิลปในการบริหารงานพระธรรมโกศาจารยแ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดนําเสนอวา การบริหารหมายถึงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น Getting things done through other people เมื่อวาตามคํานิยาม
นี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเร่ิมมีขึ้น เป็นรูปธรรมสองเดือน นับจากวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก ปใญจวัคคียแ ซ่ึงทําใหเกิด
พระสังฆรัตนะขึ้นเม่ือมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหมเกิดขึ้น ในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหาร คณะสงฆแวิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการ
บริหารกิจการคณะสงฆแ ซ่ึงดํารงสืบตอมาจนถึงปใจจุบันเป็นเวลากวา 2500 ปี เป็นเรื่องราวใหเราไดศึกษา เรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากนี้ยังมีพุทธพจนแที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจนแเหลานี้ก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหารวัดจะเจริญ และมั่นคงก็เพราะมีเจาอาวาสที่มี
สติปใญญาสามารถวัดจะเสื่อมก็เพราะมีเจาอาวาสไมดีพอโงเขลาและหยอนความสามารถวัดจะดีจะมีความเจริญมั่นคงจะตองมีเจาอาวาสผูทรงศี ลทรงธรรม 
(พระมหาอานนทแ อานนโท, 2552) อาจกลาวไดวาการบริหารกิจการคณะสงฆแในเขตสวนมากใหความสําคัญกับการประชุมในพื้นที่เขตการปกครองและระหวาง
คณะสงฆแกับผูนําชุมชน โดยมีการรณรงคแใหวัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และมีการยกยองพระมหาเถระผูทําคุณงามความดีและเชิดชูเกียรติประวัติ มีการอนุรักษแ
ธรรมชาติโดยใหความรูถึงประโยชนแของธรรมชาติและสงเสริมการปรับภูมิทัศนแภายในเขตปกครองใหเป็นลานธรรม (พระมหาเชาวลิต  ชาตเมธี, 2552) บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆแ ประกอบดวย อายุ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม  การบริหารหรือจัดงานวัด และการ 
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ปกครอง พระภิกษุ สามเณร ลูกวัดใหอยูในพระธรรมวินัยไดดี  มีการใหการศึกษาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตใจ และอบรมปใญญาดวยทั้งภาคปริยัติ และ
ภาคปฏิบัติภาวนาธรรมที่ใหเกิดผลเป็นปฏิเวธที่ดี มีการจัดระเบียบแผนผังภายในวัดใหเป็นระเบียบเรียบรอย สงบรมรื่นเป็นที่เหมาะแก การศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม เป็นศูนยแรวมของสาธุชนผูใฝุเรียนรู และปฏิบัติพระสัทธรรมหาความสงบทางใจ  บทบาทหนาที่ของพระสังฆาธิการดานการปกครองหรือดานการศึกษา 
หรือแมแตดานสาธารณูปการการควบคุมการกอสรางบูรณปฏิสังขรณแ หรือการดําเนินการใดๆ ที่ตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและการใชทรัพยากร
ใหคุมคาคุมทุนมากดวยคุณภาพ มากดวยคุณประโยชนแ ตลอดทั้งการดูแลบํารุงรักษาใหอยูไดนาน การสาธารณะสงเคราะหแ การเผยแผ งานดานศาสนศึกษา ก็มี
ความสําคัญตอบทบาทหนาที่ของพระสังฆาธิการอยางยิ่ง ดังนั้น เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เป็นสวนหนึ่งในการเริ่มสรางสรรคแพัฒนาวัดและการบริหารกิจการคณะ
สงฆแใหเป็นไปอยางมีเปูาหมายและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเพื่อใหสําเร็จประโยชนแตนและประโยชนแของพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งประโยชนแของ
พระพุทธศาสนาสืบตอไปผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยในเรื่องนี้ขึ้น 
 
 วัตถุประสงค ์
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงคแวิจัยเพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 3. ศึกษาปใญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ตอการบริหารกิจการ
คณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในวิจัยนี้ คือพระสังฆาธิการและพระภิกษุสงฆแจํานวน 212 รูป โดยแบงเป็นกลุมประกอบดวย 1)กลุมอายุ 2) กลุมพรรษา 3) กลุมตําแหนง 
4) กลุมวุฒิการศึกษาสามัญ 5) กลุมวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ซ่ึงทั้งหมดถือวาเป็นประชากรกลุมวิจัย โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากทุกรูป 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่แบงออกเป็น 3 สวนประกอบดวย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยสวน
บุคคล  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหา อุปสรรค แนะแนวทางแกไขใน
การบริหารกิจการคณะสงฆแในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยสนาม ผูวิจัยไดเลือกสรางแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินคาหรือมาตราสวนประเมินคา 
(rating scale ) ตามแบบของ เร็นสิส เอ. ลิเคิรแท (Rensis A. Likert) หรือ ลิเคิรแทลเกล (Likert  Scale, 1961, pp.166-169)โดยกําหนดใหมีน้ําหนัก
เปรียบเทียบกันและเป็นการแบงมาตราสวนประเมินคาของการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยนี้ใชการวิเคราะหแคุณลักษณะสถานภาพทั่วไปของแบบสอบถามใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ(Standard Deviation) สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics)  สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาระดับประสิทธิ์ผลของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆแ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สถิติที่ใช คือ คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) สถิติอนุมาน (Inferential  Statistics)  ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัย  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆแที่มีตอ
ประสิทธิผลของพระสังฆาธิการในการบริหารกจิการคณะสงฆแในอําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   โดยจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล  สถิติที่ใชคือ  การทดสอบคา
เอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)  ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมขึ้นไป  เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวธิีการของเชฟเฟุ (Scheff) แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ประกอบดวยปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ แลว
เขียนพรรณนา การวิเคราะหแขอมูลแบบสัมภาษณแ (In-Depth Interview) ทําการวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึก โดยการใชเทคนิคการวิเคราะหแ
เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 212 ชุด  โดยจําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 อายุ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ปี  มีจํานวน 84 รูป  คิดเป็นรอยละ 39.6 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31–40 
ปี มีจํานวน 60 รูป  คิดเป็นรอยละ 28.3 และนอยที่สุด คือ มีอายุระหวาง 51–60 มีเพียงจํานวน 19 รูป คิดเป็นรอยละ 9.0 
 พรรษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีพรรษา 1–5 ปี  จํานวน 101 รูป  คิดเป็นรอยละ 47.6 รองลงมา คือ มีพรรษา 6–10 มีจํานวน 
77 รูป คิดเป็นรอยละ 17.5 และนอยที่สุด คือ มีพรรษา 16 – 20 มีเพียงจํานวน 12 รูป  คิดเป็นรอยละ 12 
 ตําแหนง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีตําแหนง  มีจํานวน 124 รูป  คิดเป็นรอยละ 58.5 รองลงมา คือ เจาอาวาส มีจํานวน 64 
รูป คิดเป็นรอยละ 30.2 และนอยที่สุด คือ เจาคณะอําเภอ มีเพียงจํานวน 1 รูป  คิดเป็นรอยละ 0.5 
 วุฒิการศึกษาสามัญ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีจํานวน 72 รูป  คอดเป็นรอยละ 34.0รองลงมา คือ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 66 รูป  คิดเป็นรอยละ 31.1 และนอยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท  มีเพียงจํานวน 3 รูป  คิดเป็นรอยละ 1.4 
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 วุฒิการศึกษาทางธรรม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีการศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก  มีจํานวน 89 รูป  คิดเป็นรอยละ 34.0 
รองลงมา คือ ไมมีวุฒินักธรรม มีจํานวน 45 รูป  คิดเป็นรอยละ 13.2 และนอยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับนักธรรมชั้นโท  มีเพียงจํานวน 38 รูป  คิดเป็นรอย
ละ 17.9 
 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีวุฒิทางเปรียญธรรม  มีจํานวน 172 รูป คิดเป็นรอยละ  81.1 
รองลงมา คือประโยค 1–2–3 มีจํานวน 28 รูป คิดเป็นรอยละ 21.2 และนอยที่สุด  คือประโยค 7– 8 -9  มีจํานวน 4 รูป คิดเป็นรอยละ1.9 ผลการวิเคราะหแ
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20–30 ปี  จํานวน 84 รูป  คิดเป็นรอยละ 39.60,  มีพรรษา 1-5 พรรษา  มีจํานวน 101 รูป  
คิดเป็นรอยละ 47.6, ไมมีตําแหนง มีจํานวน 124 รูป คิดเป็นรอยละ 58.5, มีวุฒิการศึกษาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีจํานวน 72 รูป คิดเป็นรอยละ 34.0 , 
มีวุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก มีจํานวน 89 รูป คิดเป็นรอยละ 42.0, และไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีจํานวน 172 รูป คิดเป็นรอยละ 81.1  
 ความคิดเห็นของพระสงฆแที่มีตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานสรุปได ดังนี้ 
 ดานการปกครอง  พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยรวมอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย 3.50 
 ดานการศาสนศึกษา พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   โดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.24 
 ดานการศึกษาสงเคราะหแ พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   โดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.05 
 ดานการเผยแผ พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.28 
 ดานการสาธารณูปการ  พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.41 
 ดานสาธารณสงเคราะหแ  พระสงฆแมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   โดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.20 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปใจจัยสวน
บุคคล  ไดแก อายุ พรรษา ตําแหนง วุฒิสามัญ วุฒินักธรรม และวุฒิเปรียญธรรม เพื่อนําไปสูการตอบสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  พระสงฆแที่มีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2  พระสงฆแที่มีพรรษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3  พระสงฆแที่มีตําแหนงตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 4  พระสงฆแที่มีวุฒิสามัญตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 5  พระสงฆแที่มีวุฒินักธรรมตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 6  พระสงฆแที่มีเปรียญธรรมตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆแของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งนี้ทําใหทราบถึงปใญหา  
อุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึงจําแนกเป็ยรายดานดังนี้ 
 ดานการปกครอง พบวาสามเณรขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการปกครอง คณะสงฆแ พระภิกษุที่มีความรูความสามารถไมคอยไดรับโอกาสที่จะ
แสดงความสามารถ  พระภิกษุ และ สามเณรบางวัดมีจํานวนมากตองเขมงวดกวดขัน และพระระดับสังฆาธิการยากตอการพิจารณาตรวจสอบโทษที่ทําผิดพระ
ธรรมวินัย 
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 ขอเสนอแนะ  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหโอกาสพระสงฆแผูมีความรูความสามารถไดทําหนาที่มีบทบาทดานการบริหารปกครอง  ควรดูแลบังคับ
บัญชาพระภิกษุสามเณรโดยใหยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้ง  และควรดูแลกวดขันทางดานระเบียบวินัยพระสงฆแสามเณรใหมากกวานี้ และควรมีบทลงโทษที่
จริงจังมากกวานี้โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่ทําผิดวินัยรายแรง 
 ดานการศาสนศึกษา  พบวา พระภิกษุ – สามเณรขาดทุนในการศึกษาระดับสูงๆ, พระภิกษุ – สามเณร ควรจะไดรับโอกาสไดแสดงบทบาทมากขึ้น, 
ควรศึกษาปรับปรุงตําราใหมใหสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน  
 ขอเสนอแนะ  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนเรื่องงบประมาณทุนในการศึกษาของพระสงฆแในเขตปกครอง  ควรใหโอกาสพระสงฆแผูมีความรูในเขต
ปกครอง ไดมีบทบาทมากกวานี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ  ควรปรับระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองและทันสมัยมากกวานี้ 
 ดานการศึกษาสงเคราะหแ   พบวา กองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ และ สามเณร ยังมีไมเพียงพอ  เด็กเรียนดีและยากจนมักจะขาดทุนใน
การศึกษา และการติดตอประสานงานรวมมือระหวางวัดกับสถานศึกษาใหมากกวานี้ 
 ขอเสนอแนะ  ควรมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนในระดับที่สูงขึ้น  ควรมีการใหทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กเรียนดีแต
ยากจน  ควรมีความรวมมือกันระหวางวัดกับสถานศึกษาใหมากกวานี้ 
 ดานการเผยแผ  พบวา  การเรียนรูพระธรรมวินัยในทางที่ถูกตองจริงจังยังมีสวนนอย ควรสงเสริมใหพระภิกษุ –สามาเณร ไดมีความรูมากขึ้น
เพื่อที่จะไดนําไปเผยแพรตอไป รูปแบบการเผยแพรยังไมทันกับเหตุการณแปใจจุบันนัก,ในปใจจุบันมักมีการนําไสยศาสตรแแทรกมากับหลักพุทธศาสนา 
 ขอเสนอแนะ  ควรมีการเผยแผหลักธรรมที่ถูกตอง  ไมสอนในทางที่ผิดพระธรรมวินัย ควรมีการจัดหนวยอบรมใหความรูดานการเผยแผใหแก
พระภิกษุ–สามเณร มีการปรับประยุกตแรูปแบบการเผยแผใหเหมาะสม ไมนอกหลักธรรมวินัย ควรสงเสริมแนะนําในสิ่งที่เป็นหลักพุทธศาสนาแทๆ ไมมีไสย
ศาสตรแมารยาเลหแกลตางๆ 
 ดานสาธารณูปการ  พบวา  การสรางถาวรวัตถุในปใจจุบันไมคํานึงถึงความจําเป็นมากนอยในการสราง การใชสอยประโยชนแถาวรวัตถุที่สรางยังใชไม
เต็มที ่ ขาดการดูแลบํารุงรักษารวมทั้งทําความสะอาด มักปลูกสรางโดยขาดการวางแผนที่ดี 
 ขอเสนอแนะ  ควรคํานึงถึงความจําเป็นในการสรางถาวรวัตถุหรือสิ่งอื่นๆ ภายในวัดใหมากกวานี้,ควรคํานึงถึงประโยชนแใชสอยของสิ่งปลูกส ราง
มากกวานี้,ควรคํานึงถึงการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งปลูกสรางใหมากกวานี้,ควนมีการจัดทําแผนผังสิ่งปลูกสรางใหเรียบรอย 
 ดานสาธารณสงเคราะหแ  พบวาขาดการรวมแสดงความคิดเห็นตอชุมชน ขาดการจัดสรรงบประมาณในดานเหลานี้ ขาดศูนยแฝึกที่ดี โดยใชวัดเป็น
และไมใชวัดเป็นศูนยแกลาง 
 ขอเสนอแนะ  ควรมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนมากกวานี้ รูจักที่จะเป็นผูให ควรมีแผนงบประมาณประจําปีดานสาธารณสงเคราะหแ สราง
คน สรางวัด สรางศาสนา ควรจัดตั้งศูนยแฝึกอาชีพภูมิปใญญาชาวบาน ประเพณีทองถิ่น โดยใชวัดเป็นศูนยแกลาง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีก็เนื่องมาจากความกรุณาของ ดร.นพดล  กอนคํา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ และดร.ชัยนันทแ
ธรณแ ขาวงาม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ที่ไดใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะในการจัดทําวิทยานิพนธแตั้งแตตนจนสําเร็จดวยความเรียบร อย ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกรอบขอบพระคุณพระครูบรรพตวิหารการ เจาคณะอําเภอเทพสถิต ที่ไดอนุเคราะหแสถานที่อยูที่ศึกษาทุกอยางและเมตตาอนุเคราะหแให
คําปรึกษาชวยเก็บขอมูลครั้งนี้จนทําใหผูวิจัยไดขอมูลการวิจัยที่สมบูรณแตามวัตถุประสงคแทุกประการ คุณคาและประโยชนแอันเกิดจากวิ ทยานิพนธแฉบับนี้ ขอ
มอบเป็นสิ่งบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารยแ และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนชี้แนวทางอันเป็นประโยชนแที่มีคุณคายิ่งแกผู วิจัยมาตลอด และขอ
มอบความรูที่ไดเพียรพยายามเรียบเรียงคนควาเป็นวิทยาทานแกผูสนใจทั่วไป 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ในกระชับสัดส่วนเพ่ือสุขภาพคามิโอบรา  ในเขตอําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตากเพ่ือประกอบการบริหาร ศูนย์จําหน่ายอิสระ คามิโอเฮ้าส์  ตาก 
A  Study of  Customers  Satisfaction With  Health  Products,Slimming  Underwear  Cameo Bar  in the District  

Town of TAK  Province. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิ ง
สํารวจมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรแ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและ
สถานภาพ 
  กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือผูบริโภคเพศหญิงที่ใชชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ที่ มีอายุ 17-65 ปี ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
จํานวน 396 คน  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบ สอบถามการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุ ขภาพ คามิโอบรา 
มาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F-
test และคา t-test ที่นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ผูบริโภคที่ใชชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราสวนใหญ มีอายุ 28 – 37 ปี มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวตัว 
มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาทและ สถานภาพสมรส 

2.  ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในดานผลิตภัณฑแ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ
ดานสงเสริมทางการตลาด สวนใหญผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกดาน 

3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  
ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา  ทุกดานไมแตกตางกัน    

 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ดานผลิตภัณฑแไมแตกตางกัน สําหรับความพึง
พอใจดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาดแตกตางกัน    
 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพ  คามิโอบรา ดานผลิตภัณฑแไมแตกตางกัน สําหรับความพึ งพอใจ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมทางการตลาดแตกตางกัน 
 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิทุกดานไมแตกตางกัน  
 ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน สําหรับ
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑแ ดานราคา และดานสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน  
 ปใจจัยสวนผสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในระดับม าก
แตกตางกัน 
 
Abstract 
 The   Study of  Customers  Satisfaction With  health  products, slimming underwear  Cameo Bar  in the district  town  of  
TAK  Province. administration   The aims of the study were to investigate the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming 
underwear for health and to compare the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear for health. Ages, education, 
occupation, income per month, including status were employed as factors for surveying in the study. 
 The participants were 396 females wearing Cameo Bar slimming underwear for health with 17-65 years old in Muang Tak, 
Province. Data collection was based on questionnaires. Percentages, arithmetic means, standard deviation, F-test and T-test were 
used for data analysis, and it was found that it was at the statistically significant level of .05.  
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 The findings of the study showed that: 

1.  Most customers wearing Cameo Bar slimming underwear for health seemed to be females with 28-37 years old, got 
Bachelor’s degree with a private business and also can earn income approximately 5,001 – 10,000 Baht per month. All of them were 
single.  

2.  The satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear for health in terms of product, price, place and 
promotion had a high level in all sides. 
 3.  From hypothesis testing : Customers with different ages that had the level of the satisfaction of customers on Cameo 
Bar slimming underwear for health was not different in all sides. 
 Customers with different occupation that had the level of the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear 
for health in terms of product were not different. However; in terms of price, place, and promotion, it was found that the levels of 
the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear for health seemed to be different. 
 Customers with different income per month that had the level of the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming 
underwear for health was not different in all sides. 
 Customers with different status that had the level of the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear for 
health in terms of place seemed to be different. However; in terms of product, price, and promotion, it was found that the levels of 
the satisfaction of customers on Cameo Bar slimming underwear for health were not different. 
 It can be said that all 4 sides of marketing factors; product, price, place, and promotion influencing the satisfaction of 
customers on Cameo Bar slimming underwear for health were different at the high level. 
 
 
บทนํา 

ในปใจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น สงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป มีความเรงรีบ ทําใหผูหญิงสวนใหญละเลย
หรือใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพนอยลง ไมวาจะเป็นในเร่ืองของอาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกกําลังกาย และการพักผอนใหเพี ยงพอ จึงกลายเป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูหญิงหลายคนมีสุขภาพไมแข็งแรงหรือมีปใญหาดานสุขภาพ การไดรับรูขอมูลตางๆ ที่เป็นประโยชนแในการปูองกัน บํา บัด บรรเทา และ
รักษาสุขภาพ ก็ถือเป็นสิ่งชวยสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไดในระดับหนึ่ง โรคบางโรค บางอาการก็สามารถปูองกันไดงายๆ ดวยการใชชีวิตอยางมีสมดุลในทุก
ดาน แตก็ยังมีอีกหลายโรคที่ตองพึ่งการรักษาจากแพทยแที่เชี่ยวชาญ   การรับประทานยาอยางตอเนื่องเป็นปใญหาที่ตามมา  รางกายทรุดโทรมไมสามารถทํางานได  
ชวยเหลือตัวเองไมได อีกทั้งคาใชจายตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้นๆ   ดังนั้น การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสิ่งที่ผูหญิงทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่งพรหมลิขิตใหแตไมทั้งหมด 
หลายคนไขวควาหาสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดีไมไดหมายถึง น้ําหนักที่อยูในเกณฑแมาตรฐาน แตหมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอยางถูกตองตั้งแตเรื่องการออก
กําลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผอน การปูองกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ทําใหรางกายกระปี้กระเปราพรอมที่จะดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
 เส้ือชั้นใน (Underwear) เป็นสิ่งที่ทุกคนใหความสําคัญโดยเฉพาะผูหญิง เพราะเส้ือชั้นในเป็นสวนสําคัญที่สุดของการแตงกายเเละแนบชิดกับตัวเรา
มากที่สุด การใชเสื้อชั้นในมีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณประมาณ 6 พันกวาปีกอนเพื่อใสในการออกกําลังกาย หรือทําใหเตานมของผูหญิงดูเล็กลงคลายบุรุษ แตที่
เส้ือชั้นในมีลักษณะคลายกับที่ใสในปใจจุบันไดเริ่มขึ้นเมื่อ 200 กวาปีกอน โดยชางตัดเสื้อชาวฝรั่งเศส ซ่ึงผลิตเสื้อชั้นในเป็น 2 สวน และตอมา Mary Phelps 
Jacob ไดนํามาจดลิขสิทธิ์และผลิตจนเป็นที่แพรหลายในอเมริกา เส้ือชั้นในไดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ รูปทรง และวัสดุมาเร่ือยๆ ตามสมัยนิยมจนเป็นลักษณะที่
เห็นกันในปใจจุบัน (รศ.นพ.อดุลยแ รัตนวิจิตตราศิลป. 2554.ออนไลนแ) และไดกลาวถึงประโยชนแของการใสเสื้อชั้นในสตรีไววา มีประโยชนแในดานการแพทยแและ
ทางสังคม ในทางการแพทยแเส้ือชั้นในจะสามารถชวยพยุงเตานมที่คลอยตัวหรือหยอนใหกระชับและลดการแกวงตัวระหวางการเคลื่อนไหว ทําให ลดความไม
สบายตัวหรืออาการเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไปของเตานม ในทางสังคมเส้ือชั้นในชวยทําใหเตานมของผูหญิงดูสวยงาม ดูดี และเป็นแรงดึงดูดความ
สนใจมากขึ้น  

ดังนั้น เส้ือชั้นในจึงกลายเป็นสวนหนึ่งของการแตงกายที่ไดรับการเอาใจใส และมีการพัฒนาเป็นเสื้อชั้นในชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมและ
โอกาส เชน เส้ือชั้นในสําหรับใสเลนกีฬา สําหรับงานราตรี สําหรับใสนอน สําหรับวัยรุน สําหรับคนตั้งครรภแ ฯลฯ  ผูหญิงสวนใหญโดยเฉพาะวัยรุนมักเลือกซ้ือ
เสื้อชั้นในโดยคํานึงถึงแฟชั่นมากกวาสุขภาพและสรีระของตนเอง หากใสเป็นประจําก็อาจสงผลเสี ยตอสุขภาพการดําเนินชีวิตและบุคลิกภาพได ดังนั้น การ
เลือกซ้ือชุดชั้นในจําเป็นตองใหความสําคัญและพิถีพิถันเพื่อหลีกเล่ียงปใญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น   
  การเลือกเส้ือชั้นในใหเหมาะสมนั้นมีปใจจัยที่ควรคํานึงถึง นอกจากเร่ืองขนาด cup size และ เนื้อผาแลว ยังตองดูรูปทรงของเส้ือชั้นใน เพราะในแต
ละแบบนั้นไดรับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงคแที่แตกตางกัน ทั้งแบบเต็มตัว ไรสาย เสริมทรงและดันทรง ฯลฯ  หลักทั่วไป คือ ใสแลวตองไมคับหรือรัดจน
แนน แนวเส้ือชั้นในรอบตัวควรอยูในแนวราบเสมอกันไมถูกรั้งใหสูงขึ้น เนื้อเตานมตองไมถูกกดทับ หรือลนออกทางดานลางและดานขาง สวนทางดานบนของ 
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เส้ือชั้นในควรจะราบไปกับเนื้อเตานมเมื่อสวมใส  นอกจากนี้ขนาดของเตานมยังมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ น้ําหนักตัวและรอบประจําเดือน ดังนั้นอาจตอง
เปลี่ยนเส้ือชั้นในใหเหมาะสมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนไป 
  ผลกระทบที่คาดไมถึงจากการใสเสื้อชั้นในไมเหมาะสมกับสภาพรางกาย เชน สายชุดชั้นในที่รัดตึงเกินไปจะทําใหปวดศีรษะ ไหล หลัง คอ และเป็น
จุดเร่ิมตนของการปวดหัวเร้ือรังหรือไมเกรน เนื่องจากกลามเนื้อชวงไหลถูกดึงรั้ง จนเลือดบริเวณนั้นไหลเวียนไมสะดวก การใสชุดชั้นในขนาดเล็กเกินไปทําให
เกิดภาวะเครียดตอระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ทําใหเหนื่อยงาย บางรายมีอาการเจ็บหนาอกเรื้อรัง  จากการศึกษาเรื่อง Bra and 
Breast Cancer Study ที่สหรัฐอเมริกา พบวาการใสชุดชั้นในที่รัดแนนตอเนื่องเป็นเวลานาน เสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม เพราะแรงกดทําใหเกิดการค่ังของ
เลือดและน้ําเหลือง และเกิดเป็นกอนเนื้อที่บริเวณหนาอก ซ่ึงอาจกลายเป็นเนื้อรายในเวลาตอมา (จากบทความ Health. 2555. ออนไลนแ)  
 ผอ.สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดกลาวแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรครายวา ปใจจุบันสาวชาวกรุงเป็นมะเร็งเตานมมากกวาภูมิภาคอื่นๆ อาจมาจากวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป ใชชีวิตรีบเรง ทํางานเชา เลิกงานดึก ไมออกกําลังกาย และรับประทานอาหารไมถูกวิธีหรืออาจเกิดจากโรคเบาหวาน ซ่ึงหญิงวัย 40 ปีขึ้นไปจะเริ่มมี
ความเส่ียงตอโรคนี้ (นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ. 2555.ออนไลนแ)   
  ผูหญิงจํานวนมากไมทราบวาการเลือกใชและสวมใสชุดชั้นในไมถูกตอง ทั้งลักษณะ วีธีการสวมใสและตําแหนงตัวเสื้อ ตําแหนงวางสายบาที่ผิด มี
สวนทําใหผูหญิงทุกคนที่สวมใสมีอาการปวดเมื่อย ปวดหัว ปวดไหล ปวดหลัง เลือดลมไหลเวียนไมสะดวก หนาตาไมผองใส  ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากการสวมใสชุด
ชั้นในไมถูกตองและเหมาะสมกับสภาพรางกายนั่นเอง  การใสเสื้อชุดชั้นในที่ไมเหมาะกับสรีระอาจเกิดปใญหาที่ตามมา อาทิเชน โรคไมเกรน ที่เกิดจากการใส
เส้ือชั้นในคลองคอที่ไมเหมาะกับสรีระ หรือปรับสายเส้ือชั้นในไมพอดี สงผลใหปวดศีรษะและปวดตนคอ หากสวมใสบอยและปลอยใหอาการเรื้อรังอาจนําไปสู
โรคไมเกรน หรือ เกิดอาการปวดไหลและตนคอ เสื้อชั้นในแฟชั่นชนิดสายเล็กอาจไมสามารถรองรับน้ําหนักหนาอกไดเต็มที่ จึงไมเหมาะกับคนหนาอกใหญ 
เพราะไหลและกระดูกสันหลังตองรับน้ําหนักมากทําใหเกิดอาการปวดไหลและตนคอได  เมื่อผูหญิงอายุมากขึ้นๆ จึงเป็นการสะสมโรคภัยไขเจ็บโดยไมทราบ
สาเหตุ เป็นภัยใกลตัวเป็นสิ่งที่อาจบั่นทอนตอสุขภาพได   ผูหญิงทุกคนในโลกสมัยใหมจึงตองปรับเปลี่ยนตนเองไปตามโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การสรางความ
มั่นใจใหกับตนเองมากขึ้นเป็นการตอบสนองความตองการของผูหญิงในยุคปใจจุบันการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองเป็นการสรางความ
ภาคภูมิใจ และนําไปสูการยอมรับจากสังคมและสามารถพึ่งตนเองได  สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทําใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตลอดทุกชวงอายุ   
   จากที่กลาวมาขางตน สงผลใหธุรกิจผลิตชุดชั้นในสตรีมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สังเกตไดจากการเกิดใหมของตราสินคาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังจะเห็นไดวาชุดชั้นในสตรีมีการปรับตัวใหเป็นแฟชั่น ฉีกแนวจากรูปแบบเดิมๆ ในอดีตอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้
เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจและไดรับประโยชนแสูงสุด ปใจจุบันความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ผูผลิตจึงหันมาใหความสําคัญกับ
การผลิตชุดชั้นในแฟชั่น การออกแบบคํานึงถึงรูปแบบที่สามารถตอบสนองตอสรีระที่ตางกันของผูบริโภค มีลักษณะสีสัน ลวดลายทันสมัย ใชวั สดุที่มีความ
เหมาะสมกับการทํากิจกรรมของผูบริโภคและไมเป็นอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงบริษัท คามิโอเฮาสแ จํากัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชุดชั้นใน
สุภาพสตรีมายาวนาน ไดผลิตผลิตภัณฑแชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพ “คามิโอบรา” ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการสรางเสริม
สุขภาพเตานม ที่สําคัญสามารถเสริมสรางบุคลิกภาพใหดูสงางามและเพิ่มความมั่นใจใหผูสวมใสมากยิ่งขึ้น 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของผูหญิง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับ
สัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค วาผูบริโภคตองการ
และมีความพึงพอใจในดานไหนอยางไร มีสิ่งใดบางที่ผูบริโภคตองการใหปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ ไปใชเป็นกลยุทธแทางการตลาดตางๆ 
ใหตรงกับความสนใจและความตองการของผูบริโภคและเพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการบริหารงานของศูนยแจําหนายอิสระคามิโอเฮาสแ “ตาก” ตอไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรแ ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพ 
 
ขอบเขตการดําเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑแชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก เพื่อประกอบการบริหารศูนยแจําหนายอิสระคามิโอเฮาสแ “ตาก” ซ่ึงทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคเพศหญิงที่ใชชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อ
สุขภาพคามิโอบรา ที่มีอายุ 17-65 ปี จากประชากรเพศหญิง ที่มีอายุ 17-65 ปี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งหมด คือ 32,482 คน (ขอมูล : สํานักงาน 
 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%C1%D0%E0%C3%E7%A7
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%C1%D0%E0%C3%E7%A7
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เทศบาลเมืองตาก, 2554) กําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสถิติของยามาเน (Yamane, 1967, p. 886) ที่ระดับความสําคัญที่ .05  ความคลาดเคลื่อนไม
เกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 396 ตัวอยาง 

ขอบเขตดานเนื้อหานั้น ผูวจิัยจะศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราเทานั้น 
ขอบเขตดานพื้นที่และเวลา ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชเวลาในการศึกษาวิจัยนี้ 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 ถึง เดือน ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
 
ตัวแปรที่ใชในศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจยัไดกําหนดดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือนและสถานภาพ 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ 

ชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน 
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาไดนําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยลุมน้ําปิง เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาดําเนินการเก็ บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บจากผูบริโภคเพศหญิงที่ใชชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ที่มีอายุ 17-65 ปี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
จํานวน 396 คน และนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณแมาวิเคราะหแทางสถิติ  
  การวิเคราะหแขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหแเชิงสถิติดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรแ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอการวิเคราะหแใน
รูปแบบของตาราง โดยการใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) t-test และ F-test 
 
ผลการศึกษา 

1.  ผูบริโภคที่ใชชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราสวนใหญ มีอายุ 28 – 37 ปี  มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท และ สถานภาพสมรส 
 2.  ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา  ในดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราดานผลิตภัณฑแ  โดยภาพรวมอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก ที่ระดับเฉลี่ย 3.95 รายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ประกอบดวย ชุดชั้นในคามิโอบราใสกับเสื้อผาชั้นนอกแลวทําใหมีบุคลิกดี 
รองลงมา คือ การออกแบบชุดชั้นในคามิโอบรามีประโยชนแตอสรีระของสตรี และชุดชั้นในคามิโอบราชวยเสริมสรางความมั่นใจในการสวมใส ตามลําดับ    

ด้านราคา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราในดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมาก ที่ระดับเฉลี่ย 3.70 รายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ประกอบดวย มีคุณภาพคุมคากับราคา และเมื่อเทียบราคากับชุดชั้นในเพื่อสุขภาพอื่นแลว
คามิโอบรามีราคาถูกกวา ตามลําดับ   

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราในดานชองทางการจัดจําหนาย 
โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ที่ระดับเฉลี่ย 3.70 รายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ประกอบดวย จัดเรียงขนาดรุนเป็นระเบียบ
สะดวกตอการเลือกซ้ือ รองลงมา คือ สถานที่ซ้ือชุดชั้นในคามิโอบราสะดวก มีศูนยแอยูในชุมชน และการจัดโชวแเคานแเตอรแชุดชั้นในยี่หอ  “คามิโอบรา” เป็นที่
ดึงดูดใจของลูกคา ตามลําดับ 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราในดานสงเสริมทางการตลาด โดย
ภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ที่ระดับเฉลี่ย 3.76 รายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ประกอบดวยมีการประชาสัมพันธแและสงเสริม
การขายเขาถึงเปูาหมาย รองลงมา คือ มีการแจกของแถมของขวัญ กับลูกคาที่ซ้ือชุดชั้นในยี่หอ “คามิโอบรา” ในเทศกาลพิเศษ และพนักงานขายใหการ
ตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดของชุดชั้นในยี่หอ  “คามิโอบรา” ทําใหลูกคาเขาใจดี ตามลําดับ 
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3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 ปใจจัยทางประชากรศาสตรแ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพที่แตกตางกัน สงผลตอความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ที่แตกตางกัน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ดา น
ผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด ทุกดานไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา 
ดานผลติภัณฑแไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ดาน
ผลิตภัณฑแไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานสงเสริมทางการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา 
ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด ทุกดานไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑแ ดานราคา 
และดานสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสวนผสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ใน
ระดับมาก พบวาปใจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในระดับมาก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล 

1. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ซ่ึงแบงออกเป็น 4 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑแ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด โดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

  1.1 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนคามิโอบรา ดานผลิตภัณฑแ  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ผูบริโภคชุดชั้นในคามิโอบรามีความพึงพอใจมาก ไดแก ชุดชั้นในคามิโอบราใสกับเสื้อผาชั้นนอกแลวทําใ หมีบุคลิกดี การ
ออกแบบชุดชั้นในคามิโอบรามีประโยชนแตอสรีระของสตรี ชุดชั้นในคามิโอบราชวยเสริมสรางความมั่นใจในการสวมใสมีขนาดคัพไซสแใหเลือกมากถึง 200 คัพ
ไซสแ  มีขนาดลําตัวใหเลือกมากตั้งแต 26 -52 นิ้ว ผูที่มีลําตัวขนาดใหญพิเศษสามารถสั่งตัดได มีสีสันสุภาพเหมาะตามความตองการของผูสวมใส  มีความเป็น
แฟชั่น และมีความทันสมัยมากกวาชุดชั้นในยี่หออื่น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2546 : 53-55) ไดกลาวไววา ผลิตภัณฑแ 
(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑแ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย และไดการกําหนดกลยุทธแดานผลิตภัณฑแตองพยายามคํานึงถึงปใจจัย 
ความแตกตางของผลิตภัณฑแ  องคแประกอบ (คุณสมบัติ)ของผลิตภัณฑแ เชน ประโยชนแพื้นฐาน รูปลักษณแ คุณภาพ การบรรจุภัณฑแ ตราสินคา ฯลฯ ผลิตภัณฑแชุด
ชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยมีขนาดคัพไซสแ ขนาดลําตัวใหเลือกหลายขนาด มีรูปแบบสีสันที่
หลากหลาย อีกทั้งยังตรงตามความตองการกับผูที่รักษาสุขภาพดวย จึงทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  1.2 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราในดานราคา  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ผูบริโภคชุดชั้นในคามิโอบรามีความพึงพอใจมาก ไดแก มีคุณภาพคุมคากับราคา และเมื่อเทียบราคากั บชุดชั้นในเพื่อ
สุขภาพอื่นแลวคามิโอบรามีราคาถูกกวา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545 : 93) ไดกลาวไววา ราคาเป็นความเสี่ยงจาก
คุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับต่ํากวาราคาที่จายโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงผูซ้ือคาดหวังจะไดรับคุณภาพที่ดีกวาผลิตภัณฑแชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพ
คามิโอบราถึงแมจะมีราคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นๆ ในทองตลาด แตถามองในเร่ืองของประโยชนแและคุณภาพแลวถือวาคุมคามาก นอกจากจะ
ทําใหสรีระสมสวนแลวยังสงผลดีตอสุขภาพอีกดวย 

 1.3 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนคามิโอบรา ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ผูบริโภคชุดชั้นในคามิโอบรามีความพึงพอใจมาก ไดแก จัดเรียงขนาดรุนเป็นระเบียบ สะดวกตอการเลือกซ้ือ สถานที่
ซ้ือชุดชั้นในคามิโอบราสะดวก มีศูนยแอยูในชุมชน การจัดโชวแเคานแเตอรแชุดชั้นในยี่หอ “คามิโอบรา” เป็นที่ดึงดูดใจของลูกคาและสถานที่ซ้ือมีสินคาเพียงพอตอ 
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ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ อดุลยแ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 26) ไดกลาวไววา ชองทางการจําหนาย กลยุทธแของนักการตลาด
ในการนําเสนอและการจัดจําหนายผลิตภัณฑแ มีอิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑแของผูบริโภค เนื่องจากการแพรหลายและระดับความสะดวกใน การซ้ือ
สินคาเป็นปใจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคนําไปพิจารณาเมื่อมีความตองการสินคา นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจําหนายสินคา ยังกออิทธิพล ตอภาพพจนแของ
ผลิตภัณฑแในสายตาของผูบริโภคอีกดวย ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา  ผูบริโภคมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ
เนื่องจากมีศูนยแจําหนายอยูในชุมชน การจัดเรียงชุดชั้นในโดยแยกในแตละขนาดแตละรุน ก็ทําใหลูกคาสามารถเลือกชมหรือเปรียบเทียบไดอยางสะดวกสบาย  
  1.4 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนคามิโอบรา ดานสงเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ผูบริโภคชุดชั้นในคามิโอบรามีความพึงพอใจมาก ไดแก พบวามีการประช าสัมพันธแและสงเสริมการขายเขาถึง
เปูาหมาย  มีการแจกของแถมของขวัญกับลูกคาที่ซ้ือชุดชั้นในยี่หอ “คามิโอบรา” ในเทศกาลพิเศษ  พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียด
ของชุดชั้นในยี่หอ “คามิโอบรา” ทําใหลูกคาเขาใจดี มีชวงจัดรายการใหสวนลดกับลูกคา พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดีและสุภาพ มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธแ มีการแนะนําสินคาทางแคตตาล็อก พนักงานขายใหบริการที่ประทับใจมีการบริการซอม ดูแล ชุดชั้นในยี่หอ “คามิโอบรา” หลังการขาย  มีการ
ลงสื่อทางวารสาร และมีการแสดงโฆษณาผานทางสื่อวิทยุ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2546 : 53-55) ไดกลาวไววา  การสงเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) 
ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑแ  เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ คือ การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธแ  การตลาดทางตรง ซ่ึงผลิตภัณฑแชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราไดมีการประชาสัมพันธแและ
สงเสริมการขายอยางตอเนื่อง และตรงกับกลุมเปูาหมายมีการดึงดูดใจลูกคาดวยการใหสวนลดกับลูกคา การแจกของแถมของขวญัตางๆ ในชวงเทศกาลที่สําคัญ 
มีการจัดพนักงานขายที่มีความรูและสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพได   

2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชุดชั้นในกระชับสัดส่วนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา 
ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อประกอบการบริหาร ศูนย์จําหน่ายอิสระ คามิโอเฮ้าส์ ตาก สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานได ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปใจจัยทางประชากรศาสตรแ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพที่แตกตางกัน สงผลตอความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของผูบริโภค  ที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ และรายไดตอเดือนมี
ความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ เสรี วงษแมณฑา (2542 : 11) ไดกลาวไว
วา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปูาหมายได  ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได 
และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนาย และการกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหา เพื่อใหความสะดวกแกลูกคา 
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความเห็นชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ในผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพมีความพึงพอใจตอชุดชั้นใน
กระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในดานผลิตภัณฑแ ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีของ Etzel Walker & (Stanton.2001 : 9) ผลิตภัณฑแที่เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑแจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคแกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑแตองมีอรรถประโยชนแ (Utility) 
มีคุณคา(Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑแสามารถขายได และในสวนของผูบริโภคที่มีสถานภาพมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวน
เพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในดานราคา ดานผลิตภัณฑแ ดานสงเสริมทางการตลาด ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีของ อดุลยแ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรง
คกุล (2545 : 25-26) ไดกลาวถึง การสรางการแลกเปลี่ยนใหเกิดขึ้นเพื่อมุงหวังกําไรจากกิจกรรมดังกลาว กิจกรรมทางการตลาดจึงเป็นสิ่งที่ มีอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค การใชสวนประสมทางการตลาดแตละอยางผลิตภัณฑแ การวางราคาชองทางการจําหนายและการสงเสริมการตลา ด 
(สื่อสารการตลาด) ตางก็กระทบตอกระบวนการซ้ือในขั้นตางๆ ในฐานะที่เป็นตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแ 

ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพ คามิโอบรา พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ มี
ความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด แตกตางกัน   และใน
สวนทางสถานภาพมีความพึงพอใจตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราในดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับท ฤษฏีของ 
Etzel Walker & Stanton. (2001:3) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ Marketing Channel) 
หมายถึงกลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑแ หรือเป็นการเคลื่อนยายผลิตภัณฑแจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือ
ผูใชทางธุรกิจ 
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สมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบ

รา ในระดับมาก  
ผลการวิเคราะหแทางปใจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิ

โอบราในระดับมากแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีของ  ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2546 : 53-55) 1. ผลิตภัณฑแ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑแ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑแอาจจะเป็นสินคา บริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเป็นตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑแ 3.การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑแและบริการจากองคแการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑแออกสูตลาดเปูาหมาย และ 4.การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นเครื่องมือการส่ือสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ
ตองการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑแโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซ้ือ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
เพื่อประกอบการบริหาร ศูนยแจําหนายอิสระ คามิโอเฮาสแ ตาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบราทุกดานอยูในร ะดับมาก 
จากผลการวิจัยทางผูผลิตและจําหนายชุดชั้นในกระชับสัดสวนเพื่อสุขภาพคามิโอบรา ควรมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในแตละดานเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ควรมีการพัฒนาการออกแบบใหมีความทันสมัย มีรูปลักษณแโดดเดน เขากับยุคสมัยปใจจุบันและเทรนดแแฟชั่น เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหกับผูบริโภค และเพิ่มความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑแ ซ่ึงจะสามารถแขงขันกับยี่หออื่นในตลาดได  

 ด้านราคา เมื่อเทียบราคากับชุดชั้นในเพื่อสุขภาพอื่นแลวคามิโอบรามีราคาที่สูงกวาบางยี่หอ ดังนั้นอาจมีการใหสวนลดพิเศษในบาง
ชวงเวลา หรือในการซ้ือแตละคร้ังที่มีปริมาณมาก นอกจากนี้บริษัทควรทําการโฆษณา ประชาสัมพันธแ เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงความแตกตางของชุดชั้นในเพื่อ
สุขภาพกระชับสัดสวนคามิโอบราถึงคุณภาพที่แตกตางจากยี่หออื่น ที่มีผลทําใหตนทุนสูง เนื่องจากวัสดุที่ใชในการผลิต  การออกแบบและวิธีการผลิตโดย
ผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสวนชวยในการดูแลรักษาสุขภาพ  
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุด การสรางความสะดวกในการซ้ือสินคาเป็นปใจจัยหลักที่ตองคํานึงในการเขาถึง
ผูบริโภค อุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งคือการที่จะทําใหผลิตภัณฑแหรือสินคาสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือทําใหเกิดการรับรูวามีผลิตภัณฑแ
อยูในทองตลาดและสามารถหาซ้ือได  ดังนั้นควรมีระบบกระจายสินคาที่ทั่วถึง เชน การเพิ่มจํานวนศูนยแจําหนายหรือสถานที่จําหนายชุดชั้ นในกระชับสัดสวน
เพื่อสุขภาพคามิโอบราใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่มีเพิ่มขึ้น เป็นการตอบโจทยแในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มที่ แ ละ
ทันเวลา เหมาะสมกับสถานการณแที่การแขงขันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 

 ด้านส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอหรือมีการจัดชิงโชคและแจกรางวัล และเพื่อใหครอบคลุมทุก
กลุมเปูาหมาย ควรจัดทําโปรโมชั่นแบบแยกกลุมเพื่อครอบครองตลาดชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ การมีโฆษณาประชาสัมพันธแผานสื่อตางๆ อยางสม่ํา เสมอและ
นาสนใจนั้น เป็นตัวกระตุนการบริโภคในตลาดเป็นอยางดี เนื่องจากกอใหเกิดการรับรูถึงกระแสใหมๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นการ
ขยายฐานกลุมลูกคาซ่ึงจากเดิมที่มีแคในเขตเมือง ขยายไปสูกลุมลูกคาใหมๆ ยังเขตนอกเมืองที่กลุมผูบริโภคเปิดรับขอมูลขาวสาร จากสื่อวิทยุกระจายเสียง
มากกวาสื่ออื่นๆ  

2. ผลจากการวิจัยทําใหทราบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่ตางกัน มีความ    พึงพอใจดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานสงเสริมทางการตลาดที่แตกตางกัน สวนสถานภาพที่ตางกัน มีความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน ดังนั้นทางบริษัทฯ ควรมีสินคา
ที่มีราคาหลายระดับตามคุณภาพและรูปแบบ เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาไดตรงตามความตองการ  นอกจากนี้ควรเพิ่มชองทางการจัดจํา หนายให
ตรงกับกลุมลูกคาเปูาหมาย และมีการจัดสงเสริมทางการตลาดอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพของลูกคาเป็นหลักสําคัญ  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในเพื่อสุขภาพในตราสินคาอื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน 
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เชน พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมผูบริโภค

และปใจจัยทางดานการตลาดที่มีตอชุดชั้นในเพื่อสุขภาพคามิโอบรา เพื่อใหไดผลสรุปที่สามารถนําไปใชประโยชนแตอสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. ควรมีการศึกษาวิจัยที่กวางมากขึ้น ไมเฉพาะผูบริโภคที่มีตอชุดชั้นในเพื่อสุขภาพในเขต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เทานั้น ทั้งนี้เพื่อหาลูทาง

ขยายตลาดใหกวางมากขึ้นในโอกาสตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาความต้องการและแนวทางในการลงทุนดําเนินธุรกิจร้านกาแฟสด ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
กิตติกวินท์ เมฆฉาย1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทน
จากการทําธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนทางดานการตลาด ทางดานเทคนิค ทางดานการบริหารจัดการ และทางดานการเงิน รวมทั้งมีการศึกษา
ทัศนคติและความตองการของผูใชบริการ ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูประกอบการที่มีความสัมพันธแกับธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอแม
สอด จังหวัดตากจํานวน 341 ราย และใชแบบสัมภาษณแเชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูประกอบการรานกาแฟสดในอํา เภอแมสอด จังหวัดตาก
จํานวน 1 ราย ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ปี  การศึกษาระดับปวส. /อนุปริญญา และมีรายไดระหวาง 
10,001-20,001 บาท สวนปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจของผูใชบริการพบวา ดานผลิตภัณฑแจะใหความสําคัญกับรสชาติอรอย หอม เขมขน รองลงมา คือ
มีผลิตภัณฑแใหเลือกหลากหลายขนาดดานราคาจะใหความสําคัญกับมีปูายราคาแสดงไวอยางชัดเจน รองลงมา คือ มีราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑแดา นชอง
ทางการจัดจําหนายจะใหความสําคัญกับมีที่จอดรถสะดวก สบาย และเพียงพอรองลงมา คือ รานตั้งอยู ในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวกดานการสงเสริม
การตลาดจะใหความสําคัญกับการสมัครสมาชิกและไดรับสวนลด รองลงมา คือ การบอกตอของผูใชบริการดานกระบวนใหบริการจะใหความสําคัญกับมีบริการ
ที่รวดเร็ว และถูกตอง รองลงมา คือ มีการบริการที่ดีเหมือนทุกครั้งดานบุคลากรพนักงานจะใหความสําคัญกับใหบริการเหมาะสมกับบรรยากาศรานของราน 
รองลงมา คือ พนักงานเป็นกันเอง สุภาพ เอาใจใสลูกคาดานหลักฐานที่แสดงคุณภาพงานบริการจะใหความสําคัญกับการจัดบริเวณการใหบริการ บรรยากาศ 
และสภาพแวดลอมภายในรานและนอกราน รองลงมา คือ การตกแตงรานดูทันสมัย สะอาดและเป็นสัดสวนการศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนดําเนินธุรกิจ
รานกาแฟสดในอําเภอแมสอด จังหวัดตากพบวา มูลคาปใจจุบันสุทธิมีคาเทากับ370,000.00 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคาเทากับรอยละ 70.00  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 7.02 เทา  มีระยะเวลาคืนทุน 11 เดือน27 วัน  และระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ  ปี 9 เดือน 10 วัน 
และดัชนีการทํากําไรเทากับ 3.10 เทา จึงสรุปไดวาธุรกิจรนกาแฟสดควรแกการลงทุน หากรายไดไมลดลงเกินกวารอยละ 85 คาใชจายไม เพิ่มขึ้นมากกวารอย
ละ 69 
 
Abstract 
 Objective of this is to study Possibility education in the investment coffee fresh business in Aumpher Mae Sot Tax Province. 
The purpose 3 reason: 1)For analysis the capital and the reward from the investment do. 2)Coffee fresh businesses for study the 
requirement in proceeding business 3)Coffee fresh for in rows proceeding business coffee stall fresh meditation.  
Found the cost net now is valuable equal to 370,000.00 baht. Reward rate within the project is valuable equal to 19.63 ratio reward 
percentages builds the capital of the project equals to 4.37 times. There is the period of time pays back 2 year 5 month and the 
period of time pays back to think decrease equal to 2 year 9 month and making a profit index equals to 3.10 times. Then can 
summarize that a business services the hired car is worthwhile to the investment if the income doesn't be down exceed more than 
85expenses percentages doesn't increase more than 69percentages. 
 
บทนํา  
 กาแฟ จัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งของประเทศไทย ในประเทศไทยนิยมปลูกกาแฟในพื้นที่ราบสูงทางตอนเหนือของประเทศ เพราะถือวาเป็น
กาแฟที่ไดจากกระบวนการผลิตที่ไดรับมาตรฐานระดับสากล และรสชาติดีเทียบเคียงกับกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก สวนแหลงปลูกอื่นๆในภาคเหนือไดแก บาน
แมกําปอง อําเภอแมออน, บานแมตอนหลวง อําเภอดอยเสก็ด, บานแมหลอด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และสวนยาหลวง บานสันเจริญ อําเภอทาวังผา, 
บานมณีพฤกษแ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เป็นตน กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนทั่วทุกมุมโลกรูจักกันเป็นอยางดีและเป็นที่แพรหลายไปกับบุคคลในทุกระดับ
ของสังคม ใชด่ืมแทนอาหารเชาก็สะดวกสบาย แถมไดบรรยากาศ รสชาติของกาแฟที่คัดสรรมาเป็นอยางดีและเป็นที่ยอมรับไปยังทั่วโลกจนไดมีการสํารวจของ 
เคเบิล นิวสแ เน็ตเวรแก (อังกฤษ : Cable News Network) หรือรูจักในชื่อ ซีเอ็นเอ็น (CNN) เป็นเครือขายโทรทัศนแเคเบิลที่เสนอขาวสารตลอด 24 ชั่วโมง กอตั้ง
โดย เท็ด เทอรแเนอรแ ไดจัดอันดับเครื่องดื่มที่อรอยที่สุดในโลก หรือ “The most delicious drinks” ซ่ึงติดอันดับ 3 ของโลก จากการสํารวจของซีเอ็นเอ็น 
(ที่มา : CNN อางในเว็ปไซดแเด็กดี สืบคนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558) นอกจากความอรอยของกาแฟ ยังมีงานวิจัยเรื่องนี้เป็นผลงานทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ฮารแวารแด ซ่ึงตีพิมพแในวารสารโภชนาการทางการแพทยแไปเมื่อเดือนกุมภาพันธแ 2557 ถือเป็นอีกขาวดีลาสุดจากประโยชนแของการด่ืมกาแฟ (แตตองเป็นกาแฟที่
ไมไดสกัดคาเฟอีนออก) ผลวิจัยนี้ไดทําการศึกษาจากคนจํานวน 1.93 แสนคน พบวา ผูดื่มกาแฟเป็นประจํามีความเส่ียงจากการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (รางกาย
ตอตานอินซูลิน) ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับผูไมดื่ม โดยยิ่งดื่มมากความเสี่ยงยิ่งต่ํา นอกจากนี้แมกาแฟจะไดรับการกลาวขานวาเป็ นอันตรายตอหัวใจ แต
การศึกษาลาสุดนี้ไมพบวามีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรคหัวใจแตกลับพบวาบุคคลที่มีสุขภาพดีวัย 65 ปีขึ้นไป ซ่ึงดื่มกาแฟ (ชนิดมีคาเฟอีน) วันละ 4 แกว หรือ
มากวานั้นทุกวัน มีความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจต่ํากวาผูดื่ม 53% ไมเป็นที่แนชัดวาทําไมกาแฟจึงชวยลดความเส่ียงโรค 
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ดังกลาว แตผูวิจัยเช่ือวานาจะเป็นเพราะในกาแฟมีสารตอตานอนุมูลอิสระโดยพบวากาแฟมีสารตอตานอนุมูลอิสระเชนเดียวกับองุน และยังมีมากกวาบลูเบอรแร่ี
เสียอีก อีกทั้งเชื่อวาแมกนีเซียมในกาแฟชวยใหเซลลแในรางกายออนไหวตออินซูลิน (จึงชวยปูองกันเบาหวาน) นอกจากนี้ กาแฟยังเกี่ย วของกับการลดความ
เส่ียงจากการเป็นโรคพารแคินสัน,นิ่ว น้ําดี และมะเร็งตับ ผูวิจัยบอกวา ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แกวไมเป็นอันตราย แตกลับเป็นประโยชนแ อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไม
แนะนําใหดื่มกาแฟเพื่อปูองกันโรค และหากดื่มมากเกินไปจะกอภาวะไมสบายได เชน นอนไมหลับ ปวดศีรษะ สวนผูที่เป็นโรคหัวใจอยูก็ไมควรดื่ม รวมทั้งคุณ
แมที่เพิ่งคลอดบุตรก็ควรงดเวนการด่ืมเพราะคาเฟอีนจะไปผสมอยูในน้ํานมมารดา (ที่มา : มติชนออนไลนแ สืบคนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558) 
 นอกจากที่กลาวมาขางตน ธุรกิจรานกาแฟสดจึงถือไดวานาสนใจที่จะจับเป็นธุรกิจสําหรับเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นธุรกิจหลัก เพราะไดรับความนิยม
ของคนทุกชนชั้นในสังคม ถือวาเป็นสื่อกลางหรือภาษาทางความรูสึกไดเป็นอยางดีและยังสามารถบอกวัฒนธรรมประเพณีการดื่มของคนในชาติ และวิธีการทํา
การเกษตรเพื่อสงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปอีกดวย จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นชองทองในการลงทุนทําธุรกิจกาแฟสดเพื่อเป็นอาชีพ
เสริม จึงทําการศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นขอมูลใหผูประกอบการรายใหมใชเป็น
ขอมูลในการพิจารณาในการตัดสินใจในการทําธุรกิจรานกาแฟสดตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทําธุรกิจรานกาแฟสด 
2. เพื่อศึกษาความตองการในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสด 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสด 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อุไร มากจงดี. (2556) วิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรานกาแฟ และเบเกอรี่ในเขตพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปใตตานี นราธิวาส) ผลการวิจัยพบวา 1) ผูประกอบการธุรกิจรานกาแฟและเบเกอรี่มีประสบการณแระหวาง 1-5 ปี 2) การจัดการ
เชิงกลยุทธแของธุรกิจรานกาแฟและเบเกอรี่โดยแยกตามรายดาน พบวา ดานการวางแผน ดานการนํากลยุทธแสูการปฏิบัติดานการประเมินและควบคุม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 3) ผลตอบแทนจากการลงทุนของรานกาแฟและเบเกอรี่พบวา ดานยอดขายและดานกําไรเพิ่มขึ้นไมเกิน 6-10% 4) 
ประสบการณแมีความสัมพันธแกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  5) แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแมีความสัมพันธแกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนดานยอดขายกําไร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 6) ตัวแปรการจัดการเชิงกลยุทธแดานการเลือกซ้ือวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ สด สะอาดมาผลิตสินคา การ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณแที่ใชในการผลิตเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน การประมาณการความตองการของลูกคาในแตละวันเพื่อนําไปใชในการ
วางแผนปริมาณการผลิต เชน ชวงวันเปิดเทอม ชวงปิดเทอม ชวงวันหยุดหรือวันสําคัญตางๆ มีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขายและกําไร 

ปิ่นนที  ปิ่นทอง (2555) วิจัยเรื่อง การตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจรานกาแฟสดในเขตตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ผูประกอบการธุรกิจกาแฟสดเป็นหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี เป็นเจาของคนเดียวและดําเนินการเอง มีภูมิลําเนาอยูในตําบล
แสนสุข อําเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี พบปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนทํารานกาแฟสดคือ จํานวนลูกคาที่นิยมดื่มกาแฟมีจํานวนมาก อีกทั้งปใจจัยสนับสนุน
ไดแก กาแฟแตละยี่หอที่กาแฟสดนํามาจําหนายมีลูกคาจํานวนมาก การสรางบรรยากาศเป็นเทคนิคสําคัญในการดึงดูดลูกคา การบริการที่รวดเร็ว ความสะอาด 
การขยายกิจการรานกาแฟสดมีแนวโนมที่สดใส สวนดานการเงินสําหรับการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจรานกาแฟสด ในเขตตําบลแสนสุข พบวา มีอัตราการลงทุน
เฉลี่ย 33,695 บาทตอราน ระยะเวลาคืนทุน ประมาณเดือนที่ 19 โดยมีมูลคาปใจจุบัน มีคาเป็นบวก หมายถึง สามารถลงทุนได และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน 
เทากับ 2.33 เทา หรือ B/C > 1 คือ สมควรลงทุน มีขอเสนอแนะคือ การตัดสินใจลงทุนธุรกิจรานกาแฟมีความเส่ียง ควรเลือกผลิตภัณฑแกาแฟที่มีชื่อเสียง โดย
การกําหนดราคาตามกลไกตลาด เลือกสถานที่มีที่จอดรถไดสะดวก เห็นไดชัด เขาถึงงาย สิ่งที่ควร เนนคือ การบริการรวดเร็ว เป็นกันเอง รสชาติมีคุณภาพ
เดียวกันทุกครั้ง สรางบรรยากาศของราน ไมควรตัดสินใจลงทุนดวยเงินที่มีภาระดอกเบี้ย การดําเนินธุรกิจแบบเจาของคนเดียว และการดําเนินการเอง 

ประกายแกว  วงศแขัติยแ. (2555) วิจัยเร่ือง กลยุทธแสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา การศึกษาปใญหา
และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดลําปางจากคารอยละ โดยอางจากลุมตัวอยาง 12 รายของประชากรทั้งหมด พบวา การประกอบธุรกิจราน
กาแฟสวนใหญของกลุมตัวอยาง เป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะกิจการเจาของคนเดียว โดยมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมาแลวเป็นเวลา 1-2 ปี ซ่ึงสวนใหญ
เป็นรานกาแฟขนาดกลางในขณะที่รานกาแฟขนาดใหญสวนใหญมีระยะเวลาการดําเนินงานอยูระหวาง 4-5 ปีขึ้นไป และจากการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดลําปาง พบวา รานกาแฟขนาดใหญมีจุดแข็งในดานรูปแบบของราน การใหบริการที่
สามารถตอบสนองลูกคาไดหลากหลายรูปแบบ ถึงแมจะมีจุดออนดานเงินลงทุนที่สูง ในตอนเร่ิมธุรกิจเมื่อเทียบกับรานกาแฟขนาดกลางและเล็ก แตโอกาสของ
รานกาแฟขนาดใหญมีโอกาสเติบโตในธุรกิจไดสูงเชนกัน ในขณะที่พบวารานกาแฟขนาดกลางมีจุดแข็งที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในทุก
ระดับ เนื่องจากราคาสินคาที่ไมสูงมากนัก ลูกคาสามารถนั่งดื่มภายในรานไดรวมถึงการลงทุนในเริ่มแรกไมสูงมากนัก และไมจําเป็นตองมีพื้นที่ขนาดใหญจึงทํา
ใหสามารถเลือกทําเลที่ตั้งไดงายกวารานกาแฟขนาดใหญ 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
1.ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ของกลุมตัวอยาง 341 ราย มีทั้งหมด 4 สวนไดแก 
 ส่วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ส่วนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ส่วนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ รวมถึงขอมูลทางเว็บไซดแตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดรวมถึง งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเป็นไปไดของ
โครงการลงทุนที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจที่ทําการศึกษา  
 
ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปในแตละตอน ไดดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ปี รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษา ปวส./อนุปริญญา รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 10,001-20,001 บาท รองลงมา ผูตอบ
แบบสอบถาม มีรายไดระหวาง  20,001-30,001 บาท 
ส่วนที่ 2 ความตองการและพฤติกรรมการเลือกใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดมีการบริการประทับใจ คิดเป็นรอยละ 
36.07 รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดเพราะมีความสะดวกสบาย คิดเป็นรอยละ 32.55 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความตองการและพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดอยางสม่ําเสมอแคไหน พบวา ใชบริการรานกาแฟสดอาทิตยและ 3-4 ครั้ง คิด
เป็นรอยละ 36.65 รองลงมา อาทิตยและ 5 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 31.96 อาทิตยและ 2-3 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 35.19 และใชบริการทุกวันคิดเป็นรอยละ 1.46 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความประทับใจของผูใชบริการรานกาแฟสด เนื่องจากรสชาติ และการตกตางเครื่องดื่ม คิดเป็นรอยละ 18.98 รองลงมามีกาแฟ
หลายรสชาติใหเลือกคิดเป็นรอยละ 18.15 การใหบริการของพนักงานคิดเป็นรอยละ 16.58 ความสวยงามและการตกตางรานคิดเป็นรอยละ 13.68 
สภาพแวดลอมรานนานั่ง มีอาหารใหเลือกหลากหลายคิดเป็นรอยละ 9.88 และมีโปรโมชั่นที่ตื่นเตนอยางสม่ําเสมอ คิดเป็นรอยละ 9.60ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญความประทับใจของผูใชบริการรานกาแฟสดจําแนกตามรายการเครื่องดื่ม พบวา เครื่องดื่มชนิดกาแฟสดคิดเป็นรอยละ 36.90 รองลงมาคือ เครื่องดื่ม
ชนิดน้ําหวานประเภทชง คิดเป็นรอยละ 27.07 เครื่องดื่มชนิดน้ําผลไม คิดเป็นรอยละ 20.45 เครื่องดื่มชนิดน้ําอัดลมคิดเป็นรอยละ 7.09 และเครื่องดื่มชนิด
ผสมแอลกอฮอลแคิดเป็นรอยละ 5.79 
ส่วนที่ 3   ปใจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจกาแฟสด 
 ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด พบวา ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุ รกิจ
รานกาแฟสด ดานผลิตภัณฑแ (Product) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด ดานราคา 
(Price) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) อยู
ในระดับมาก ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อยูในระดับมากที่สุด ปใจจัยที่
มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด ดานกระบวนการใหบริการ (Process) อยูในระดับมากที่สุด ปใจจัยที่มีผลกระทบความพึง
พอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจรานกาแฟสด ดานบุคลากร (People) อยูในระดับมากที่สุด และปใจจัยที่มีผลกระทบความพึงพอใจที่ไดรับการใชบริการธุรกิจ
รานกาแฟสด ดานหลักฐานที่แสดงคุณภาพงานบริการ (Physical evidence) อยูในระดับมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  
 -ไมม-ี 
 
สรุปผลและวิจารณ์ผล 
  จากผลการศึกษา ความตองการและแนวทางในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และนําผลที่ไดมาพิจารณาถึง
ความสอดคลองตองกันในแตละประเด็น ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ครั้งนี้ ไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหแความเป็นไปไดของโครงการธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในสถานการณแปกติ โดยใชเกณฑแการวัดความ
คุมคาในเกณฑแการตัดสินใจ ปรากฏวามูลคาปใจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 1,971,729.52 บาท อัตราผลตอบแทนในโครงการมีคาเทากับรอยละ 70.00 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 7.02 เทา และระยะเวลาคืนทุนเทากับ 11 เดือน 27 วัน จากเกณฑแวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวา โครงการลงทุน
ในธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีความคุมคานาลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยของประกายแกว วงศแขัติยแ. (2555) วิจัยเรื่อง กลยุทธแสู
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ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา การประกอบธุรกิจเป็นลักษณะกิจการเจาของคนเดียว โดยมีระยะเวล าการ
ดําเนินธุรกิจมาแลวเป็นเวลา 1-2 ปี ซ่ึงสวนใหญเป็นรานกาแฟขนาดกลางในขณะที่รานกาแฟขนาดใหญสวนใหญมีระยะเวลาการดําเนินงานอยูระหวาง 4-5 ปี
ขึ้นไป และจากการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดลําปาง พบวา รานกาแฟขนาดใหญมีจุดแข็ง
ในดานรูปแบบของราน การใหบริการที่สามารถตอบสนองลูกคาไดหลากหลายรูปแบบ ถึงแมจะมีจุดออนดานเงินลงทุนที่สูง ในตอนเริ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับราน
กาแฟขนาดกลางและเล็ก แตโอกาสของรานกาแฟขนาดใหญมีโอกาสเติบโตในธุรกิจไดสูงเชนกัน ในขณะที่พบวารานกาแฟขนาดกลางมีจุดแข็งที่สา มารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดในทุกระดับ เนื่องจากราคาสินคาที่ไมสูงมากนัก ลูกคาสามารถนั่งดื่มภายในรานไดรวมถึงการลงทุนในเริ่มแรกไมสูงมากนัก 
และไมจําเป็นตองมีพื้นที่ขนาดใหญจึงทําใหสามารถเลือกทําเลที่ตั้งไดงายกวารานกาแฟขนาดใหญ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ความสําเร็จในการจัดทําวิจัยฉบับนี้ เกิดขึ้นไดจากการรวบรวมความรูตางๆ จากอาจารยแทุกทาน และความกรุณาในการตรวจแก และให
คําแนะนําจาก ดร.สิรินี วองวิไรรัตนแ ดร.เปรมจิตรมอรแซิง และดร.เผด็จ ทุกขแสูญ ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและขอบคุณนางสาว
วลัยลักษณแ พันธุรี ที่คอยใหคําแนะนําในการทําวิจัย และชวยกรุณาตรวจแกไข เครื่องมือและบทความตลอดจนเสร็จสมบูรณแ  
 ผูวิจัยขอกราบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดใหอุปกรณแการศึกษาที่ดีที่สุด คือสติปใญญา และรางกายที่สมบูรณแแกผูวิจัย ขอขอบคุณ ผูเกี่ยวของทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนในดานขอมูลและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเป็นประโยชนแตอการวิจัย มาจนสําเร็จการศึกษา 
 ประโยชนแที่เกิดจากวิจัยฉบับนี้ทั้งในปใจจุบัน และในเบื้องหนา ขอยกความดีใหกับทานเจาของหนังสือ งานวิจัย เอกสาร วิทยานิพนธแ และขอเขียน
ตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดคนควา หยิบยกมาประกอบ จนวิจัยฉบับนี้สมบูรณแ และสําเร็จดวยดี สําหรับขอบกพรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผูวิจัยตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 
และขอนอมรับไวเพียงผูเดียว 
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ศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี 

A Study on Management of the Forest Temple, Loung Ta Bua Yannasampanno, Kanchanaburi Province 
 

จ่าสิบเอกพิเชฐ ด้วงมูล 

 
บทคัดย่อ 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขอมูลพืน้ฐานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  ศึกษาวิธีการบริหารงานของวัด
ปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  
จังหวัดกาญจนบุรี 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก คณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี พนักงานภายในวัดปุาหลวงตาม
หาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี และพนักงานภายนอกวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรีโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงายๆ จํานวน 
26 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหแประเมินผลในการศึกษาวิจัย คือแบบสัมภาษณแนําเสนอขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคา
รอยละ 
          ผลการวิจัยพบวาวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี กอตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 ตั้งอยูที่หมู 5 บานพุไมแดง 
ตําบลสิงหแ อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี มีเน้ือที่ทั้งหมด 688 ไร มีพระอาจารยแภูสิต (จันทรแ) ขันติธโร เป็นเจาอาวาส เจาหนาที่มูลนิธิวัดปุาหลวงตามหา
บัว ญาณสัมปในโน ประกอบดวย 1.คณะกรรมการ 9 คน  2. พนักงานภายใน 74  คน 3. พนักงานภายนอก 20  คน     
           ผูตอบแบบสัมภาษณแรอยละ 57.70 เป็นเพศชายอายุระหวาง 20-30 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท 
คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัวญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี ในดานตางๆ ดังนี้   

1.ดานการวางแผน ไดแก แผนงานดานการเงินและงบประมาณ  แผนงานดานวัสดุ  และดานการดําเนินงานโดยวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน 
จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดแผนไวดังนี้ แผนระยะสั้น 1-2 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และระยะยาว 5 ปี   

2. ดานการจัดองคแการ  มีการจัดโครงสรางเป็นฝุายตางๆ ไดแก ฝุายการเงิน ฝุายบุคคล ฝุายธุรการและฝุายกิจกรรมพิเศษมีการติดตอประสานงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีหัวหนาเป็นผูรับผิดชอบแผนที่ไดรับมา   

3. ดานการบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทํางานสวนใหญเป็นคนทองที่  ตําบลสิงหแ  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี โดยอัตราการจางเป็นแบบ
รายวันและแบบรายเดือนพรอมทั้งมีสวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการของวัดปุาหลวงตามหาบัวญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  

4.ดานการประสานงาน  วัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกโดยใชระบบ
อิเล็คทรอนิคสแและเว็บไซคแของวัด 5. ดานการรายงานวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน   
จังหวัดกาญจนบุรี  มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตางๆ เป็นรายเดือนและรายปี 6.ดานการงบประมาณ วัดปุาหลวงตามหาบัวญาณสัมปในโน 
จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดสรรงบประมาณ ไดแก ดานคาจางบุคคลากร ดานสวัสดิการ ดานสิ่งปลูกสราง ดานคาอาหารเสือและสัตวแปุา    
 
Abstract 

This research work was aimed to: 1) study the basic information of Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi 
province, 2) study the administration method of Wat Pa Loung Ta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi province, and 3) propose the 
guideline for improving the administration of Wat Pa Luang Ta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi province.  

The samples used in the study included a number of 26 members of the Board of Foundation of Wat Pa Luangta Bua 
Yannasampanno in Kanchanaburi province by using a simple random method. The tool used for data collection was the interview 
form and data presentation was conducted with analytical statistics (frequency and percentage). 

The results revealed as shown as follows: 
Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno was founded on 9 October 1994 and located at the village No. 5, Ban Pumaidang, 

Singha subdistrict, Sai Yok district, Kanchanaburi province, with covering the total area of 688 rais. The temple is now having Phra 
Ajarn Phusit (Jun) Khantitharo as the abbot. The staff members of the temple consisted of 1) The temple’s Board Committee (9), 2) 
Internal employees (74) and 3) External employees (20). As those staff members were interviewed for the study involved with being 
males (57.70%), aging between 20-30 years, having background of secondary education and an average income of 10001-20000 baht.  
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The researcher team has concluded the administration method of Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi province 
under the following aspects: 

1. Planning: It included the financial planning and budgeting, material planning and operation. This was set the planning by 
Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi province as follows: short-term plan (1-2 years), middle-term plan (3-5 years) 
and long-term plan (3-5 years). 2. Organization: It has organized the structure into numerous divisions, that is, Human Resources, 
Finance, Administration and Special Affairs. It also involved with coordination according to accountabilities by having the chiefs being 
responsible for such plans. 3. Personnel Management: Mainly, the employees those who have worked in the temple included the 
local people living in the sub-district of Singha, Sai Yok district, Kanchanaburi province. They worked and received daily and monthly 
income rates in basis and had additional social security welfare and temple welfare. 4. Coordination: The temple has coordinated 
with the external parties by using the temple’s electronic system and its website. 5. Reporting: The temple has prepared and 
summarized the performance in monthly and yearly basis. 6. Budgeting: The temple has allocated the budget in aspect of personnel 
wages, welfare, building facilities and food for tigers and other wild animals. 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยแในฐานะองคแพระประมุขของชาติทรงเป็นพุทธมามกะ 
พระมหากษัตริยแและรัฐรวมกันอุปถัมภแบํารุงกิจการคณะสงฆแและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา  ในหมูประชาชนจากการสํารวจประชากรครั้งลาสุด
ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 65,059,039 คน และคนไทยรอยละ 94  หรือ 61,517,708 คน  นับถือพระพุทธศาสนาตามสถิติเมื่อปี 2556 ทั่วทั้งประเทศ
ไทยมีวัดอยู 33,902 วัด มีวัดหลวง 82 วัด มีวัดปุาจํานวน 13,621 วัด มีวัดรางจํานวน 6,815 วัด ที่เหลือจะเป็นวัดราษฎแ 13,384 วัด มีพระภิกษุ 125,000 รูป 
และมีสามเณร 60,000 รูป สถาบันทางพระพุทธศาสนาของเรา เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการใหความชวยเหลือสังคมไทยตลอดมาโดยมีสวนชวย
กลอมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย  ตลอดจนการใหบริการตามความจําเป็น  ตามความตองการของประชาชนแตยังมีสิ่งหนึ่งของสังคมที่สามารถยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทยใหรูจักการอยูรวมกันอยางสันติ  คือ วัดที่เป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจของคนในสังคมเรา  การที่วัดจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุ
วัตถุประสงคแและประสิทธิภาพนั้น วัดจําเป็นจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแจึงจัดเป็นปใจจัยที่
สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน  เพราะบุคลากรเป็นผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเป็นเงิน  วัสดุอุปกรณแ  และการจัดการซ่ึงถาวัดเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถปใจจัยดานอื่นๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัด วัดปุาหลว งตามหาบัว  
ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นวัดปุาที่มีแหลงทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษแเสือในจังหวัดกาญจนบุรี  มีสัตวแปุา
และสัตวแเล้ียงนานาชนิดอยูดวยกันอยางอิสระตามธรรมชาติ  ในแตละวันมีนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติจํานวนมาก  เขาชมเสือและสัตวแปุาที่อยูใน
บริเวณวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงทางวัดตองมีวิธีการบริหาร  ทั้งดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานพัสดุและดานการ
จัดการ  เป็นตนดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงาน  ของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
          2. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
          3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
          1. ขอบเขตดานเนื้อหา  ผูวิจัยศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตมหาบัว ญาณสัมปใณโน ไดแก ดานการบริหารบุคคล  ดานงบประมาณ  ดา น
งานพัสดุ  และดานการจัดการ  เป็นตน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.ไดทราบขอมูลพื้นฐานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
          2. ไดทราบถึงวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
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          3. ไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ทําการศึกษาวิจัยจาก 2 สวนไดแก 1. การวิจัยเอกสาร  2.การวิจัยภาคสนามโดยใชแบบสัมภาษณแ 
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
          1.ประชาชนกลุมตัวอยาง 
          2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
          4.การวิเคราะหแขอมูล 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1.  ประชากร  ไดแก 
               1.1  คณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน 9  คน 
               1.2 พนักงานภายในวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน 74 คน 
               1.3  พนักงานภายนอกวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  20   คน 
          2.  กลุมตัวอยาง 
               ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงายๆ  ( simple  
random  sampling)  โดยเลือกสัมภาษณแอยางนอย  9  คน  จนเมื่อลักษณะขอมูลที่ไดเกิดความซํ้าซอนจึงจะหยุดดําเนินการสัมภาษณแ 
               1. คณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  อยางนอย 3 คน 
               ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนที่เป็นพนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  โดยใชวิธีสุมตัวอย างแบบงาย  (simple  
random  sampling)  โดยเลือกสัมภาษณแอยางนอย  20  คน  จนเมื่อลักษณะขอมูลที่ไดเกิดความซํ้าซอนจึงจะหยุดดําเนินการสัมภาษณแ 
               1.  พนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน อยางนอย  8  คน 
              ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนที่เป็นพนักงานภายในมูลนิธิวัดปาุหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  (simple  random  
sampling)  โดยเลือกสัมภาษณแอยางนอย  74  คน  จนเมื่อลักษณะขอมูลที่ไดเกิดความซํ้าซอนจึงจะหยุดดําเนินการสัมภาษณแ 
               1.  พนักงานภายในมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  อยางนอย 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1.ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธแ และเว็บไซตแที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของวัดปุาหลวงตาม
หาบัว ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี 
          2.  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเป็นแบบสัมภาษณแ  3  ฉบับ  ดังนี้ 
               2.1  แบบสัมภาษณแสําหรับคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน 
               2.2  แบบสัมภาษณแสําหรับพนักงานภายในมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน 
               2.3  แบบสัมภาษณแสําหรับพนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน 
รายละเอียดของเครื่องมือ 
          ฉบับที่  1 แบบสัมภาษณแสําหรับคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  เกี่ยวกับดานการบริหา รงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
               ตอนที่  1  สถานภาพของผูใหสัมภาษณแ 
               ตอนที่  2  เกี่ยวกับดานการวางแผน การจัดองคแการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณของวัดปุาหลวงตาม
หาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
          ฉบับที่  2 แบบสัมภาษณแสําหรับคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  เกี่ยวกับดานการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 605 
 
 

 
              ตอนที่  1  สถานภาพของผูใหสัมภาษณแ 
               ตอนที่  2  เกี่ยวกับดานการวางแผน การจัดองคแการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน  การรายงาน และการงบประมาณของวัดปุาหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
          ฉบับที่  3 แบบสัมภาษณแสําหรับพนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  เกี่ยวกับดานการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี 
              ตอนที่  1  สถานภาพของผูใหสัมภาษณแ 
               ตอนที่  2  เกี่ยวกับดานการวางแผน การจัดองคแการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน  การรายงาน  และการงบประมาณของวัดปุาหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี 
               นําแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยแที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  (content  validity)  โดยพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใชจากนั้นจงึแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณแเพื่อใหเหมาะสม  ตอการนําไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยตอไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
          1. ผูวิจัยไดนําหนังสือขอความอนุเคราะหแเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อแจงใหคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว พ นักงานภายในมูลนิธิวัดปุา
หลวงตามหาบัว  พนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ทราบและใหความรวมมือสําหรับการเก็บขอมูลในการใหสัมภาษณแ 
          2. ผูวิจัยขอนัดเวลาสัมภาษณแคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว พนักงานภายในมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว พนักงานภายนอกมูลนิธิวัดปุา
หลวงตามหาบัว 
          3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณแคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว พนักงานภายในมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  พนักงานภายนอกมูลนิธิวั ดปุา
หลวงตามหาบัว 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัวญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 
          1.  การวิจัยเอกสาร 
               1.1 ทําการศึกษาคนควารวบรวมแนวคิด  ตํารา  ผลงานวิทยานิพนธแ  และเว็บไซตแที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตาม
หาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  
โดยนํามาใชเป็นพื้นฐานของขอมูลเพื่อการนํามาจัดเป็นแบบสัมภาษณแ เอกสารที่นํามาศึกษาไดแก หนังสือ เอกสารตําราวิชาการ วิทยานิพนธแ  เว็บไซตแ  รวมถึง
บทความตางๆ 
          2. การวิจัยภาคสนาม ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ  และนําเสนอขอมูลดังนี ้
                2.1 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแคณะกรรมการมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  พนักงานภายในมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว พนักงานภายนอก
มูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  มาประมวลผลและสรุปขอมูล 
          ผลการวิเคาระหแศึกษาวิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแบบสัมภาษณแเป็นเครื่องมือในการศึกษา
เก็บรวมรวบขอมูล  ซ่ึงแบงผลการศึกษาออกเป็น 2 สวน  คือ 
   1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแ 
   2. บริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1.1 เพศของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจํานวน 26 คน เป็นเพศชาย 15 คน คิดเป็นรอยละ 57.70 และเป็นเพศหญงิ11 คน คิดเป็นรอยละ 
42.30 โดยผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญเป็นเพศชาย  คิดเป็นรอยละ 57.70 
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ตาราง 1 เพศของผูตอบแบบสัมภาษณแ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

15 
11 

57.70 
42.30 

รวม 26                  100.00 

              1.2 อายุของผูตอบแบบสัมภาษณแทั้งหมด มีจาํนวน 26 คน มีอายุ 20 - 30 ปี มจีํานวน 12 คน อาย ุ31 - 40 ปี   มจีํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 
34.61 อายุ 41- 50 ปี มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 11.54 อาย ุ51 ปีขึ้นไป มีจํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 7.70  โดยผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญมีอายุ 
20 - 30 ปี คิดเป็นรอยละ 46.15 
 

ตาราง 2 อายุของผูตอบแบบสัมภาษณแ 
อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

 20 - 30  ป ี
 31 - 40  ป ี
 41 - 50  ป ี
51 ปีขึ้นไป 

 12 
   9 
   3 
   2 

                 46.15 
                 34.61 
                 11.54 
                   7.70 

รวม                       26                100.00 

                 1.3 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณแทั้งหมด มีจาํนวน 26 คน เปน็ผูทีม่ีสถานภาพโสด จาํนวน 14 คน คิดเปน็รอยละ 53.84 สถานภาพสมรส จาํนวน 10 
คน คิดเป็นรอยละ 38.46  สถานภาพหยาราง จาํนวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 7.70  โดยผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญเป็นผูมีสถานภาพโสด คิดเป็นรอยละ 
53.84 
 

ตาราง 3 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณแ 
สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 

  หยาราง 

14 
10 
  2 

53.84 
38.46 
 7.70 

รวม 26                  100.00                

 
1.4 ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจํานวน 26 คน มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  มีจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 มัธยมศึกษา

ตอนปลาย / ปวช. มีจํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 19.23 เป็นปวส. /อนุปริญญา มีจํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 3.85 ปริญญาตรี มีจํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 
30.76 ปริญญาโท มีจํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 3.85  และอื่นๆ (ป.6) มีจํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 3.85 โดยผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) คิดเป็นรอยละ 38.46 
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ตาราง 4 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสัมภาษณแ 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
ปวส. / อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
อื่นๆ  (ป.6) 

10 
 5 
  1 
  8 
  1 
  1 

  38.46 
   19.23 
    3.85 
  30.76 
    3.85 
    3.85 

รวม 26 100.00 
 
1.5 รายได / เดือนของผูตอบแบบสัมภาษณแทั้งหมด มีจํานวน 26 คน รายไดนอยกวา  5 ,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 รายได 

5,001 - 10,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 รายได  10,001 - 20,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 46.15 รายได 20,001 - 30,000 
บาท จํานวน 1 คิดเป็นรอยละ 3.85 รายไดตั้งแต  30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 3.85  โดยผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญมีรายได 10,001 - 
20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 46.15 

ตาราง 5 รายได / เดือนของผูตอบแบบสัมภาษณแ 
รายได ้/ เดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอยกวา   5,000  บาท 
  5,001 - 10,000  บาท 
10,001 - 20,000  บาท 
20,001 - 30,000  บาท 
30,001 บาทขึ้นไป 

 2 
10 
12 
  1 
  1 

     7.69 
  38.46 
  46.15 
    3.85 
   3.85 

รวม 26 100.00 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
          วัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี กอตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  พุทธศักราช  2537  ตั้งอยูที่หมู 5 บานพุไมแดง  ตําบลสิงหแ  
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด  688 ไร  มีพระอาจารยแภูสิต (จันทรแ)  ขันติธโร  เป็นเจาอาวาส เจาหนาที่มูลนิ ธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปในโน  ประกอบดวย  1. คณะกรรมการ 9  คน 2.  พนักงานภายใน 74  คน  3. พนักงานภายนอก 20  คน ผูตอบแบบสัมภาษณแรอยละ 57.70 เป็น
เพศชายอายุระหวาง 20-30  ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  มีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท  คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการบริหารงานของ วัดปุา
หลวงตา  มหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  ในดานตางๆ ดังนี้  1.ดานการวางแผน ไดแก  แผนงานดานการเงินและงบประมาณ  แผนงานดานวัสดุ  
และดานการดําเนินงาน  โดยวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  กําหนดแผนไว  ดังนี้  แผนระยะสั้น 1 - 2 ปี  ระยะกลาง 3 - 5 ปี  
และระยะยาว 5 ปี  2.ดานการจัดองคแการ  มีการจัดโครงสรางเป็นฝุายตางๆ ไดแก  ฝุายการเงิน  ฝุายบุคคล  ฝุายธุรการ  และฝุายกิจกรรมพิเศษ  มีการติดตอ
ประสานงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  โดยมีหัวหนาเป็นผูรับผิดชอบแผนที่ไดรับมา  3.ดานการบริหารงานบุคคล  พนักงานที่ทํางานสวนใหญเป็นคนทองที่ 
ตําบลสิงหแ  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอัตราการจางเป็นแบบรายวันและแบบรายเดือน  พรอมมีสวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการของวัดปุา
หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  4.ดานการประสานงาน วัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  ดําเนินการติดตอ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก  โดยใชระบบอิเล็คทรอนิคสแ  และเว็บไซคแของทางวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  5.ดานการรายงาน วัด
ปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตางๆ เป็นรายเดือนและรายปี 6.ดานการงบประมาณ วัดปุา 
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หลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  มีการจัดสรรงบประมาณ ไดแก  ดานคาจางบุคคลากร ดานสวัสดิการ  ดานสิ่งปลูกสราง  ดานคาอาหาร
เสือและสัตวแปุา 
ส่วนที่  2 วิธีการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี 
                2.1  บุคลากรผูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว   ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบดวย  พระครู
ปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารยแเจาอาวาสเป็นประธานมูลนิธิ  พลเรือเอกชาติชาย  นาวาวิจิตร  รองประธานมูลนิธิ  คณะลูกศิษยแและที่ปรึกษาของ วัดปุาหลวงตาม
หาบัว  ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบดวย  คุณหมอสมชัย  วิเศษมงคล   คุณอธิธัช  ศรีมณี  คุณวินัย  รุงสวาง  คุณจํานง  จันทฤทธิ์  คุณบุญลือ  
งามฟใก  คุณสุภาพ  กอฟใก     คุณอภิปรัชญแภพ  เจริญศิริ  ดร.ธรรมรส   โชติกุญชร  และคุณทองกอน  วงศแสมุทร  
          วัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน มีการวางแผนงานดานตางๆ  ดังนี้  1. แผนงาน 
ดานบุคลากร  ซ่ึงเกี่ยวกับการควบคุมพนักงาน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  การบริการนักทองเที่ยว และการประสานง านกับฝุายตางๆ 2. แผนงานดาน
การเงินและงบประมาณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ  3. แผนงานดานวัสดุ  ซ่ึ งมีหนาที่   ในการ
จัดเตรียมอุปกรณแ  เชน  จัดหาอุปกรณแทําความสะอาด 4.  แผนงานดานการดําเนินการ  ซ่ึงดําเนินการกอสรางสถานที่พักนักทองเที่ยว  จัดการสถานที่ บริเวณ
ที่มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมวัด  ใหบริการและคําแนะนําแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับขอมูลและกิจกรรมตางๆ  ที่ทางวัดจัดไวในแตละวัน โดยทุกหนวยงาน
ประสานงานอยางสัมพันธแกัน 
           โดยดําเนินการวางแผนการบริหารงานออกเป็น  3  ลักษณะประกอบดวย  1. แผนระยะสั้น 1 - 2  ปี  เชน  แผนบรรจุพนักงาน  2.  แผนระยะกลาง  
3 - 5  ปี  เชน  แผนการอบรมระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  3. แผนระยะยาว 5  ปี ขึ้นไป  เชน  โครงการสรางเจดียแมหาวิหาร  โครงการสรางอาคารที่พัก
สําหรับผูมาปฎิบัตธรรม  และโครงการอนุรักษแเสือและสัตวแปุา  
           สถานที่ในการวางแผนการบริหารงาน  เจาอาวาสวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน เป็นผูกําหนดไวที่สํานักงานมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปในโน  พระอุโบสถ  หรือโรงทาน  โดยมอบหมายให  นายอธิธัช  ศรีมณี  ผูจัด การมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  ดําเนินการ
ประสานงานติดตอกับหัวหนางานแตละฝุายในการจัดประชุม 
                2.2  ฝุายการบริหารงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  มีการวางโครงสรางไวเป็นสัดสวน  ไดแก 
                2.2.1  ฝุายการเงิน  ปฏิบัติหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เป็นรายรับ - รายจายทั้งหมด   
                2.2.2  ฝุายบุคคล  ปฏิบัติหนาที่คัดเลือกบุคลากรเขาบรรจุเป็นพนักงาน 
                2.2.3  ฝุายธุรการ ปฏิบัติหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน   
                2.2.4  ฝุายกิจกรรมพิเศษปฏิบัติหนาที่ตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
          1.  ผลการศึกษาวิจัยพบวาวดัปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  มีการติดตอประสานงานกันตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
บุคคลตามสายงาน ซ่ึงสอดคลองกับ  วุฒิพงศแ   บัวชอย (2545 หนา 38) ไดเสนอความคิดวาการสงขอมูลตางๆ  ที่มีอยูไปยังบุคคลและหนวยงานในองคแการที่
เกี่ยวของกับขอมูลเหลานั้น  ไมวาขอมูลนั้นไดมาจากภายนอกองคแการหรือภายในกต็าม   เชน  ขอมูลจากพนักงานคนหนึ่งก็สงตอไปอีกพนักงานอีกคนหนึ่งหรอื
จากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่งหรือพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น 
          2.  ผลการศึกษาวิจัยพบวาวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  มีการจัดสวัสดิการใหกับพนักงานหลายดานดวยกัน ไดแก  
จัดทําประกันสังคมใหกับพนักงานทุกคน    กําหนดวันหยุดงาน  การลางาน  การจัดที่พักสําหรับพนักงานที่มีบานไกล  และมีกองทุนเงินสํารองเพื่อกูยืม  ซ่ึง
สอดคลองกับ  Abraham  Maslow, 1908 - 1970 (อางถึงใน  ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2543   หนา  8)  มาสโลวแ ไดเสนอแนวความคิดวาบุคคลไดรับการกระตุน
โดยความตองการ  และจะกระทําเพื่อใหไดรับการตอบสนองความตองการตามลําดับขั้นทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ  (hierarchy  of  needs  theory)  ได
แบงความตองการของมนุษยแออกเป็น  5  ขั้นตามลําดับ  ตั้งแตความตองการพื้นฐานต่ําสุดไปถึงสูงสุด  คือ  1.  ความตองการทางกายภาพ  (physiological  
needs)  2. ความตองการความปลอดภัย  (safety  needs)  3. ความตองการทางสังคม (social  needs)  4. ความตองการยกยองชื่อเสียง  (esteem  
needs)  5. ความตองการความสมหวังและความสําเร็จของชีวิต  (self - actualization  needs)   
          3.  ผลการศึกษาวิจัยพบวาวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  การรับบรรจุบุคคลเขาทํางานโดยสวนใหญจะเป็นประชาชนใน
ทองที่  ซ่ึงสอดคลองกับ  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548 หนา  9)  ใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  คือ  ภารกิจหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของผูบริหารที่ใชทั้งศาสตรแและศิลป  ในการจัดการวางแผนกําลังคน  การสรรหา  คัดเลือก  และการบรรจุบุคลากร  ที่มีความรู ความสามา รถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน  พรอมทั้งสามารถใชประโยชนแใหเกิดผลสูงสุด  เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรเหลานั้นเพื่อผลสําเร็จขององคแกร 
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          4.  ผลการศึกษาวิจัยพบวาวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี  วางโครงสรางในการดําเนินงาน  ไดแก  ฝุายการเงิน  ฝุายบุคคล  
ฝุายธุรการ  ฝุายกิจกรรมพิเศษ  ซ่ึงสอดคลองกับ ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  (2537 หนา  14)  ไดเสนอวาการบริหาร  คือ  การดําเนินงานรวมกันของคณะบุคคล  
ซ่ึงเป็นกลุมผูบริหารขององคแการในสวนที่เกี่ยวกับ  การวางแผน  การจัดตั้งองคแการ  การจัดคนเขาทํางาน  การส่ังการ  และการควบคุมกิจกรรม  ใหดําเนินไป
ตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงคแขององคแการที่วางไวอยางประหยัด  และมีประสิทธิภาพที่สุด 
          5.  ผลการศึกษาวิจัยพบวาวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี     มีบุคคลากรผู มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของ
มูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน   จังหวัดกาญจนบุรี  ไดแก คณะกรรมการมูลนิธิ  หัวหนางานแตละฝุาย  ซ่ึงสอดคลองกับ  วีรพงษแ  เฉลิมจิระวัฒนแ 
(2537 หนา  12)  ไดเสนอวาการบริหาร  หรือการจัดการ  คือกระบวนการอยางหนึ่งภายในองคแการซ่ึงมีลําดับการทํางานเป็นขั้นตอนมีกลุมบุคคลเป็นกลไก
สําคัญในการบริหารงานมีเงินทุน  เครื่องจักรและวัสดุครุภัณฑแตางๆ  เป็นองคแประกอบ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
          จากแบบสอบสัมภาษณแคณะผูศึกษาวิจัยดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะ  มีดังตอไปนี้   
          1.  ดานการประสานงานของวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน   ควรมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ  เชน  การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  เพื่อประสานงานขอความรวมมือในการประชาสัมพนัธแการทองเท่ียวของมูลนิธิวัดปุาหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปในโน ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ   
          2.  ดานการบริหารองคแการควรจัดใหมีประกันชีวิตใหกับพนักงาน   เพราะการดูแลเสือและสัตวแปุานั้นมีอันตรายและความเสี่ยงสูง ทั้งยังเป็นการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
          1.ควรศึกษาเกี่ยวกับดานการจัดองคแการของวัดปุาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปในโน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสนอแนะการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบไมใหซํ้าซอน  และเพื่องายตอสายการบังคับบัญชา  และจะเป็นประโยชนแตอการรับพนักงานอัตราบรรจุของพนักงานที่เหมาะสม  เพื่อรองรับ
การปฏิบัติหนาที่ทั้งในปใจจุบันและอนาคต   
          2.ควรศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการปฎิบัติงานที่มีประสิทธภิาพของพนักงานมูลนิธิวดัปุาหลวง ตามหาบัว  ญาณสัมปในโน  จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ ปรับปรุง
แกไขปใญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดแยงภายในองคแการ หรือ ขัดแยงระหวางองคแการ และการขัดแยงดังกลาวจะกอใหเกิดปใญหาในการบริหา ร เชน การนัด
หยุดงานของพนักงาน  เป็นตน 
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การศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน           

การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Study of the Knowledge of Thai Traditional Medicine and Return from investing of Investment of the Folk 

Wisdom Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew Community, Muang, Tak 
 

วีรพงษ์ สุทาวัน1 

 
 บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทย และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา
ชาวบาน การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา
ชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจ เพื่อสงเสริมการสราง นวัตกรรม
องคแความรูการแพทยแแผนไทยและการเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่นๆ  และประชาชนที่สนใจทั่วไป และ เพื่อศึกษาแนวทางการสรางภาคีความรวมมือใน
การดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย 
 ผลการศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกว พบวา การนวดของศูนยแการ
เรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกวนั้นใชวิธีการนวดเพื่อสุขภาพแบบราชสํานัก มีประโยชนแตอสุขภาพ สามารถที่จะรักษาโรค และชวย
บรรเทาอาการเจ็บปุวยได  โดยวิธีการนวดมี 2 รูปแบบคือ 1) การนวดเพื่อรักษา 2) การนวดเพื่อผอนคลาย โดยจะเริ่มจากทาพื้นฐานเพื่อเตรียมกลามเนื้อ
กอนที่จะถึงขั้นตอนการนวด 9 ทา และเมื่อนวดเสร็จแลวจะถึงขั้นตอนของการประคบสมุนไพรเพื่อเป็นการคลายเสนหรือผอนคลายกลามเนื้อภายหลังจากการ
นวด โดยการประคบลูกประคบที่นึ่งจนรอนไปตามจุดตาง ๆ ของรางกายที่ผานการนวดมาแลว  
 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนองคแความรูของครูสอนนวด ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว จะมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนํามาเป็นครูผูสอนนวดที่มีประสิทธิภาพแลว ยังไดถายทอดภูมิปใญญาการนวดแผนไทยโดยถายทอดใหแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในการ
นวดแผนไทยใหมาเขารับการอบรม และผูเขารับการอบรมไมเสียคาใชจายใด ๆ โดยผูที่รับการถายทอดไมจําเป็นตองมีความรูพื้นฐานใดเป็นพิเศษ 
องคแความรูของหมอนวด ประเมินไดจากกลุมเปูาหมายที่มารับบริการมีเปูาหมาย เพื่อบําบัดอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน โรคขอ โรคกระดูกเสื่อม และ
บางสวนมีเปูาหมายนวดเพื่อการผอนคลาย ซ่ึงพบวาตางก็มีความพึงพอใจในการใหบริการนวด ของศูนยแฯ เพราะสามารถรักษาอาการเจ็บปุวย เช น อาการ
เหนื่อยลา ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เสนเอ็นยึดเป็นพังผืด เป็นตน  
 อัตราผลตอบแทนในการลงทุนนั้น สามารถที่จะมองไดทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวาอัตราผลตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินของ
ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย รายไดตอคน ประมาณ 4,000-5,000 บาทตอเดือน สวนอัตราผลตอบแทนที่ไมใชรูปตัวเงินนั้น พิจารณา
จากความพึงพอใจของผูใหบริการ    พบวาผูใหบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูใน 
ระดับปานกลางเนื่องจากมีคูแขงทางการตลาด 
 ผลการสรางนวัตกรรมองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแและเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่น ๆ และประชาชนที่สนใจทั่วไปในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เว็บไซตแ และซีดีรอม ใน
การศึกษาองคแความรูการนวดแผนไทย  
 แนวทางการสรางภาคีความรวมมือในการดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนพื้นฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย พบวาผูแทนหนวยงานที่จะ
สามารถผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางภาคี ความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทยมีความเห็นสอดคลองกัน
วาหนวยงานที่จะสามารถผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทยมีทั้ง
องคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนควรมีการประสานการปฏิบัติระหวางกัน แตมีจุดเนนที่การประสานงานระหวางกันระหว าง
องคแกรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงมีการรวมกลุมของผูที่มีความรูดานการแพทยแแผนไทยอยูกอนแลว โดยสวนราชการมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคอย
สนับสนุนในดานอื่น ๆ  เชน งบประมาณ การตลาด การจัดฝึกอบรม และเพิ่มเติมความรู  
 
คําสําคัญ: การแพทยแแผนไทย อัตราผลตอบแทนของการลงทุน ศูนยแการเรียนรู 
 
Abstract 
 The Study of the Knowledge of Thai Traditional Medicine and Return from investing of Investment of the Folk Wisdom 
Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew Community, Muang, TakThe purpose of this study is to investigate the knowledge of 
Thai Traditional Medicine of the Folk Wisdom Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew Community, Muang, Tak, to explore the 
returns from investment, to permit furthering of the knowledge of Thai traditional medicine including disseminating innovation to  
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other communities and the people. In addition, the study investigated the approaches in creating cooperation and partnership 
between caring for people’s health relating to the knowledge of Thai traditional medicine.  
 The findings of the study in terms of the knowledge of Thai traditional medicine showed that the findings of the 
approaches of creating cooperation partnership of caring for people’s health relating to the royal massage was employed in the Folk 
Wisdom the massage for physiotherapy and the massage for Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew Community, Muang, Tak. 
This type of massages is good for health. Moreover, it can help relieve and cure of illness. The massage aims for 2 types of treatment; 
thatis, relaxing. The massage begins with the basic posture to cause the flexibility of muscles before all 9 postures of the massage. 
After finishing the massage, it is a process of the massage with an herbal compress to help the muscles cool down by applying the 
herbal compress around the parts of the body that has just been massaged.  
 In terms of the teaching profession, massage teachers of the Folk Wisdom Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew 
Community developed themselves continuously to become effective masseurs and masseuses. Additionally, the knowledge of Thai 
Traditional Medicine was taught to other people who are interested in Thai Traditional Medicine by both masseurs and masseuses 
without fees. 
 The knowledge of both masseurs and masseuses was evaluated from the samples that were served in the center and 
have arthritis and osteoarthritis. Some of samples also came to the center to be served for relaxing. The findings of the study were 
found that most users had satisfaction for service of the Folk Wisdom Learning Center, Thai Massage, Wat Kao Kaew Community. 
In terms of the return from investing in the study, it is considered as an income and others. In the study, the return from investment 
of both masseurs and masseuses of this center when was considered as the income was found that one masseur or masseuse had 
income about 4,000-5,000 Baht per month. In terms of the return from investment that was not income, it was considered from the 
satisfactions of the users of this center. The findings found that the users of service were satisfaction because there were many 
marketing rivals. 
 The findings of creating innovation of the knowledge of Thai traditional medicine were employed to promote the center 
and disseminate innovation to other communities and the people through electronic materials, website, including CD-Rom. the 
substitutes of each organization like the government, the individual, and the people had the opinion harmoniously can advance 
success of creating cooperation partnership of caring for people’s health on the knowledge of Thai traditional medicine. All parts had 
the opinion that all of them should be coordinated by focusing on the community first that associated with the people who had the 
knowledge about Thai traditional medicine while the government became a supporter in terms of budget, marketing, including 
training.  
 
Keywords: Thai Traditional Medicine, Return from investing of Investment, the Folk Wisdom Learning Center. 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทย และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา
ชาวบาน การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา
ชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจ เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม
องคแความรูการแพทยแแผนไทยและการเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่นๆ  และประชาชนที่สนใจทั่วไป และ เพื่อศึกษาแนวทางการสรางภาคีความรวมมือใน
การดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย 
 ผลการศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกว พบวา การนวดของศูนยแการ
เรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกวนั้นใชวิธีการนวดเพื่อสุขภาพแบบราชสํานัก มีประโยชนแตอสุขภาพ สามารถที่จะรักษาโรค และชวย
บรรเทาอาการเจ็บปุวยได  โดยวิธีการนวดมี 2 รูปแบบคือ 1) การนวดเพื่อรั กษา 2) การนวดเพื่อผอนคลาย โดยจะเริ่มจากทาพื้นฐานเพื่อเตรียมกลามเนื้อ
กอนที่จะถึงขั้นตอนการนวด 9 ทา และเมื่อนวดเสร็จแลวจะถึงขั้นตอนของการประคบสมุนไพรเพื่อเป็นการคลายเสนหรือผอนคลายกลามเนื้อภายหลังจากการ
นวด โดยการประคบลูกประคบที่นึ่งจนรอนไปตามจุดตาง ๆ ของรางกายที่ผานการนวดมาแลว  
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 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนองคแความรูของครูสอนนวด ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว จะมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนํามาเป็นครูผูสอนนวดที่มีประสิทธิภาพแลว ยังไดถายทอดภูมิปใญญาการนวดแผนไทยโดยถายทอดใหแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในการ
นวดแผนไทยใหมาเขารับการอบรม และผูเขารับการอบรมไมเสียคาใชจายใด ๆ โดยผูที่รับการถายทอดไมจําเป็นตองมีความรูพื้นฐานใดเป็นพิเศษ 
องคแความรูของหมอนวด ประเมินไดจากกลุมเปูาหมายที่มารับบริการมีเปูาหมาย เพื่อบําบัดอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน โรคขอ โรคกระดูกเสื่อม และ
บางสวนมีเปูาหมายนวดเพื่อการผอนคลาย ซ่ึงพบวาตางก็มีความพึงพอใจในการใหบริการนวด ของศูนยแฯ เพราะสามารถรักษาอาการเจ็บปุวย เช น อาการ
เหนื่อยลา ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เสนเอ็นยึดเป็นพังผืด เป็นตน  
 อัตราผลตอบแทนในการลงทุนนั้น สามารถที่จะมองไดทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวาอัตราผลตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินของ
ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย รายไดตอคน ประมาณ 4,000-5,000 บาทตอเดือน สวนอัตราผลตอบแทนที่ไมใชรูปตัวเงินนั้น พิจารณา
จากความพึงพอใจของผูใหบริการ    พบวาผูใหบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูใน 
ระดับปานกลางเนื่องจากมีคูแขงทางการตลาด 
 ผลการสรางนวัตกรรมองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแและเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่น ๆ และประชาชนที่สนใจทั่วไปในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เว็บไซตแ  และซีดีรอม ใน
การศึกษาองคแความรูการนวดแผนไทย  
 แนวทางการสรางภาคีความรวมมือในการดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนพื้นฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย พบวาผูแทนหนวยงานที่จะ
สามารถผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางภาคี ความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทยมีความเห็นสอดคลองกัน
วาหนวยงานที่จะสามารถผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทยมีทั้ง
องคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนควรมีการประสานการปฏิบัติระหวางกัน แตมีจุดเนนที่การประสานงานระหวางกันระหว าง
องคแกรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงมีการรวมกลุมของผูที่มีความรูด านการแพทยแแผนไทยอยูกอนแลว โดยสวนราชการมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคอย
สนับสนุนในดานอื่น ๆ  เชน งบประมาณ การตลาด การจัดฝึกอบรม และเพิ่มเติมความรู  
 
คําสําคัญ: การแพทยแแผนไทย อัตราผลตอบแทนของการลงทุน ศูนยแการเรียนรู 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันสังคมไทยเกิดปใญหาความไมสมดุลของโครงสรางการพัฒนาดานสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒนแ ซ่ึงสงผลกระทบ
ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งปใญหาทางดานสุขภาพและการสาธารณสุขที่ประชาชนไดรับหลักประกันสุขภาพอยางทั่ วถึง สงผล
ใหการเจ็บปุวยโดยรวมลดลง แตกลับพบวาการเจ็บปุวยดวยโรคที่ปูองกันได ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปใญหาความไมเป็นธรรมของ
การใชบริการสุขภาพ ปใญหาประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ อีกทั้งในสวนของการลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยยังอยูในเกณฑแคอนขางต่ํา  คือ
ประมาณรอยละ 3.3 ของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (สุวรรณี คํามั่น, 2551 : 9 -11) [1]  จึงไมสามารถนําประชาชนไทยไปสูการมีสุขภาพดีถวนหนาได 
ดวยการพัฒนาขีดความสามารถหรือเทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยและ การรักษาพยาบาลของสถาบันทางการแพทยแ อันเป็นการแกปใญหาโรคภัยไขเจ็ บที่
ปลายเหตุซ่ึงเมื่อโรคเกิดขึ้นแลวไดมาขอรับบริการที่โรงพยาบาล แตในทางกลับกันถาประชาชนมีการดูแลสุขภาพ เชนออกกําลังกายอยางสม่ําเสม อ 
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชนแ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จะเกิดขึ้นนอยหรือไมเกิดขึ้น  การพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกอยางเกินความเหมาะสม ทําใหเราพึ่งพา
ตนเองไดนอยทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับชาติ ระดับชุมชน คาใชจายสําหรับเทคโนโลยีราคาแพงเหลานี้กําลังเป็นปใญหาสําคัญที่ มีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของชาติ การเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางการแพทยแและสาธารณสุขเป็นไปในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติ ขณะที่คาใชจายมูลคา
มหาศาลนี้กลับครอบคลุมการใหบริการประชาชนในชนบทเพียง รอยละ 10 -30 เทานั้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพยแ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 2550 : 183 – 184 ) 
[2]   การแพทยแแผนปใจจุบันมีความเจริญกาวหนาเป็นอยางมากในทุกดานทําใหผูปุวยที่เคยเสียชีวิตในอดีตรอดตายเป็นจํานวนมาก เชน การผาตัดเปลี่ยน
อวัยวะทําไดเป็นอยางดี และเมื่อ มาถึงยุคปใจจุบันที่มีระบบธุรกิจการแพทยแเขามาเกี่ยวของ ดูเหมือนวาคาใชจายจะพุงสูงขึ้นจน นากลัว ไมวาจะเป็นคายา คา
เครื่องมือ และคาบริการของบุคลากร และแมประเทศตาง ๆ จะพยายามจายแทนประชาชนโดยระบบประกันซ่ึงก็คือเงินภาษีของประชาชนที่จายใหกับรัฐ 
อยางไรก็ตามโรคและปใญหาสาธารณสุขดังกลาวก็เกิดขึ้นกับคนเพียงสวนนอยของทั้งโลก ซ่ึงไมเกินรอยละ 30 ที่เหลืออีกรอยละ  70  ยั งคงเจ็บปุวยจากการมี
พฤติกรรมที่ผิดพลาดของตนเอง ทําใหตองเสียเวลา เสียเงินมารักษาตนเอง และนอกจากนี้ยังมีโรคภัยอีกจํานวนมากที่เป็นโรคเร้ือรัง ซ่ึงแมจะพึ่งพิงเทคโนโลยีที่
ทันสมัยแตก็ยังตองการการดูแลหลังผาตัด และการฟื้นฟูสภาพรางกาย และยังตองมีคาใชจายอีกมาก และในที่สุดประเทศตางๆทั่วโลก ก็ตองแสวงหาทางเลือก
เพื่อใหชีวิตมีทุกขแนอยที่สุด จึงทําใหประเทศตาง ๆ แสวงหาทางออกของตนเองดวยการทดลองและเรียนรูที่จะใชวิธีอื่นนอกระบบเพิ่มเติมจากการแพทยแแผน
ปใจจุบัน (เพ็ญนภา ทรัพยแเจริญ, 2550 : 195 - 198) [3] 
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สําหรับประเทศไทยนั้นไดหันมามองตนเองวามีภูมิปใญญาใดบางที่จะมาชวยในการเสริมสรางสุขภาพ  เชน การแพทยแแผนไทย การแพทยแพื้นบาน ดังนั้นจึงควร
มีการผสมผสานการแพทยแแผนปใจจุบันและการแพทยแพื้นบานประจําชาติของตนเองจัดใหเป็นการแพทยแเสริม (Complementary Medicine) ซ่ึงตอมาพบวา
การแพทยแเสริมและการแพทยแทางเลือกกลายมาเป็นทางเลือกที่ไดรับความนิยมอยางมากในปใจจุบันและยังเป็นกระแสความนิยมที่แผกระจายไปทั่วทุกมุมโลก
อีกดวย (เบญจพร กิ่งรุงเพชรแ, 2551: 206 - 207) [4] 

การแพทยแแผนไทย (Thai Traditional Medicine) เป็นวิถีการดูแลสุขภาพของคนไทย ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่มีการนําสมุนไพร
มาใชทั้งในรูปแบบอาหารและยา ในสวนของการใชเป็นยานั้น โดยการอบ การประคบ  การนวด มีการวินิจฉัยโรคดวยความเชื่อ แบบไทย มีองคแคว ามรูเป็น
ทฤษฎีที่อาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อทางพิธีกรรมและประสบการณแการใชสมุนไพรในทองถิ่น มีการเรียนการสอนการถายทอดความรู
อยางกวางขวางสืบทอดมายาวนานหลายพันปี (เพ็ญนภา ทรัพยแเจริญ, 2550 : 9) [3] การแพทยแแผนไทยแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญ คือการนวดไทย  การนวด
ไทยเป็นศาสตรแดั้งเดิมของการแพทยแพื้นบาน เป็นศิลปะของการบําบัดอาการปวดเมื่อยและเจ็บปุวยจากสัญชาตญาณการบีบนวดคลึงบนตําแหนงตาง ๆ ของ
รางกายเพื่อปลดเปลื้องอาการขัดยอกปวดเมื่อย ตอมาคอย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นแบบแผนจากจุดที่กระจัดกระจายในตําแหนงตาง ๆ ถูกคนพบความสัมพันธแและจัด
ระเบียบขึ้นเป็นระบบเสนที่แทนการไหลเวียนของเลือดลมที่มีทิศทางที่แนนอนการนวดเป็นศาสตรแที่ซับซอนไมเพียงแตใชบําบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะที่แตยัง
สามารถนวดเพื่อการรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะตาง ๆ ไดอีกดวย ศิลปะการนวดของไทยนี้อาจเทียบไดกับการกดจุดและการฝใงเข็มของจีน ที่ไมเพียงแตใชรักษา
เฉพาะที่ หากแตสามารถใชรักษาโรคและสงผลถึง  (โกมาตร จึงเสถียรทรัพยแ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 2550: 192) [2] 

การนวดไทยกอใหเกิดประโยชนแตอสุขภาพในดานการสงเสริมสุขภาพ การนวดชวยปรับสมดุลธาตุทั้ง 4 ของรางกาย ทําใหระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น 
ชวยยืดเสนเอ็นที่ตึงใหหยอนลง กลามเนื้อที่ลาจากการทํางานจะผอนคลายลง ทําใหระบบขอตอไมติดขัด ดานการปูองกันโรคการนวดเป็นการสงเสริมภูมิคุมกัน
โรค ชวยใหรางกายหลั่งฮอรแโมนเอ็นโดฟินซ่ึงเป็นสารสรางสุขของรางกาย ทําใหมีสุขภาพที่สมบูรณแแข็งแรงดี ปูองกันโรคภัยไขเจ็บได  ดานการรักษา เมื่อเกิด
อาการปวดขัดตามเสนเน่ืองจากการติดขัดจากเลือดลมภายในรางกาย การนวดจะชวยใหรางกายปรับสมดุล ขจัดปฏิกิริยา ความเจ็บปวดลงได ดานการฟื้นฟู
สภาพ ในโรคบางโรคอาจมีรอยโรคเกิดขึ้น การนวดจะชวยฟื้นฟูซอมแซมสวนที่ชํารุดในโรคที่มีความพิการ หรือโรคที่มีความเรื้อรัง เชน อั มพาต โปลิโอ สมอง
พิการในเด็ก  เขาเสื่อม  โดยชวยใหเอ็นกลามเนื้อขอตอนั้นกลับเขาสูสภาพเดิมเร็วขึ้น และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบกิจวัตร
ประจําวันชวยเหลือตนเองไดดีไมเป็นภาระกับบุคคลในครอบครัว จะเห็นไดวาการนวดชวยใหมีสุขภาพดี ปูองกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยอา จไมตองใชยา
หรือการผาตัด นับไดวาการนวดไทย มีบทบาทสําคัญในการสาธารณสุขมูลฐาน ไดเป็นอยางดี (อภิชาติ ลิมติยะโยธิน , 2550 : 5 - 6) [5]  นอกจากนี้การนวด
ไทยยังกอใหเกิดผลดีในทางเศรษฐกิจอีกดวย ดังผลการศึกษาของยิ่งพร เจียตระกูล (2548 : 81 - 83) [6] ที่พบวาการนวดไทยกอใหเกิดผลตอบแทนของธุรกิจ
ในสถานประกอบการนวดแผนไทยที่เปิดใหบริการมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีกําไรจากการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยตั้งแตรอยละ 28.53  – 48.71 และผู
ใหบริการนวดแผนไทยจะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001 – 4,000 บาท 

จากที่กลาวมาแลวขางตนพบวารูปแบบการดูแลรักษาสขุภาพที่มีทั้งการแพทยแแผนปใจจุบันและแพทยแแผนไทย มีลักษณะเป็นทางเลือกทาง
การแพทยแไดมากกวาทางเลือกเดียว แตการสรางเสริมสุขภาพของคนไทยที่นําไปสูการมีสุขภาพดีถวนหนา ก็ไมควรตกเป็นหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังที่ 
ทิพวรรณ เรืองขจร (2550 : 302) [7] ไดกลาวถึงบทบาทในการสงเสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชนวามิใชบทบาทของหนวยบรกิารสุขภาพหรอืกระทรวง
สาธารณสุขเพียงลําพัง แตจะตองเกิดความรวมมือผสานกันทั้งฝุายการเมือง นักวิชาการ ผูสรางองคแความรู ผูบริหาร ผูนาํชุมชนสื่อมวลชน และที่สําคัญคือ
ประชาชนทุกคน ซ่ึงประชาชนในชุมชนมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสงเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน ดวยการตระหนกัถึงความสําคัญของสุขภาพการมี
พฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคลที่ดี การเกือ้กูลกันในชุมชนและการตระหนกัในความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอสุขภาพแลวชวยกันรกัษาและสรางสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใหเอื้อตอสุขภาพใหเกิดขึ้นในทั้งในระดับขุมชน ประเทศ หรือ ระดับโลก ดังนั้น จะเห็นไดจากรายงาน สถานการณแ การรับบริการดานการแพทยแแผนไทย
ในสถานบริการมาธารณสุขของรัฐ ปี 25546-2550 ที่มีจํานวนผูเขารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี  

ดังนั้น ในทั่วทุกภูมภิาคของไทยจึงมีการใหบริการดานการการแพทยแแผนไทยทั้งในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและดาํเนินการโดยชุมชน 
กระจายอยูทัว่ทุกภูมิภาคของไทย จังหวดัตากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการใหบริการดานการแพทยแแผนไทยซ่ึงกระจายอยูในหลายพื้นที่ของจังหวัด สาํหรับใน
พื้นที่อําเภอเมืองนั้นชุมชนที่มีการดําเนนิการและเป็นที่รูจักกันดีในกลุมคนจังหวัดตาก แหงหนึ่ง คือ ชุมชนศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย 
ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก ชุมชนดังกลาวดําเนินการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยมาเป็นเวลา 11 ปีแลว ซ่ึงเป็นเครื่องชี้ใหเห็นถึงการที่สามารถ
พึ่งพาตนเองไดของชุมชน จากความสําคัญของการนวดแผนไทยดังที่กลาวมาแลวขั้นตน จึงเป็นเสมือนการปกปูองภูมปิใญญาการนวดแผนไทยที่บรรพบุรุษไดสั่ง
สมมาใหคงอยูคูกับคนไทยตราบจนปใจจบุัน และยังสามารถนํามาซ่ึงเอกลักษณแทางการทองเท่ียว การดูแลรักษาสุขภาพของคนทั้งในและนอกพื้นที่ และสามารถ
ปรับปรุงเป็นแผนธุรกิจที่ทําใหชุมชนพึ่งพาตนเองได จึงทําใหผูวิจยัสนใจศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจ
ของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตากขึ้น 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภมูิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก 
3. เพื่อสรางนวัตกรรมองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัด

ตาก และเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่นๆ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิสแ เว็บไซตแและซีดีรอม เป็นตน 
4.  เพื่อศึกษาแนวทางการสรางภาคีความรวมมือในการดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ภูมิปใญญาไทย   

 ทิพยแอนงคแ  เล่ือนพุควัฒนแ  และสุณี  เลิศแสวงกิจ  
(2547 : 9)  [8] กลาวถึงความหมายของ ภูมิปใญญาไทยวาหมายถึง องคแความรูที่เป็นองคแรวม มีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย  ซ่ึงภูมิปใญญา
ทองถิ่นอาจเป็นที่มาขององคแความรูที่งอกเงยขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปใญหา การจัดการ และการปรับตัวในการดําเนินวิถีชี วิตของคนไทย ภูมิ
ปใญญาเกิดจากบุคคลผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณแในการทํางานนั้น ๆ มามากมาย เป็นความรูที่นํามาปฏิบัติ มีผลผลิต ที่เป็นรูปธรรมและมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น เป็นความรูความสามารถที่สะสมมานาน เป็นโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่ นาศึกษา ควร
อนุรักษแสืบทอดตอไป  
 3.2 การแพทยแแผนไทยและการนวดแผนไทย 
 สถาบันการแพทยแแผนไทย  กรมการแพทยแ   กระทรวงสาธารณสุข (2542 : 52-53) [9] กลาววาการแพทยแแผนไทยเป็นการแพทยแแบบองคแรวม ซ่ึง
ตองพิจารณาปใจจัยเกี่ยวของควบคูกันไปกับการรักษาในแบบตาง ๆ ไดแก 
 1. ปใจจัยซ่ึงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกําหนด ไดแก ธาตุเจาเรือน ฤดูกาล สุริยจักรวาล ฯลฯ มนุษยแตองพยายามปรับตัวใหเขากับปใจจัยหรือสมมติฐานตาง 
ๆ ดวยการกินอาหารสมุนไพร  ยาสมุนไพร และการปรับปรุงพฤติกรรม 
 2. ปรับปรุงพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุเกิดโรคทั้ง 8 ประการ คือ หลีกเลี่ ยงการฝืนอิริยาบถ จนทําใหรางกายเสียสมดุล เพราะจะทําใหธาตุทั้ง 4 
แปรปรวนได การแกไข คือ การออกกําลังกาย การดัดตนดวยทาฤๅษีดัดตน (การจัดโครงสรางใหเขาที่ดวยตนเอง) การนวดไทย (การแกไขปใญหากระดูกเสนเอ็น
พิการตาง ๆ) และการแกไขปใญหาสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นเรื่องที่ตองเนนอยางยิ่งโดยใชหลักการธรรมานามัย ไดแก  
 กายานามัย คือ การออกกําลังกาย การดัดตนดวยตนเอง การกินอาหารใหถูกกับธาตุกินแตพอเหมาะ มีสติในการกิน การนอน ดํารงชีวิตดวยความ
ไมประมาท 
 จิตตานามัย คือ การฝึกสมาธิใหเขมแข็ง จิตมีพลัง เกิดปใญญา เกิดความสุขสงบ จําทําใหเกิดความตานทานโรคดีขึ้น มีพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ 
ไมตามใจตนเองดวยกิเลสและความอยาก คือ ตัณหา 
 ชีวิตตานามัย คือ การดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง เลี้ยงชีวิตชอบ ยอมไมเกิดความเครียด ไมผิดศีล รักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ รักษาสิ่งแ วดลอมให
สะอาด สมดุลไปดวยธาตุทั้ง 4 ภายนอก มีวินัย ไรมลภาวะ  
 3. ใชอาหารหรือยาสมุนไพร แตงแกเพื่อปรับใหธาตุสมดุล 
 4. การรักษาดวยการนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนึ่งหมอเกลือ เป็นวิธีการ ที่นํามาเสริมการบําบัดรักษาดวยการนวดไทยในการนวดถามี
อาการเจ็บปวดขัดตามขอตางๆ ของรางกาย 
หลายแหง หมอนวดจะใหผูปวุยอบตัวเสียกอนแลวนวดจุดที่เหลือ 
 การแพทยแแผนไทยเป็นทั้งศาสตรแและศิลป เป็นการแพทยแแบบองคแรวมซึ่งคนไทยในอดีตไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และถายทอดกันมานับพันปี 
เป็นสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของคนไทย จึงควรที่จะไดมีการฟืน้ฟูและอนุรักษแไวเป็นสมบัติของชาติตอไป แพทยแแผนปใจจุบันควรมีวิสัยทัศนแที่
กวางไกล หันมาสนใจศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นของไทย เพื่อรวมกันคนหาสิ่งดีงามของการแพทยแทั้งสองแผน และนาํมาใหบริการแกประชาชนเพื่อใหเกิด
ประโยชนแสูงสุดของคนไข การแพทยแแผนไทยการแพทยแองคแรวม จึงควรไดรับพจิารณาใหเป็นทางเลือกหนึ่งในยุคโลกาภิวัตนแ 
 3.3  อัตราผลตอบแทนในการลงทุน  
ยุพิน หมีใจเจริญ และคณะ ศักยภาพและความพรอมการนวดแผนไทยในจังหวดัเชียงราย (2550 : 17) [10] การลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทยเงินลงทุนแบงได
เป็น 2 สวนใหญๆ คือ 1. เงินลงทุนในสินทรัพยแถาวร แบงเป็นการลงทุนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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1.1 คาตกแตงสถานที่ เชน คากั้นหอง ทาสี ทําประตกูระจกหนาราน ฯลฯ 
1.2 คาวัสดุอุปกรณแเบื้องตน เชน เตียงนวดตัว เตียงนวดเทา ชุดพนักงาน ผาปูทีน่อน หมอตมอบสมุนไพรฯลฯ 
1.3 คาเครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่องปรับ อากาศ โต฿ะ เกาอี้ โทรศัพทแ ฯลฯ 
1.4 อื่น ๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธแลกูคา 
2. เงินทุนหมุนเวียน แบงเป็นคาใชจายตาง ๆ เชน 
2.1 คาเชาสถานที่ 
2.2 คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟูา คาโทรศัพทแ 
2.3 คาพนักงาน 
2.4 คาสมุนไพร ครีมนวด น้ํามันนวด คาซักผา 
2.5 อื่น ๆ 
แนวคิดของชนงกรณแ กุณฑลบุตร (2550 : 141 - 143) [11] ที่นําเสนอการคํานวณผลตอบแทนจาก การลงทุนใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. ผลตอบแทนโดยตรงของโครงการ พจิารณาไดจากรายรับจากการดําเนินงาน หักรายจาย หักคาเส่ือมราคา เทากับผลตอบแทน (กาํไร)  
 2. ผลตอบแทนที่มีลักษณะเป็นนามธรรม คือ ชื่อเสียง ภาพลกัษณแ ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ดนัย เทียนพุฒิ (2543 : 14) [12] กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการวดัความแตกตางระหวางประสบการณแของลูกคากับสิ่งที่ลูกคา
คาดหวัง 
 สมวงศแ  พงษแสถาพร (2546 : 59) [13] กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงการประเมินสินคาหรือบริการนั้นๆวาไดตอบสนองความตองการของตนได
ตามที่คาดหวังหรือไม ถาไดตามที่คาดหวังไวลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ  
3.4 การพัฒนานวัตกรรม 
 ทิศนา แขมมณี (2545 : 419 - 420) [14] กลาวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมไวดังนี้ 
 1. การระบุปใญหา 2. การกาํหนดจุดมุงหมาย 3. การศึกษาขอจํากัดตาง ๆ กอนคิดคนนวัตกรรมขึ้นมา 4. การประดิษฐแคิดคนนวัตกรรม 5. การ
ทดลองใช เมื่อคิดคนหรือประดิษฐแนวัตกรรมใดไดแลว 6. การเผยแพร เมื่อแนใจแลววานวัตกรรมที่สรางขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิผลตาม ที่ตองการ 7. การ
ยอมรับหรือตอตานนวัตกรรม 
3.5 การสรางภาคีความรวมมือ 
 พีรธร บุณยรัตพันธุแ และคณะ (2554 : 38) [15] กลาวถึง ความหมายของเครือขายวา เป็นกลุมหรือองคแกรที่สมัครใจในการเรียนรู และเปลีย่น
ขอมูล ขาวสาร ประสบการณแ ระหวางกนัหรือทํากิจกรรมรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบอื่น ๆ โดยมีการจดัรูปหรือจัดระเบียบโครงสรางคนหรือ
สมาชิกที่มีความเป็นอิสระ กจิกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน ไมกระทบตอความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองคแกร 
3.6 งานวิจัยที่เกีย่วของ 
  สุชาวลี  สุทธิคนึง (2542 : 202-215) [16] ศึกษาปใจจัยที่มอีิทธิพลตอผูบริโภคชาวไทยในการศึกษาการเลือกใชบริการนวดแผนโบราณในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

ชัชวาล สวุรรณเสวี (2543 : 25 - 31) [17] ศึกษาวิเคราะหแตนทุน – ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียน 
แพทยแหญิงเพ็ญนภา ทรพัยแเจริญ และคณะ (2544 : บทคัดยอ) [18] ศึกษาองคแความรูภูมิปใญญาการแพทยแแผนไทยการนวดไทย เพื่อพัฒนาองคแความรูสูระดับ
นานาชาติ และสนับสนุนใหประชาชนเกดิการพึ่งตนเอง 
สถาบันการแพทยแแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (2545 : บทคัดยอ) [19] ศึกษาองคแความรู การนวดพื้นบานในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

นงลักษณแ พรหมติงการ (2545 : 49 - 50) [20] ศึกษาผลของสถาบันการแพทยแแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (2546 : บทคัดยอ) [21] ศึกษา
ประสิทธิผลและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการนวดที่ศูนยแสงเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2546 

รักเกียรติ   จิรันธร และคณะ (2547 : บทคัดยอ) [22] ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการการแพทยแแผนไทย : กรณีศึกษางานแพทยแ
แผนไทย ศูนยแสุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา   

ยิ่งพร เจียตระกูล (2548 : 80-83) [6] ศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
รัชนี จันทรแเกษ และคณะ (2551) [23] ศึกษาการบูรณาการการแพทยแแผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน 
ชรินทรแ วรกุลกิจกําธร (2545 : 79 -81) [24] ศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปใญญาการนวดแผนไทย ใหเป็นธุรกิจเพื่อสขุภาพสาํหรับนักทองเที่ยว 

การนวดเทาตอการลดความวิตกกังวลของผูปุวยในหอผูปวุยวิกฤตศัลยกรรม 
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ศุภกนิษฐแ เหมะวรรณ (2545 : 106 - 111) [25] ศึกษาปใจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนกัทองเที่ยวชาวญี่ปุุนในการเลือกใชบริการ

นวดแผนโบราณในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการแพทยแแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (2546 : บทคัดยอ) [21] ศึกษาประสิทธิผลเบื้องตนของการประคบสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการ

ปวดกลามเน้ือ 
 
วิธีการดาํเนินงาน 
ประชากรในการศึกษา  

1. ผูมารับบริการนวดแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวด แผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จงัหวัดตาก ซ่ึงมีประชากร
ที่มาใชบริการในชวงเดือนมกราคมถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยเฉลี่ย 667 คนตอเดือน (ขอมูลจากศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย 
ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2553)  

2. หมอนวดของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัดตาก จาํนวน 11 คน 
3. ผูนําของของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัดตาก  
4. บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกบัแนวทางการสรางภาคีความรวมมอืของการดูแลสุขภาพของชุนในจังหวัดตาก 

กลุมตัวอยางในการศึกษา  
1. ผูมารับบริการนวดแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จงัหวัดตาก ทาํการศึกษา

จํานวน 248 คน ซ่ึง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของ เคร็ซซ่ีและมอรแแกน (Krejcie and Morgan, 1970) [26] ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 การสุม
ตัวอยางผูมารับบริการนวดใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)  

2. หมอนวดของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัดตาก             
3. ผูนําของของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
4. บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกบัแนวทางการสรางภาคีความรวมมอืของการดูแลสุขภาพของชุนในจังหวัดตาก จาํนวน 4 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาจากการแนะนาํของนักวิชาการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

1.1 การสอบถามรูปแบบการนวดของผูสอนนวด  
1.2 การสอบถามหมอนวดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนนวด 
1.3 การสอบถามความพึงพอใจของหมอนวดตอการทํางานในศูนยแการเรียนรู ภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมื อง 

จังหวัดตาก  
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว 
แนวคิด วรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนวดและการใหบริการเกี่ยวกับการนวดของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขา
แกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกเป็น 3 ชุดยอย ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนวดและการใหบริการเกี่ยวกับการนวดของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขา
แกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบเรียนนวดที่ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน   การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการนวดที่ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับบริการของศูนยแการเรียนรู ภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจของผูเขารับบริการ                  
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สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะตอการใหบริการของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขา

แกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกําหนดรูปแบบเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  
เครื่องมือชุดที่ 3 เพื่อวัดอัตราผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน คือ แบบฟอรแมการเก็บขอมูลทางการเงิน รายรับ และรายจายในการดําเนินธุรกิจการนวดของศูนยแ
การเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จงัหวัดตาก  
เครื่องมือชุดที่ 4 เพื่อวัดผลตอบแทนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของหมอนวดตอการทํางานในศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน
การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อาํเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจของหมอนวดตอการทาํงาน 
สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะตอการทํางานในศูนยแฯ โดยกําหนดรูปแบบเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 
เครื่องมือชุดที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกบัแนวทางการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทย 
 สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทย (ซ่ึงมี
ลักษณะคําถามปลายเปิด) 
 
ผลการศึกษา/การทดลอง 
1. ผลการศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา ชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

1.1  รูปแบบการนวด และการใหบริการเกี่ยวกับการนวดของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน ดานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก พบวาการนวดของศูนยแฯ เป็นการนวดแบบราชสํานัก ที่สามารถรักษาโรคไดโดยสวนใหญเร่ิมตนที่การนวดเพื่อสงเสริมสุขภาพเพื่อใหเกิดการ
ผอนคลาย เชน  นวดตัว นวดฝุาเทา  จากนั้นจะนวดเพื่อรักษา เชน นวดกดจุด นวดบําบัดอาการเครียด ปวดหัว ภูมิแพ ทองผูก ปวดหลัง ปวดกลามเน้ือตาง ๆ 
การกดจุดนวดใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง อีกครึ่งชั่วโมงจะนวดประกอบ ซ่ึงการนวดเพื่อรักษากับการนวดเพื่อสุขภาพมีความแตกตางกัน คือการนวดเพื่อรักษา
จะนวดลงลึก แตถาเป็นการนวดเพื่อสุขภาพจะเป็นการนวดแบบผอนคลาย 

1.2 พบวามีความพึงพอใจในการเขารับบริการในระดับ มาก ทุกดาน (คาเฉลี่ย = 3.812 , S.D.= .573) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
อันดับแรกคือดานราคา (คาเฉลี่ย =3.867, S.D.  = .672 )  ดานการใหบริการของหมอนวด (คาเฉลี่ย =3.832, S.D. = .565)  และ ดานสถานที่ (คาเฉลี่ย 
=3.820, S.D. = .534)   
2. ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
อัตราผลตอบแทนในการลงทุน ในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงินพบวาอัตราผลตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินของศูนยแฯมีอัตราเฉลี่ย 3,000 บาทตอเดือน รายไดตอ
คน เฉลี่ย 4,000-5,000 บาทตอเดือน และอัตราผลตอบแทนในการลงทุนที่ไมใชตัวเงินวัดจากความพึงพอใจของผูใหบริการ พบวา ผูใหบริการมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง 
3. ผลการสรางนวัตกรรมองคแความรู เพือ่เผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไปในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เว็บไซตแ และซีดีรอม  
4. แนวทางการสรางภาคีความรวมมือในการดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนพื้นฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย     ผลการศึกษาพบวามีความเห็น
สอดคลองกันวาหนวยงานที่จะสามารถผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผน
ไทยควรมาจากทุกภาคสวน โดยใหมีทั้งองคแกรภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย หนวยงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามยั ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานกังานพัฒนาชุมชน และสาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษยแ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและ
ประชาชน 
 
การอภิปรายผล 
1. องคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมปิใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว ใชรูปแบบการนวดแบบราชสํานกัที่สามารถรักษา
โรคได โดยเร่ิมตนที่การนวด   ผอนคลาย นวดฝาุเทา นวดกดจุด นวดบําบัดความเครียด บําบัดอาการปวดหวั ภูมิแพและอาการปวดกลามเน้ือตางๆ ทั้งนี้เพราะ
สอดคลองกับแนวความคิดภูมิปใญญาดานการแพทยแแผนไทย และรูปแบบการเรยีนรูที่ทําใหเกิดองคแความรูที่ผูนวดเรียนรูสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษมาถึงรุน
ลูกหลานหรือเป็นรูปแบบการเรียนรูจากการบอกเลา ซ่ึงเป็นการถายทอดองคแความรูแบบพื้นฐานอยางเรียบงาย 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับบริการของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
การเขารับบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาการใหบริการนวดที่ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบาน  การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกวไดตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการอยางที่คาดหวังไดมาก 
3. ผลของการสรางนวัตกรรมขององคแความรูการแพทยแแผนไทยเป็นการถายทอดองคแความรูในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เว็บไซตแ และซีดีรอม ซ่ึงเป็นการ
นําเสนอองคแความรูในรูปแบบที่ทันสมัย แปลกใหม และเป็นระบบมากขึ้น ที่จะชวยใหการการเผยแพรองคแความรูของการแพทยแแผนไทยใหคงอยูและในชนบท
เพียง รอยละ 10 – 30 เทานั้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพยแ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก. 2550 : 183 – 184 ) [2]  แพรหลายมากขึ้น ซ่ึงเป็นวิธีการที่ดีและสรางสรรคแ
ที่จะสืบทอดองคแความรูทางการแพทยแแผนไทยใหคงอยูในสังคมไทยตอไป 
4. จากผลการศึกษาแนวทางการสรางภาคีความรวมมือ ในการดูแลสุขภาพของชุมชนขั้นพื้นฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทยโดยการสัมภาษณแ  
พบวา บุคคลที่เกี่ยวของในแตละภาคสวนมีความสนใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถประสานงานกันไดทั้งระหวางองคแกรภา ครัฐ เอกชนและ
ประชาชน  เพื่อกอใหเกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการนวดแผนไทยใหคงอยูคูสังคมไทยและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง
ในอนาคตเพื่อพัฒนาการที่รวดเร็วในแวดวงการนวดแผนไทยตอไป 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทย และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทางธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญา
ชาวบาน การนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตากมีวัตถุประสงคแ 4 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแ
การเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประการที่สอง เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทาง
ธุรกิจของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตากประการที่สามเพื่อสราง นวัตกรรมองคแ ความรู
การแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทย ชุมชนวัดเขาแกว อําเภอเมือง จังหวัดตาก และเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่นๆ 
และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสแ เว็บไซตแ และซีดีรอม  ประการที่สี่ เพื่อศึกษาแนวทาง การสรางภาคีความรวม มือในการดูแล
สุขภาพของชุมชนที่อยูบนฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย 
 ผลการศึกษาองคแความรูการแพทยแแผนไทยของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกว พบวา การนวดของศูนยแการ
เรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกวนั้นใชวิธีการนวดเพื่อสุขภาพแบบราชสํานัก มีประโยชนแตอสุขภาพ สามารถที่จะรักษาโรค และชวย
บรรเทาอาการเจ็บปุวยได  โดยวิธีการนวดมี 2 รูปแบบคือ 1) การนวดเพื่อรักษา 2) การนวดเพื่อผอนคลาย โดยจะเริ่มจากทาพื้นฐานเพื่อเต รียมกลามเนื้อ
กอนที่จะถึงขั้นตอนการนวด 9 ทา และเมื่อนวดเสร็จแลวจะถึงขั้นตอนของการประคบสมุนไพรเพื่อเป็นการคลายเสนหรือผอนคลายกลามเนื้อภายหลังจากการ
นวด โดยการประคบลูกประคบที่นึ่งจนรอนไปตามจุดตาง ๆ ของรางกายที่ผานการนวดมาแลว องคแความรูของหมอนวด ประเมินไดจากกลุมเปูาหมายที่มารับ
บริการมีเปูาหมาย เพื่อบําบัดอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน โรคขอ โรคกระดูกเส่ือม และบางสวนมีเปูาหมายนวดเพื่อการผอนคลาย ซ่ึงพบวาตางก็มีความพึง
พอใจมากในการใหบริการนวดของศูนยแฯ เพราะสามารถรักษาอาการเจ็บปุวย เชน อาการเหนื่อยลาปวดเมื่อยกลามเนื้อ เสนเอ็นยึดเป็นพังผืด เป็นตน  
อัตราผลตอบแทนในการลงทุนที่เป็นรูปตัวเงินของศูนยแฯ รายไดตอคน ประมาณ 4,000-5,000 บาทตอเดือน สวนอัตราผลตอบแทนที่ไมใชรูปตัวเงินนั้น 
พิจารณาจากความพึงพอใจของผูใหบริการ พบวาผูใหบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับปานกลาง ผลการสรางนวัตกรรมองคแความรูเป็นการ
ประชาสัมพันธแและเผยแพรนวัตกรรมใหกับชุมชนอื่น ๆ และประชาชนที่สนใจทั่วไปในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิสแ เว็บไซตแ และซีดีรอม 
 การสรางภาคีความรวมมือในการดูแลสุขภาพของชุมชนที่อยูบนพื้นฐานขององคแความรูดานการแพทยแแผนไทย พบวาผูแทนหนวยงานที่มีความ
สนใจในการสรางภาคีความรวมมือของการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยองคแความรูดานการแพทยแแผนไทยมีทั้งองคแกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยทุกภาคสวนควรมีการประสานการปฏิบัติรวมกัน  ขอเสนอแนะตอการทํางานของศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาชาวบานการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแกวมีดังนี้ 
1. ใหมีการทําประชาสัมพันธแเชิงรุกเพื่อใหศูนยแเป็นที่รูจักและจะไดมีผูมาใชบริการมากขึ้น  
2. ใหมีการเบิกคาสวัสดกิารได เหมือนสถานพยาบาลของรัฐบาลได  
3. ตองการใหทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ไดเขามามีสวนรวม และสรางภาคีคงวามรวมมืออยางจริงจัง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยการบริหารจัดการกองทุนบานโพธิ์ทอง หมูท่ี 2 ตําบล คือเวียง  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยแบบมีสวนรวม โดย

กลุมกองทุนของชุมชน จํานวน 166 ราย การบริหารจัดการกลุม แนวคิดกลุมและกระบวนการกลุม แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา การเรียนรูการจัดการ
ความรู การกระทําทางสังคมและการมีสวนรวมปฏิบัติเพื่อใหเป็นไปตามหลักเกณฑแ วิธีการท่ีดีในการพัฒนากองทุน ในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
ของกลุมกองทุนบานโพธิ์ทองและศึกษาสภาพท่ีเป็นอยู ตรวจสอบการประเมินปใจจัยการดําเนินงาน ปใจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบของกลุมกองทุน ผลการวิจัยพบวา 

บริบทของบานโพธ์ิทองท่ีกอตั้งมานานกวา 167 ปี จากที่แยกมาจากบานเดิมและเป็นหมูบานใหมเพียง 14 ปี ท่ีผานมามีการรวมตัวกันเป็น
กลุมเชน กลุมหนุมสาว กลุมแมบาน กลุมกรรมการหมูบาน กลุมออมทรัพยแ กลุมฌาปณกิจศพ กลุมกรรมการวัด กลุมกรรมการศึกษา เป็นตน กลุม
มีความเป็นอยูมีลักษณะความสัมพันธแและการปฏิบัติท่ีเอื้ออาทรตอกันคือ “กินอิ่ม นอนอุน ผูกพันดั่งมัดหวาย คนมีเงินออกเงิน คนมีแรงชวยแรง 
คนมีวัสดุชวยวัสด”ุ มีเหตุผลการมารวมกลุมกัน จากแบบแผนการเรียนรูรวมกันวา “ ถาไมรวมกลุมกันตางคนตางคิด ทํากันเองตามลําพังมีโอกาส
รอดนอยและลําบากมาก” วิถีการาทํางานดวยวัฒนธรรมและใชระบบสังคมคือสถาบันศาสนา(วัด) สถาบันปกครอง (ผูอาวุโส ,ผูใหญบาน,กํานัน) 
เชื่อมรอยความสัมพันธแและใชแนวทางการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ในการระดมทุนของกลุมใชชองทางการสื่อสารระหวางกันท้ังเป็นทางการและ ไม
เป็นทางการ พูดจาปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอดวยความเคารพศรัทธาซ่ึงกันและกัน 

ในภาวะปใจจุบันบานโพธ์ิทอง มีเหตุผลการมารวมกลุมคือ “เป็นเรื่องของนํ้าใจเห็นอกเห็นใจกัน” และอธิบายเหตุผลของความขัดแยงของ
กลุมวามาจาก การไมรับฟใงความคิดเห็นของกันและกัน และใหความเห็นตอแนวทางการพัฒนากลุมกองทุนวา ตองทําความเขาใจในวัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย  แนวทางการทํางานท่ีชัดเจนเพียงพอและเป็นท่ียอมรับรวมกันของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกสวนใหญมีความภูมิใจตอบานโพธิ์ทอง ในเรื่องความ
อุดมสมบูรณแของทรัพยากรธรรมชาติ มีศูนยแรวมใจคือวัด ชาวบานมีการศึกษา รับรูเรียนรูไดไว มีจิตอาสาสมัครสูง และซ่ือสัตยแสุจริตจริงใจตอกัน 

ปใจจัยนําเขากลุมกองทุนบานโพธิ์ทองพบวาการกอเกิดกลุมสวนใหญ การระดมหุนของสมาชิกเป็นทุนดําเนินการ มีวัตถุประสงคแ              
มีกฎระเบียบกติกากลุม ชองทางการรับรูขาวสารการบริหารจัดการกลุมของคณะกรรมการ กระบวนการทํางานสัมพันธแกับการมีสวนรวมของ
สมาชิกยังตองปรับปรุง 

การทํางานของกลุม พบวา มีการทํางานอยางเป็นกระบวนการ โดยคิดรวมกัน การมีสวนรวมของ  สมาชิกถามเรื่องเงินทุนไมเพียงพอ เงิน
ปในผลใหสมาชิกตามหุนยังไดนอย ในดานการบริหารจัดการกลุมของคณะกรรมการพบวา กลุมตองการใหมีการปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องการมีสวน
รวมคิด รวมตัดสินใจของสมาชิกกลุม ใหความเห็นวา “โอกาสพูดถามเพียงพอ” 

 ผลการปฏิบัติงาน พบวา ตองการใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุมและเพิ่มระดับการมีสวนรวมของสมาชิกมากขึ้น ในดานความพึง
พอใจ พบวา สมาชิกพึงพอใจท่ีมีการประชุม บันทึก ชี้แจง เป็นรูปธรรมขึ้น สิ่งท่ียังตองปรับปรุงคือบทบาทการทํางานของคณะกรรมการบริหา ร
จัดการกลุม ตองใหชัดเจนตอการปในผล การจัดการเงินทุน สุดทายยังใหความเห็นวากลุมกองทุน “ไปรอด” ดวยความสามัคคีของกลุมสมาชิกและ
นําไปสูการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน  

ผลกระทบของกลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง พบวา เป็นผลกระทบเชิงบวก โดยมีสมานสามัคคีกันในชุมชน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ไดแก 
ความรูสึกท่ีดีตอกลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง “กลุมไมใชของคนใดคนหน่ึง” และมีความรูสึกเป็นเจาของ ในบทบาทของคณะกรรมการโดยเสนอให 
คณะกรรมการยอมรับฟใงความคิดเห็นของสมาชิก และพรอมท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะในการสงเสริมและพัฒนากองทุนวาควรสงเสริมและพัฒนากลุมใหกาวไปสูเครือขายกองทุนท้ังตําบล ตองมีความชัดเจนใน
องคแกรกองทุนชุมชนวาคือ กิจการของชุมชน เพื่อประโยชนแของคนในชุมชน การพัฒนากองทุนผูมีสวนเกี่ยวของ ควรมีการตอยอดท้ังการเพิ่ม
ศักยภาพของคณะกรรมการกลุม ชุมชน และการสนับสนุนอื่นๆทุกวิถีทาง ควรมีการศึกษาดูงานกองทุนชุมชนท่ีเขมแข็ง เพื่อการเรียนรูและการ
พัฒนาตนเองและควรใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธแเพ่ือสรางภาพลักษณแ ความศรัทธาในทุกเรื่องในระยะยาวได 

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ  กองทุนบานโพธิ์ทอง 
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 ABSTRACT 

The study of the fund management of Ban Pho Thong Moo 2 Kuaviang sub-district Dok Kham Tai District Phayao 
Province. This participatory research of the fund group's community about 166 people. Focus on the concept of the 
management group, Concept Group and Group Process, Leadership, knowledge management, social action and 
participation ensure compliance with the rules. Best practice in the fun group development for sustainable management 
and study of current status, monitor assess the operation, input, process, output and the impact of the Fund Group.              

The study showed that the context of Ban Pho Thong founded more than 167 years. The separation from old 
village 14 years. The past has gathered a group of young group, housewife groups, the village committee, savings groups, 
cremation group, the temple committee, study group members, etc. Group has a relations and practice generosity to each 
other “full of eat and sleep, binding wealthy people paying money strongman physically help someone has materials 
help”. The reason being gathered from learning together “If not a confederation, there is no survival and difficulty.” Ways 
of working with cultural and social systems is that religious institutions, dominion Institute (elder, headman, village leader) 
connections and the use of self-reliance on funding of the communication channel between both official and unofficial to 
consult each other with respect to the faith. 
 Present, Ban Pho Thong has the reason is integration “As a matter of kindness Sympathetic” Also describes the 
opposition of groups that caused not hearing each other and the approach for development fund group have to 
understand the objectives, goals and approach are clear to be accepted together of members because most of them are 
proud of the abundance of natural resources of the village. The temple is the spiritual center,  people have been studied, 
actively learn, high volunteerism Honesty and sincerity to each other. 
          Input Group Ban Pho Thong Fund found that the cause of the majority of shares from a capital-raising operation. 
They have objective and the regulation rules while should be improved channels of information related to the 
management of the process and the involvement of members. 
        The working group found that works as a process everyone involved thought. Commented “ark and speak 
enough" Members asked about inadequate funding and also have less dividends on shares. Administration of board found 
that group needs to improve in particular, the participation think and co-decision of members 
Performance needs to improve group administration and increase the participation of members. Satisfaction, member 
satisfaction with the group meeting while should improve the functioning of the group administration board. Must make it 
clear to dividends capital management and finally, also commented that the fund “to survive” the unity of its members to 
sustainable self-sufficiency.  
The study on the impact Found a positive impact. Community Unity Changes include a good feel for the group “The group 
is not of either one” and suggested that the committee listen to the opinions of its members and to improve and change. 
              The results of the study are recommendations for the promotion and development fund should promote and 
develop a network of sub-district funds. It should be clear that the Community Fund is the business of the community for 
the benefit of the community. Fund development stakeholders should be maximizing the potential of the group and other 
support. The fund should have to study tour with the best practice from strong community for learning and self-
development, and should focus on publicity to build brand image. Faith in all matters in the long run. 
 
Keywords : Management, Ban Pho Thong fund 
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บทนํา 

บานโพธิ์ทอง หมูที่ 2  ตําบล คือเวียง  อําเภอดอกคําใต   จังหวัดพะเยา  เป็นหมูบานที่อยูรวมกันและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน มีวัดเป็นศูนยแรวมจิตใจ
ของคนในหมูบาน ที่ทุกคนรวมแรงรวมใจ และรวมทุนเพื่อชวยเหลือกันในสังคมของหมูบานที่มีหลายกองทุน แตในสวนของกองทุน บาน โพ ธิ์ทอง หมูที่ 2  
ตําบล คือเวียง  อําเภอดอกคําใต   จังหวัดพะเยา  ที่เป็นกองทุนของหมูบาน การทําบัญชีรายรับ-รายจาย เมื่อนํามาตรวจสอบไมตรงกัน ไมลงตัว มีขอถกเถียง 
โตแยงกันระหวางกรรมการผูทําบัญชี กับคนในชุมชนเป็นปใญหาซํ้าซาก จากรุนสูรุนยากแกการแกไข ประเด็นการแตกแยกกลุมเป็นประเด็นหลักกลวิธีสําคัญวิธี
หนึ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม  ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ครอบครัว กลุมองคแกรนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปใญญาและการ
เรียนรู สังคมสมานฉันทแ เอื้ออาทรตอกัน จําเป็นตองใหคนในชุมชนรวมกลุมกันจัดตั้งเป็นองคแกรมีความสามารถในการบริหารจัดการและเขามามีสวนรวมทุกมิติ 
กลุมองคแกรที่มีการรวมความคิด รวมทุนและดําเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองชวยเหลือคนในชุมชน และพัฒนาไปสูความยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมี
แนวคิดวาปใญหาของประชาชน ในภาพรวมประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นสามารถแกไขไดดวยชุมชนเอง มีวินัยทางการเงิน การสรางงานสัมมาอาชีพที่กอใหอาชีพที่
ยั่งยืนและรายไดที่มั่นคงคือคนในชุมชนมองเห็นเรื่องของรายไดที่ไดมารูจักให รูจักแบงปในใหกับคนในชุมชน การแบงปในไมไดหมายถึงเฉพาะเรื่ อง เงินทอง
เทานั้นแตหมายถึง ความรูภูมิปใญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทักษะ ความสงบ วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน พืชผลการเกษตรเป็นต น สิ่งเหลานี้เป็น
พื้นฐานหรือทุนทางสังคมของชุมชนเพราะเป็นสิ่งที่สรางและสะสมสืบทอดตอๆมาเป็นสมบัติของคนในชุมชนทุกคน มีอีกมากที่ไมไดรับความสนใจจะบํารุงรักษา
หรือนํามาใชใหเกิดประโยชนแในการดํารงชีวิตในปใจจุบันและอนาคต บานโพธิ์ทอง  หมูที่ 2 ตําบล คือเวียง  อําเภอดอกคําใต   จังหวัดพะเยา หมูบานมีลักษณะ
ของความเป็นชุมชน  ไมไกลจากตัวเมืองมากนัก   หากยอนหลังไปเมื่อ  20 ปีกอน เป็นหมูบานที่มีการรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันเชน   กลุมเหมืองฝาย   กลุม
กรรมการวัด   กลุมหนุมสาว   กลุมฌาปนกิจศพ  และยังมีการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรม  “กลุมกองทุนหมูบาน”   เป็นอีกกลุมหนึ่งซ่ึงกลุมไดรวมความคิด
ดําเนินกิจกรรมขึ้นมามีการพัฒนากิจกรรมที่ทําหลายประการที่นาสนใจ   เพียงแตไมมีการบันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษร  ในอดีตใชวิธีการทํางานแบบถายทอด
กันมา แบบปากตอปาก   รวมถึงการฝึกฝนการปฏิบัติ สืบตอกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชน   ดวยเหตุนี้กลุมกองทุนของวัดตองใชเวลานาน และเขาสู
กระบวนการบริหารการจัดการกลุมในงานแตละขั้นตอน แตละกิจกรรมใชเวลายามเย็นยามวางจากงานอื่น มารวมกันทํางาน ไดรวมตัวกัน และ พัฒนากลุมจน
เป็นที่ยอมรับของกลุมคนในชุมชน สามารถทําบัญชีรับ-จาย ตามแบบของชาวบาน ไมผานกระบวนการฝึกอบรม   ผานการถายทอดเทคนิควิธีการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมถึงการเรียนรูโดยการฝึกฝนกับกลุมอื่นที่มีประสบการณแในงานมากอน  รูจักประยุกตแใชและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  กลุมเลยเติบโตและ
พัฒนาไปเป็นผูสรางภูมิปใญญาของตนเองและสามารถชี้แนะเทคนิควิธีการใหแกกลุมอื่น ๆ และกลุมใหมที่เกิดตามมาตอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อวิจัยประเมินผลของกลุม และชุมชนที่มีตอกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนบานโพธิ์ทอง หมูที่ 2 ตําบลคือเวียง  อําเภอดอกคําใต   

จังหวัดพะเยา 
2)  เพื่อวิจัยกระบวนการจัดการเรื่อง 

- การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 

- องคแความรู 
3) เพื่อวิจัยแนวทางในการดําเนินงานพัฒนากองทุนใชขอมูลจากแผนแมบทชุมชนไปสรางและพัฒนากองทุนและสวัสดิการชุมชนได 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การวิจัยการบริหารจัดการกองทุนบาน โพธิ์ทอง หมูที่ 2  ตําบลคือเวียง  อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาผูวิจัยไดทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัย และวรรณกรรมอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเป็นกรอบในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดกลุมและกระบวนการกลุม/แนวคิดเกี่ยวกับ ผูนํา แนวคิด
แนวคิดการบริหารและการจัดการแนวคิดการเรียนรู แนวคิดการจัดการความรู ทฤษฏีการกระทําทางสังคมและการมีสวนรวม แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเป็นไป
ตามหลักเกณฑแ วิธีการที่ดีในการพัฒนากองทุน และแนวคิดกองทุน / พ.ร.บ.กองทุน พ.ศ. 2547 ขางตน ผูวิจัยไดเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย ยึดการตัดสินใจ
กับการวิจัยกองทุน บาน โพธิ์ทอง โดยดัดแปลง CIPP Model ใหสอดคลองกับการวิจัยประเมินผลแบบมีสวนรวม ดาน คือ ใช Model ที่ดัดแปลงขึ้นศึกษา
ขอมูล ที่เป็นเชิงคุณภาพ ดังที่ไดกําหนดไวไดแก CIPP 
 
วิธีการศึกษา หรือการวิจยั 

การวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงประกอบเทคนิค เรื่องกระบวนการพัฒนา กลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง หมูที่ 2 ตําบล คือเวียง อําเภอ ดอกคําใต  จังหวัด 
พะเยา  มีวิธีดําเนินการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  รูปแบบการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลทตุิยภมูิ ของบุคคล และกลุ่ม 
ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบรางวิจัยคุณภาพเชิงเทคนิคซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงประจักษแ ในพื้นที่ เพื่อตอบคําถามในการวิจัยคือ 

1.1  สภาพที่เป็นอยูของกลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง 
               1.2 ผลการดําเนินงานของกลุมในระดับปฏิบัติการณแ ที่เกี่ยวกับ ปใจจัยนําเขา (Input) ปใจจัยกระบวนการ (Process) ผลผลิตที่เกิดขึ้น 
(Product) และปใจจัยผลกระทบ (Impact) 
               1.3  กลุมขอมูลปฐมภูมิ เป็นขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ กลุมดังนี้ 

- คณะกรรมการกลุมกองทุน และสมาชิกกลุม 
- เจาหนาที่ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน 
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1.4 กลุมขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของกลุมกองทุน บานโพธิ์ทอง กระบวนการเรียนรูดานอาชีพ การรวมกลุม และการ

มีสวนรวมรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากเอกสารโดยอาศัยแหลงขอมูล ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
2. ศึกษาบริบทกลุ่ม 
กลุมที่ผูวิจัยทําการศึกษาแบงออกเป็น 2 กลุม ไดแก 
 2.1 ผูมีสวนได – เสีย โดยตรงไดแกสมาชิก และคณะกรรมการกลุม จํานวน  556  คน 
 2.2 ประชาชนที่ไมไดเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการกลุมกองทุนแตเป็นกลุมผูที่อาศัยอยูในหมูบาน โพธิ์ทอง เป็นญาติ เป็นเพื่อนบานใน
หมูบานเดียวกัน คือ บานเฮ้ียหมูที่ 1 ตําบลคือเวียง อําเภอ ดอกคําใต จังหวัด พะเยา มีวิถีชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรมเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1) จัดเวทีการสนทนากลุม เพื่อประเมินสภาวะแวดลอม และ ศักยภาพของ  ชุมชน 1 คร้ัง 
2) การสัมภาษณแ และ มีแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เพื่อใชสัมภาษณแ    จํานวน 4 ชุด กับกลุมกองทุน บานโพธิ์ทอง 1 ครั้ง 

เพื่อใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็น 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผูวิจัยประชุมทําความตกลงวางแผนจัดเวทีสนทนากลุม และ หรือสัมภาษณแกลุม 
2) ผูวิจัยกับกลุมกองทุน บานโพธิ์ทอง ทําความเขาใจ และนัดหมายกลุมเพื่อขอสัมภาษณแสมาชิกกลุม รวมถึงชาวบานโพธิ์ทอง 
3) ใชแบบสัมภาษณแ กลุมตัวอยาง คือ แบบประเมินบริบทของชุมชน แบบสัมภาษณแ ปใจจัยนําเขา ปใจจัยกระบวนการดําเนินงาน

กลุมกองทุน ปใจจัยผลการดําเนินงานของกลุม 
4)  ผูวิจัยเก็บขอมูล และสังเกตจากการสนทนากลุม การสัมภาษณแ การเยี่ยมกลุม และการส่ือสารทางโทรศัพทแ                
   

3. เวทีสนทนากลุ่ม และสมัภาษณ์กลุ่ม  
ใชแบบสอบถามสัมภาษณแ และสนทนากลุม 
 
4. วิเคราะหแ์ละพรรณนา 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากเวที การสนทนากลุม และจากการสัมภาษณแ แลวนํามาวิเคราะหแขอมูลดังนี้ 
1) ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณแ การสนทนากลุม และเวทีประชาคม กับคําตอบจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง 
2) นําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใชเป็นกรอบความคิด ในการวิจัยมาวิเคราะหแ และพรรณนา 
3) นําขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากเอกสารตาง ๆ  มาชวยในการสนับสนุนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการสังเกต การ

สนทนากลุม และจากการสัมภาษณแที่เป็นขอคิดเห็นตาง ๆ วิเคราะหแเชื่อมโยงความสัมพันธแ ของบริบท ปใจจัยนําเขา ปใจจัยกระบวนการ ปใจจั ยผลลัพธแ และ
ปใจจัยผลกระทบ 

 
ผลการดําเนินงานและวิจัย 

การบริหารจัดการกลุมในอดีตพบวา ใชรูปแบบการพูดคุยกันในทุกโอกาสที่ไดพบกัน รวมถึงการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ กลุมยังใหความเห็นตอ
การเป็นกลุมกองทุน มีการดําเนินกิจกรรมที่ตรงกันความหมายของ กองทุนชุมชนมากที่สุด และใหเหตุผลของการรวมกลุมในปใจจุบันวา เป็นเรื่อง น้ําพึ่งเรือเสือ
พึ่งปุา ที่เห็นอกเห็นใจกัน และยังสามารถอธิบายไดวา เหตุของความขัดแยงของกลุม มาจากการไมยอมรับฟใงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กิจกรรมกลุมที่ควรทํา 
เพื่อพัฒนาใหเป็นเครือขายกองทุนระดับตําบล ก็คือ ความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงคแ เปูาหมายและแนวทางของกลุมที่ชัดเจน เพียงพอ เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิก และยังพบวา กลุมมีความภาคภูมิใจตอบานโพธิ์ทอง เรื่องทรัพยากรน้ํา ศูนยแรวมน้ําใจคือวัด  มีผูอาวุโสคอยชี้แนะ สวนใหญขอ งบาน โพธิ์ทอง มี
การศึกษา  มีจิตใจอาสาสมัคร มีความซ่ือสัตยแสุจริต เป็นตน 

ปัจจัยนําเข้า (input) ของกลุมกระบวนการพัฒนากลุมกองทุน ผลการวิจัย พบวา กลุมเป็นเพศญิง   มีอายุระหวาง 25 -50 ปี มีการศึกษา
ระดับประถมหรือภาคบังคับเป็นสวนใหญ มีรายไดจากการรับจาง ขายพืชผัก รับราชการ บริษัทเอกชน 1,000-30,000 บาทตอหนึ่งเดือน ผูใหขอมูลเป็นสมาชิก
กลุมกองทุน 

การกอเกิดกลุมกองทุน กลุมบอกวา รับรูวาเกิดขึ้นจากแกนนําคือประธานกลุมไดรวมตัว ออมเงินโดยเห็นวา กองทุนนาจะมีอนาคต จึงระดมทุนกัน
ขึ้นมา จากการสัมภาษณแกลุมสวนใหญรูวา กลุมกองทุน บาน โพธิ์ทอง มีการกําหนดวัตถุประสงคแของกลุมไวชัดเจน 

ขอคนพบอีกประการหนึ่งก็คือ การรับรูขาวสารของกลุมสวนใหญ รู ทราบเรื่องจากสมาชิกกลุมและเพื่อนกลุมที่มีอาชีพเดียวกัน  โดยชองทางการ
รับรูพบปะกันที่วัด ที่ทําการกลุมกองทุน ตามงานประเพณีตางๆ  และการประชุมกลุม สําหรับแบบแผนการเรียนรูของกลุมจากอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนที่
ไดรับเชญิจากหนวยงานอื่นที่จัดเฉพาะเร่ือง บริหารจัดการกลุม เมื่อเร่ิมกอตั้งกลุมสวนใหญยอมรับได แตก็ใหโอกาสคณะกรรมการ  เพื่อให เกิดการปรับปรุงทั้ง
การบริหารการจัดการ  ตอบสนองสมาชิกและชุมชนบานโพธิ์ทอง ในเร่ืองมีการรณรงคแใหแตละครัวเรือนมีวินัยการจัดการการเงินการออม คนในชุมชนเห็นดวย
กับการทํากิจกรรม  
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ปัจจัยกระบวนการ (process) พบวา เร่ืองกระบวนการคิดรวมกัน ผูใหสัมภาษณแบอกวาใหโอกาสสมาชิกกลุม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันใน

ที่ประชุม เรื่องที่พูดในที่ประชุมสวนใหญ เป็นเรื่องของเงินทุนไมพอ เรื่องปในผลใหสมาชิก เรื่องดอกเบี้ยเงินกู เป็นตน ในเรื่องกระบวนการบริหารของ
คณะกรรมการ ผลตอง ปรับปรุง ถามความเห็นกลุมวา เรื่องอะไรบาง ที่คณะกรรมการควรใหความสําคัญในกระบวนการบริหารกลุม พบวา เรื่อง ปในผลให
สมาชิก กรรมการควรใหความสําคัญเร่ือง รองลงไปคือ ทุนของกลุม และการมีสวนรวม 

ปัจจัยผลผลิต (Product) พบวา ในภาพรวม กลุมใหความเห็นวา การบริหารของกรรมการ ตองปรับปรุง  การมีสวนรวมและการเสียสละเวลาเป็น
เร่ืองหลัก ความชัดเจนของเร่ืองการเงินบัญชีรับจาย กลุมคิดวากลุมอยูรอดเพราะกลุมใชวิธีพูดคุยกันใหมากและมีการจัดการที่ดี ยึดถือระเบียบปฏิบัติใหเสมอ
ภาคกับสมาชิกทุกคน5.2.4  ปใจจัยผลกระทบ (Impact) จากการศึกษา พบวา บทเรียนและแบบแผนการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน กลุมบอกวา กิจกรรม
ของกลุมกองทุน ทําใหเห็นความขัดแยงกันแตก็รูจักฟใงเหตุผลกันและกัน เช่ือกัน ประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่คอนขางชัดเจนของบทเรียน ก็คือ ความตระหนัก 
ความรูสึกเป็นเจาของ และความพึงพอใจในบทบาทของกรรมการกลุม 
          ผลตอเนื่องที่ไดจากการพูดคุยกับกลุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 กลุมและชาวบาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยใชกา รประชุม
ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด และใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทําทะเบียน ทุน ทรัพยแสิน บัญชีรับ-จาย ใหเป็นปใจจุบัน ที่สามารถตรวจสอบได 
และการจัดทําสวนของชําระคืนหนี้สิน การเพิ่มทุน การปในผลกําไร เป็นตน 
 
สรุปผล 

กลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของคนแทบจะทุกลุมชน ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นเป็นลําดับ ชุมชนเห็นคุณคาใหประโยชนแ
กับคนในชุมชน แตการพัฒนาดังกลาวนี้ลวนตองอาศัยปใจจัยตางๆ มาก เพียงแคการเรียนรูเพื่อการจัดการตามตนแบบที่ทํากันมาแตอดีตนั้น คงไมสามารถทําให
เกิดการพัฒนาขึ้นได แตสิ่งที่สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาของกองทุนนั่นก็คือ การเรียนรู การพัฒนาผูนํา สมาชิกกลุม โดยมีพื้นฐานมาจากความรักความผูกพัน
ในชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการปลูกฝใงของครอบครัวตั้งแตอยูในวัยเด็ก การชักชวนจูงใจจากเพื่อนและญาติ การเพิ่มเติมความรู ความชํานาญ จากโรงเรียน รวมถึง
การปฏิบัติตัวตามแบบผูใหญหรือผูนําที่รูจักซ่ึงปใจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหเกิดเป็นการเรียนรู การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงการเรียนรูในกลุมกองทุน ของคน
ในบานโพธิ์ทอง ซ่ึงสงผลใหเกิดการสรางสรรคแสิ่งใหมๆ ขึ้นตอคนในครอบครัว รวมถึงการไดรั บการสงเสริมและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซ่ึงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการจัดการกองทุนหมูบานโพธิ์ทอง ก็เชนเดียวกัน คือ มีการเรียนรูในอาชีพทั้งภายในครอบ ครัวและภายในชุมชน 
ความสัมพันธแของกลุมกองทุนเกิดจากความสัมพันธแทางเครือญาติ จากความสัมพันธแทางการแลกเปลี่ยนความรู และความชวยเหลือระหวางกลุมผูออมในชุมชน
อื่น มีการเรียนรูและชวยเหลือระหวางกลุมเป็นแบบไมเป็นทาง 

นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูการจัดการกองทุน ยังพบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีการออม สวนใหญก็จะมีความผูกพันอยูกับการออม รวมถึงได
รับการถายทอดความรูเรื่องการออมมาจากคนในครอบครัว แตก็ยังมีอีกหลายปใจจัยซ่ึงสงผลใหเด็กเหลานี้มีความรูและทักษะในการออม จน สามารถใช
ประกอบเป็นการออมของตนเองไดเมื่อเขาสูวัยผูใหญ ซ่ึงปใจจัยตางๆ เหลานี้ไดแก โรงเรียน กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ ผูนําและกิจกรรมในชุมชน รวมถึงการเขามา
ใหความรูในเร่ืองวินัยทางการเงินและการออม 

ในปใจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเริ่มเห็นถึงความสําคัญกับกลุมกองทุน การออมและอาชีพของคนในทองถิ่นมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากมี
หลายหนวยงานที่เขามาใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานอาชีพของคนในทองถิ่นมา ดังที่กรมพัฒนาชุมชนไดเขามาดูแลในการบริหารจัดการกลุมกองทุน
บานโพธิ์ทอง ไดเขามาสนับสนุนดานความรูในการดําเนินงาน องคแการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเป็นองคแกรทองถิ่น ไดเขามาดูแลเรื่องสถานที่ จัดตั้งศูนยแ ของกลุม
กองทุนบานโพธิ์ทอง 

 
การอภิปรายผล 

กลุมกองทุนบานโพธิ์ทอง เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของคนแทบจะทุกลุมชน ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นเป็นลําดับ ชุมชนเห็นคุณคาใหประโยชนแ
กับคนในชุมชน แตการพัฒนาดังกลาวนี้ลวนตองอาศัยปใจจัยตางๆ มาก เพียงแคการเรียนรูเพื่อการจัดการตามตนแบบที่ทํากันมาแตอดีตนั้น คงไมสามารถทําให
เกิดการพัฒนาขึ้นได แตสิ่งที่สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาของกองทุนนั่นก็คือ การเรียนรู การพัฒนาผูนํา สมาชิกกลุม โดยมีพื้นฐานมาจากความรักความผูกพัน
ในชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการปลูกฝใงของครอบครัวตั้งแตอยูในวัยเด็ก การชักชวนจูงใจจากเพื่อนและญาติ การเพิ่มเติมความรู ความชํานาญ จากโรงเรียน รวมถึง
การปฏิบัติตัวตามแบบผูใหญหรือผูนําที่รูจักซ่ึงปใจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหเกิดเป็นการเรียนรู การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงการเรียนรูในกลุมกองทุน ของคน
ในบานโพธิ์ทอง ซ่ึงสงผลใหเกิดการสรางสรรคแสิ่งใหมๆ ขึ้นตอคนในครอบครัว รวมถึงการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซ่ึงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการจัดการกองทุนหมูบานโพธิ์ทอง ก็เชนเดียวกัน คือ มีการเรียนรูในอาชีพทั้งภายในครอบ ครัวและภายในชุมชน 
ความสัมพันธแของกลุมกองทุนเกิดจากความสัมพันธแทางเครือญาติ จากความสัมพันธแทางการแลกเปลี่ยนความรู และความชวยเหลือระหวางกลุมผูออมในชุมชน
อื่น มีการเรียนรูและชวยเหลือระหวางกลุมเป็นแบบไมเป็นทาง 
              นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูการจัดการกองทุน ยังพบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีการออม สวนใหญก็จะมีความผูกพันอยูกับการออม รวมถึงได
รับการถายทอดความรูเรื่องการออมมาจากคนในครอบครัว แตก็ยังมีอีกหลายปใจจัยซ่ึงสงผลใหเด็กเหลานี้มีความรูและทักษะในการออม จน สามารถใช
ประกอบเป็นการออมของตนเองไดเมื่อเขาสูวัยผูใหญ ซ่ึงปใจจัยตางๆ เหลานี้ไดแก โรงเรียน กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ ผูนําและกิจกรรมในชุมชน รวมถึงการเขามา
ใหความรูในเร่ืองวินัยทางการเงินและการออม 

ในปใจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเริ่มเห็นถึงความสําคัญกับกลุมกองทุน การออมและอาชีพของคนในทองถิ่นมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากมี
หลายหนวยงานที่เขามาใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานอาชีพของคนในทองถิ่นมา ดังที่กรมพัฒนาชุมชนไดเขามาดูแลในการบริหารจัดการกลุมกองทุน 
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บานโพธิ์ทอง ไดเขามาสนับสนุนดานความรูในการดําเนินงาน องคแการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเป็นองคแกรทองถิ่น ไดเขามาดูแลเรื่องสถานที่จัดตั้งศูนยแ ของกลุม
กองทุนบานโพธิ์ทอง 
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ความรู้ความเข้าใจของผู้มีเงินได้พึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ในเขตสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
Knowledge and Understanding for The taxable on income tax 
District Revenue Office in area Aumpher Mae Sot Tak province 

 
นางสาววัชรี  ทรัพย์กระจ่าง1 

นายกิตติกวินท์ เมฆฉาย2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษา ความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่ อําเภอแม สอด 
จังหวัดตาก ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1. เพื่อสํารวจระดับความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาในเขตสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2. ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 3. เพื่อเปรียบเทียบร ะดับความรูความ
เขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  รายได และอาชีพ พบวา1.แสดงจํานวนตอบคําถามถูก -ผิด และระดับเกณฑแระดับความรู ความเขาใจของผูมีเงินไดความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามแบบความรูความเขาใจ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยการหาเกณฑแระดับความรู ความเขาใจของผูมีเงินได ซ่ึงได
ตอบในแบบสอบถามจํานวน 397 ราย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด ตั้งแต 4.50-4.98 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 4.88 เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนน ถือวา
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยการหาเกณฑแระดับความรู ความเขาใจของผูมีเงินได 
อยูในระดับมาก ระดับคะแนนอยูที่ คาคะแนน 21 – 30 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 2.สรุปปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาแตละดานอยูในระดับมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปใจจัยที่มีอิทธพิลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแต
ละดานสวนใหญ พบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานการเมืองระดับมากที่สุด รองลงมา ปใจจั ยที่มีอิทธิพลตอ
ความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับมากที่สุด และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด  
 
คําสําคัญ: ผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา, ภาษี, การเสียภาษี 
 
Abstract 
 Objective of this is to study Knowledge and UnderstandingforThe taxable on income taxDistrict Revenue Officein area 
Aumpher Mae Sot Tak province.1)To explore the cognitive level of income. 2)Factors influencing the willingness to pay personal 
income tax. 3) To compare the level of knowledge and understanding of the assessable income on the income tax. Depending on 
sex, age, education, income and occupation were found. 1. The number of correct answers - wrong. And the level of knowledge 
Understanding of the taxpayer. Comments of respondents in cognition and behavior regarding income tax. By finding the level of 
knowledge. Understanding of the taxpayer. The answer to the query of the 397 patients had average levels ranging from 4.50 to 4.98 
the overall average is 4.88, compared to grade. It respondents about their knowledge and behavior regarding income tax. By finding 
the level of knowledge. Understanding of the taxpayer. At a high level The score is the score of 21-30 means understanding at a high 
level. 2. Summary of the factors that influence the willingness of each side are income tax at the highest level. The respondents are 
the factors that influence the willingness to pay personal income tax side, most of the factors that influence the willingness to pay 
personal income tax. Politically, the most minor factors influencing the willingness to pay personal income tax at the highest level. 
And the factors that influence the willingness to pay personal income tax, with an average minimum. 
 
Keywords : Taxation 

 
บทนํา 
  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เป็นแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดแหลงหนึ่งของประเทศ โดยรัฐบาลบังคับเก็บเพื่อประโยชนแของสังคมสวนรวม และผูมีเงินได
ไมสามารถจะผลักภาระภาษีไปใหแกผูอื่นได การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงมีผลตอการเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคเอกชน มาสูภาครัฐบาล และถา
รัฐบาลสามารถปรับปรุงโครงสราง ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหเหมาะสม แลวก็จะทําใหรัฐบาลมีรายไดจากภาษีทางตรงมากขึ้น และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ก็จะมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีการขยายตัวและเติบโตยิ่งขึ้น รัฐบาลของทุกประเทศมีหนาที่หลักคือ การบริหารและพัฒนาประเทศชาติ
ใหมีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนในชาติดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีทั้งนี้การที่รัฐบาลจะบรรลุเปูาหมายในการบริหารประเทศชาติไดนั้น นอกจากจะตองใชความรูความสามารถภายใตคุณธรรมที่ดีงามแลว   ยังจําเป็นจะตองใช
เม็ดเงินจํานวนมหาศาล  นั่นหมายความวารัฐบาลจะตองมีแหลงรายไดอันเป็นที่มาของเม็ดเงินจํานวนมากเหลานั้น  ซ่ึงแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาลก็คือ 
“ภาษีอากร”   นอกจากนี้แลวรัฐบาลยังใชระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารประเทศชาติใหบรรลุเปูาหมายในทางเศรษฐกิจตลอดจนนโยบาย
ทางดานการคลังเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในประเทศใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมและเป็นธรรม  

นโยบายภาษีอากรที่เหมาะสมและเป็นธรรมนั้นในทางทฤษฎแีลว นโยบายภาษีอากรที่ดีควรจะไดรับความยินยอมจากประชาชนผูเสียภาษีดวย ทั้งนี้
รัฐบาลผูจัดเก็บภาษีและประชาชนผูมีเงินไดซ่ึงเป็นผูจายภาษี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอยางเครงครัด รัฐบาลตองใชระบบภาษีอากรชวยเหลือผูมี
รายไดนอย และจัดสรรทรัพยากรอยางเป็นธรรม สวนการเสียภาษีอากรอันเป็นหนาที่ของผูมีเงินไดทุกประเภทนั้นมีความจําเป็นอยางยิ่งที่ตัวผูเสียภาษีควร
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่จาย ตลอดจนการคํานวณตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามประมวลรัษฎากร และตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูมีเงินไดทุกประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ่ึงเรียกเก็บจากบุคคลผูมีเงินไดนั้น  มีฐานกวางขวาง
ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได โดยการที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเป็นจํานวนมากในแตละปีนั้นก็นับเป็นแหลงรายไดที่
สําคัญอยางหนึ่งของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากรเป็นหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษี  

หากวาผูมีเงินไดพึงประเมินทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเสียภาษีเป็นอยางดี เสียภาษีดวยความสมัครใจ ตระหนักรูในการเสียภาษีที่
ถูกตอง อันเป็นหนาที่ของประชาชนในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ไมไดเขามาแทรกแซงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร ก็คงไมเกิด
ปใญหาในทางปฏิบัติมากนัก แตในปใจจุบันเม่ือใดหากรัฐบาลตองการใชงบประมาณในการบริหารประเทศชาติมากขึ้น กรมสรรพากรมักจะถูกกดดันใหตรวจตรา
ผูเสียภาษีใหเสียภาษีอยางเครงครัด ดังนั้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนแตอประเทศชาติและสรางความรูสึกที่ดีในการเสียภาษีนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมวาจะเป็น
กรมสรรพากรผูทําหนาที่จัดเก็บภาษี หรือสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีหนาที่ในการใหบริการวิชาการสูสังคม จึงควรมีสวนรวมอยางตั้งใจและจริงจัง ที่จะให
ความรูและขอมูลที่เพียงพอสําหรับการเสียภาษีที่ถูกตอง ครบถวนและเป็นธรรม ในขณะเดียวกันประชาชนผูมีเงินไดพึงประเมิน ซ่ึงมีหนาที่เสียภาษีทุกคน  ก็
ควรจะศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกตอง  

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจในการดําเนินการสํารวจความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพออันเป็นแนวทางสําหรับการใหบริการ ความรูดานภาษีอากร อันกอใหเกิดความรูความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชนผูมีเงินได นํามาซ่ึงประโยชนแที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในลําดับตอไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจระดับความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตาก  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่

จังหวัดตาก ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได และอาชีพ 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ (2552 ) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของศาลภาษีอากรในการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรในศตวรรษที่  21 พบวา
ปใญหาอุปสรรคสําคัญในการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรที่ฝุายตางๆ เห็นตรงกันเป็นสวนใหญ ไดแก กระบวนการยุติธรรมที่ลาชายาวนาน มีคาใชจายสูง 
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเป็นโดยผูเสียภาษีอากรทําไดยาก ศาลภาษีอากรยังมีบทบาทในลักษณะเชิงรุกนอยเกินไป และยังมีปใญหาเกี่ยวกับกลไกในการสราง
ความเชี่ยวชาญของผูพิพากษาศาลภาษีอากร การแกไขปใญหาและอุปสรรคเหลานั้น จําเป็นตองอาศัยมาตรการเชิงกฎหมายประกอบกันไปกับมาตรการเชิง
บริหารดวยมาตรการสําคัญในประการแรกไดแก ในสวนของศาลภาษีอากรจําเป็นตองปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียภาษีอากร โดยเพิ่มความเชี่ยวชาญของผูพิพากษาศาลภาษีอากรโดยวิธีการตางๆ เชน ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผูพิพากษาศาลภาษีอากรเพื่ อใหไดผู
พิพากษาที่เชี่ยวชาญดานภาษีอากร หรือสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณแระหวางดํารงตําแหนงและใหฝึกฝนสรางความเ ชี่ยวชาญอยูในศาล
ภาษีอากรอยางตอเนื่องเป็นตน ประการที่สองไดแก การลดปใญหาเรื่องเขตอํานาจศาลภาษีอากรโดยขยายใหครอบคลุมถึงคดีปกครองหรือคดีประเ ภทอื่นที่
เกี่ยวของกับคดีภาษีอากรดวย ประการที่สามไดแกการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับขอพิพาททางภาษีอากรทั้งหมด ประการที่สี่ไดแก  การ
ปรับปรุงคาขึ้นศาลใหผูเสียภาษีอากรไดเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลไดงายขึ้น และในประการสุดทายไดแก  การเพิ่มอํานาจศาลในดานตางๆ เพื่อให
ศาลมีบทบาทในการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรไดดียิ่งขึ้น เชน อํานาจการลดเงินเพิ่ม อํานาจการทุเลาการชําระภาษีอากร เป็นตน ทั้งนี้เพื่อทําใหบทบาท
ศาลภาษีอากรในการคุมครองสิทธิของผูเสียภาษีอากรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดในศตวรรษที่  21 
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พนิตนารถ เย็นทรัพยแ (2551) ศึกษาและวิจัยความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินเดือน ผลการวิจัยพบวา เมื่อแบง

ความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง และนอย กลุมตัวอยางรอยละ 58.50 มีความรูในระดับปานกลาง และจากการ
แบงทัศนคติเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี และไมดีอยางยิ่ง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลาง และพบวาทัศนคติเชิงบวกมี
คาเฉลี่ยสูงตอการรับผิดชอบประเทศชาติดวยการเสียภาษีอากร จากการหาความสัมพันธแระหวางความรูและทัศนคติ พบวา ความรูไมมีความสัมพันธแกับทัศนคติ 
ดังนั้น ผูมีระดับความรูมากหรือนอย ไมจําเป็นตองมีทัศนคติหรือไมดีตามไปดวย ปใญหาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเป็นปใญหาเชิงลึก
มองโดยผิวเผินเหมือนไมมีปใญหา เพราะดานความรูหรือทัศนคติตางอยูในระดับปานกลาง แตในรายละเอียดพบวายังมีปใญหาการขาดความรูอยูหลายเรื่องและ
ปใญหาทัศนคติเชิงลบบางประการ หนวยงานรัฐที่จัดเก็บภาษีจึงควรใสใจในดานการใหความรูแกประชาชนใหมากกวาที่เป็นอยู มิใชการทําหนาที่ประกาศแจง
เตือนใหไปเสียภาษีภายในกําหนดเทานั้น แตควรใหความรูเกี่ยวกับภาษีทั้งระบบ รวมทั้งใชโอกาสนี้บอกกลาววาเงินภาษีจากประชาชนมีค วามสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศอยางไร 

ไพลิน เป็งอาย (2548) ไดศึกษาถึงปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอําเภอเมือ ง จังหวัด
เชียงใหม  ในการศึกษาใชวิธีการสุมแบบมีระบบ 2โดยการออกแบบสอบถาม 250 ตัวอยาง และวิเคราะหแโดยใชแบบจําลองโลจิท (Logit Model) โดยเทคนิค
การวิเคราะหแการประมาณภาวะความนาจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) และเทคนิคการวิเคราะหแโดยวิธี Marginal effect ผล
การศึกษาพบวาผูเสียภาษีสวนใหญขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผูภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากแบบทดสอบโลจิท ผลปรากฏวาปใจจัยดานความพึงพอใจใน
ความรวดเร็วของการใหบริการ ความซ่ือสัตยแของเจาหนาที่ ความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษี ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การ
ประชาสัมพันธแความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีในการ
จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ α = 0.01 จากการวิเคราะหแโดยวิธี Marginal effect พบวา ผู
เสียภาษีที่มีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีมีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 49-79 ผูเสียภาษีที่มีความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธแมีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ49-75 ผูเสียภาษีที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดามีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 42-51 ผูเสียภาษีที่มีความพึงพอใจในขั้นตอนการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 31 -48 ผูเสียภาษีที่มีความพึงพอใจในความ
รวดเร็วของการใหบริการมีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 28 - 42 และ ผูเสียภาษีที่มีความพึงพอใจในความ
ซ่ือสัตยแในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 21- 47 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา
ผูเสียภาษีที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากมีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 17 – 26 และผูเสียภาษีที่มีรายไดสูง
มีโอกาสมีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลง รอยละ0.007 - 0.008 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ α = 0.01 

วิใจ ตระกูลมัยผล (2541) ศึกษาความรูและเจตคติของผูเสียภาษีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเปรียบเทียบความแตกตางของความรู
และเจตคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได โดย จําแนก ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระดับรายได กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูเสียภาษีที่มาติดตอ เสีย
ภาษีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 14 จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผูเสียภาษีสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับดี ผูเสีย
ภาษีในแตละชวงอายุและแตละระดับการศึกษามีความรูเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูเสีย
ในแตละชวงและระดับรายไดมีเจตคติตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูเสียภา ษีที่มีเพศและระดับ
การศึกษาตางกัน มีเจตคติตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยเสนอแนะใหกรมสรรพากรประชาสัมพันธแให
ความรูแกผูเสียภาษีใหมากกวาจะทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเสียภาษีมากขึ้น ผูบริหารและผูเกี่ยวของ ควรมีมาตรการปรับปรุงแก ไขวิธีการเสียภาษีใหสะดวก
รวดเร็ว เพื่อเป็นการเสริมสรางความสมัครใจในการเสียภาษี 
 
วิธีการดําเนินวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู ความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุ คคลธรรมดา 
ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีทั้งหมด 3 สวนไดแก 

 ส่วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จํานวน 30 ขอ สอบถามความรูความ เขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

   ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปใญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปใญหา 
 
ผลการวิจัย 
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จากผลการวิจัยสามารถสรุปในแตละตอน ไดดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 57.4 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 42.6 สถานภาพโสด คิดเป็น
รอยละ 45.3 มีอายุระหวาง 26-35 ปี คิดเป็นรอยละ 53.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 67.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง คิดเป็นรอยละ 
45.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาทคิดเป็นรอยละ 51.1 และสวนใหญยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูตอบ
แบบสอบถามมาเป็นระยะเวลา 5-15 ปี คิดเป็นรอยละ 63.5  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามแบบความรูความเขาใจ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยการหาเกณฑแระดับความรู 
ความเขาใจของผูมีเงินได 
 แสดงจํานวนตอบคําถามถูก-ผิด และระดับเกณฑแระดับความรู ความเขาใจของผูมีเงินได ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาเกณฑแ
ระดับความรู ความเขาใจของผูมีเงินได ซ่ึงไดตอบในแบบสอบถามจํานวน 397 ราย มีคาเฉลี่ยอยูในดับมากที่สุด ตั้งแต 4.50-4.98 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 
4.88 เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนน ถือวาผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูมีเงินไดอยูในระดับมาก ระดับคะแนนอยูที่คาค ะแนน 21-30 
หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 
ส่วนที่ 3   ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 

 สรุปปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตละดานอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D.=0.65)  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตละดานสวนใหญพบวา ปใจจัยที่มี อิทธิพลตอความ

สมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานการเมือง ระดับมากที่สุด ( X = 4.69)  รองลงมา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับนอยที่สุด ( X = 4.31)   
  
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปใญหา 
 -ไมมี- 
 
สรุปผลและวิจารณ์ผล 
  จากผลการศึกษาความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก และนําผลที่ไดมาพิจารณาถึงความสอดคลองตองกันในแตละประเด็น ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ครั้งนี้ ไดดังนี้ 

ความรูความเขาใจของผูมีเงินไดพึงประเมินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสํานักงานสรรพากรพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เป็นอยางดีและไดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเป็นประจํา
ทุกปี ผานทางระบบอินเตอรแเน็ต นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตละดาน
สวนใหญพบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความสมัครใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ดานการเมือง ระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นริตนา
รถ เย็นทรัพยแ (2551) ไดศึกษาและวิจัยความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมีเงินเดือน ผลการวิจัยพบวา เมื่อแบงความรูเกี่ยวกับภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง นอย กลุมตัวอยางรอยละ 58.50 มีความรูในระดับปานกลาง และจากการแบงทัศนคติเป็น 5 ระดับ 
คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี และไมดีอยางยิ่ง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลาง และพบวาทัศนคติเชิงบวกมีคาเฉลี่ยสูงตอการรับผิดชอบ
ประเทศชาติดวยการเสียภาษีอากร จากการหาความสัมพันธแระหวางความรูและทัศนคติ พบวา ความรูไมมีความสัมพันธแกับทัศนคติ ดังนั้น ผู ที่มีระดับความรู
มากหรือนอย ไมจําเป็นตองมีทัศนคติดีหรือไมดีตามไปดวย ปใญหาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเป็นปใญหาเชิงลึก มองโดยผิวเผินเหมือน
มีมีปใญหา เพราะดานความรูหรือทัศนคติตางอยูในระดับปานกลาง แตในรายละเอียดพบวา ยังมีปใญหาการขาดความรูอยูหลายเรื่องและปใญหาทัศนคติเชิงลบ
บางประการ หนวยงานรัฐที่จัดเก็บภาษีจึงควรใสใจในดานการใหความรูแกประชาชนใหมากกวาในปใจจุบัน มิใชการทําหนาที่ประกาศแจงเตือนใหไปเสียภ าษี
ภายในกําหนดเทานั้น แตควรใหความรูเกี่ยวกับภาษีทั้งระบบ รวมทั้งใชโอกาสนี้บอกกลาววาเงินภาษีจากประชาชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางไร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ความสําเร็จในการจัดทําวิจัยฉบับนี้ เกิดขึ้นไดจากการรวบรวมความรูตางๆ จากอาจารยแทุกทาน และความกรุณาในการตรวจแก และให
คําแนะนําจาก ดร.สิรินี วองวิไรรัตนแ ดร.เปรมจิตรมอรแซิง และดร.เผด็จ ทุกขแสูญ ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและขอบคุณนางสาว
วลัยลักษณแ พันธุรี ที่คอยใหคําแนะนําในการทําวิจัย และชวยกรุณาตรวจแกไข เครื่องมือและบทความตลอดจนเสร็จสมบูรณแ  
 ผูวิจัยขอกราบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดใหอุปกรณแการศึกษาที่ดีที่สุด คือสติปใญญา และรางกายที่สมบูรณแแกผูวิจัย ขอขอบคุณ ผูเกี่ยวของทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนในดานขอมูลและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเป็นประโยชนแตอการวิจัย มาจนสําเร็จการศึกษา 
 ประโยชนแที่เกิดจากวิจัยฉบับนี้ทั้งในปใจจุบัน และในเบื้องหนา ขอยกความดีใหกับทานเจาของหนังสือ งานวิจัย เอกสาร วิทยานิพนธแ และขอเขียน
ตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดคนควา หยิบยกมาประกอบ จนวิจัยฉบับนี้สมบูรณแ และสําเร็จดวยดี สําหรับขอบกพรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผูวิจัยตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 
และขอนอมรับไวเพียงผูเดียว 
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ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชีธนาคารกรุงไทย จังหวัดตาก 

WORK PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS AT Krung Thai Bank Public company Limited,TAK PROVINCE 
 

ทิพาพร มณฑาทิพย์1 
อรพรรณ ใจเสียสุ2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีของธนาคารกรุงไทย เขตตาก จํานวน 8 สาขา โดย
มีกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) t- test (Independent Samples) และ F-test (Anovaและ 
Mnova)           
 ผลการศึกษาพบวา นักบัญชีธนาคารกรุงไทย ในพื้นท่ี เขตตาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน ปใจจัยท่ีถูกจัดอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ดานคุณภาพของลักษณะสวนตัว ดานคุณภาพงาน และดานความรวมมือ 
ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวานักบัญชีธนาคารกรุงไทย ในพื้นท่ี เขตตาก ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 
ประสบการณแทํางาน ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพของงาน ดานความรูเกี่ยวกับงาน ดานคุณภาพของลักษณะสวนบุคคล ดานความรวมมือ ดาน
ความนาไววางใจ และดานความคิดริเริ่มไมตางกัน 
 
คําสําคัญ : ธนาคารกรุงไทย 
 
Abstract 
 The main purpose of this research study aimed to compare the work performance of accountants working at 
Krung Thai Bank Public company Limited  , Tak province in 8 separate branches. 96 accountants were asked by 
questionnaire to collect the data which later were analyzed by SPSS statistics program using percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test. 
 This study found that accountants of Krung Thai Bank Public company Limited  rated high by overall in opening 
on work performance. Having considered each particular factor, quality of personal characteristics was rated extremely high 
traced by work quality and cooperation between colleagues. Respectively. Moreover, it also pinpointed that there were no 
statistically significant difference between gender, age, educational background, and working experiences on these 
following factors as workloads, work quality, quality of personal characteristics, cooperation between colleagues, trust, and 
creativity. 
 In conclusion, the result of study suggested that work performance of accountants was the most important factor 
that could be used to set the policy, strategies, the plan, and the human development. Also, these factors were modified 
to cope with the changing technology in the global world.  
 
Keywords : Krung Thai Bank Public company Limited   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจรยแประจําสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ตัวแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน 

Knowledge Management Models in Private University 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  ไตลังคะ1 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งวัตถุประสงคแไวเพื่อศึกษาแนวคิด สถานการณแ และนําเสนอแนวทางการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะหัวใจสําคัญ
ของการจัดการศึกษาคือความรู มหาวิทยาลัยเป็นแหลงรวมบุคคลที่มีความรูและความฉลาด ซ่ึงการจัดการความรูจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น จะประกอบไปดวยการ
เสริมสรางวินัย 5 ประการคือ ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิดอาน วิสัยทัศนแรวม การเรียนรูของทีม และการคิดอยางเป็นระบบ แตในปใจจุบันพบวา 
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังมีการแบงปในแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันนอย ไมสามารถใชศักยภาพของบุคลากรในสถาบันใหเกิดประโยชนแสูงสุด ในเชิงสรางสรรคแ
แกสังคมได ทั้งที่สถาบันอุดมศึกษาไทยมีคนฉลาดอยูเป็นจํานวนมาก ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะทําให    การจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชนใหบรรลุผลสําเร็จคือ 
การทําใหวงจรปฏิสัมพันธแความรูระหวางความรูภายในและภายนอกเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีการเชื่อมโยงกันอยางสมดุลทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน 
โดยผูบริหารตองปรับวิสัยทัศนแ โดยการกําหนดยุทธศาสตรแและมาตรการที่ชัดเจน มีนโยบายและเปูาหมายในการจัดการความรู มีการประเมินขีดความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานและประเมินวัฒนธรรมของสถาบัน มุงสรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางพันธมิตรที่มีแนวทางการดําเนินงานคลายกัน และทําการจัดตั้งสํานัก
บริหารจัดการความรู เพื่อเป็นแมงาน  ในการประสานความรู ภายใตการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน อันจะนํามาซ่ึงระบบการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: การจัดการความรู , องคแการแหงการเรียนรู , มหาวิทยาลยัเอกชน 
 
Abstract 
 The objectives of this research to study the concept, the situation and to present the knowledge management models in 
private university, due to the heart of the matter of educational institution was the university knowledge that knowledge and 
intelligence personnel resource with the knowledge management will be achieved, including to the five aspects of discipline 
enhancement were personnel mastery, mental models, shared vision and learning and system thinking. The current found that 
private university still have less knowledge sharing between each other, unable use the potential of institutions personnel with the 
highest creative benefits in the society. Thai universities have more people that are intelligent. Thereby the significant will be 
achieved the knowledge management in the higher education institutions that the learning interaction cycle between internal and 
external  occur regularly, linked the well balanced in personnel and institution levels. The administrators have to adapt the vision 
and mission. By the strategy formulation and clear measure, have the policy and target in learning sharing through internal and 
external, have the knowledge assessment and personnel skills at all levels in institutions and set up the responsibility organization to 
the knowledge management directly. 
 
Keywords: Knowledge Management, Learning Organization, Private University 
 
บทนํา 

หัวใจสําคัญของสถาบันการศึกษาคือความรู  ทุกภารกิจและทุกเปูาหมายลวนตองอาศัยความรูที่ถูกตองในการดําเนินการ เป็นผลให
สถาบันการศึกษาไดรับการคาดหวังจากสังคมวาเป็นองคแการที่เป็นแหลงรวมของผูมีความรูระดับสูง เป็นองคแการที่ฉลาดและสรางสรรคแ ดังนั้นสถาบันการศึกษา
จึงตองตอบสนองความหวังและความตองการของสังคม อยางไรก็ดีลักษณะหรือรูปแบบการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น Stewart, Thomas A. (1997) ไดกลาวไวอยาง
นาคิดวา มหาวิทยาลัยเป็นแหลงรวมบุคคลที่มีความรูและความฉลาด แตยังไมแทจริง เนื่องจากการแบงปในแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเกิดขึ้นนอย และยังไม
มีการสะสมความรูความฉลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ วิจารณแ พานิช (2558) ที่ไดกลาวไววา สถาบันอุดมศึกษาไทยในปใจจุบัน ไมสามารถ
ใชศักยภาพของคนในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนแสูงสุดเชิงสรางสรรคแแกสังคมได ทั้งที่มหาวิทยาลัยไทยมีคนฉลาดอยูเป็นจํานวนมาก ตนเหตุอยูที่พฤติกรรม
การทํางานของชาวมหาวิทยาลัยนั้น ทํางานเฉพาะตัว เฉพาะหนวยงานของตัว ขาดการใชพลังรวมในการทํางาน และทํางานภายใตความสัมพันธแเชิงเสนตรง ทํา
ใหไมเกิดการแบงปในแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  

นอกจากนี้ยังพบวา การอุดมศึกษาไทยในปใจจุบันยังคงประสบปใญหาในดานคุณภาพ นั่นคือ คุณภาพอุดมศึกษาไทยต่ํากวามาตรฐานสากลมาก มี
การสรางปใญญาไมลึกพอ การแสวงหาความรูหรือใชการวิจัยเป็นวิถีชีวิตมีนอย ความสามารถในการสังเคราะหแ และคิดสรางสรรคแยังมีอยูนอย และวิชาการไม
เขมแข็ง (จรัส สุวรรณมาลา, 2551) ดังนั้นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหลงความรูที่หลากหลาย บรรลุพันธกิจไดคือการรูและเทาทันความรู   
 
                                                           
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยปทุมธานี   E-mail: dr.wanwipa@gmail.com   โทรศัพทแ 081-6821068 
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โดยเฉพาะในยุคสังคมแหงการเรียนรู สถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแใหม จากการบริหารวิชาการแบบดั้งเดิม ไปสูมิติใหมคือ การบริหาร
จัดการความรู (Davenport, Thomas H., 1998)  

ขอคิดจากนักวิชาการขางตน สะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางพลังรวม เป็นกระบวนการสํา คัญ และ
จําเป็นอยางยิ่งตอการบริหารจัดการในระบบอุดมศึกษา แตสถาบันอุดมศึกษาไทยยังไปไมถึงจุดหมาย จึงมีความจําเป็นที่จะตองศึกษาแนวคิดเ กี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู และศึกษาสถานการณแโดยรวม เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา ไทย ใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งวัตถุประสงคแไวเพื่อ 
 1. ศึกษาสภาพการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชน 
 2. สรางตัวแบบการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) จากวรรณกรรมเกี่ยวของตางๆ เป็นการสังเคราะหแเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
บทความ วารสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ทั้งในดานการจัดการความรู องคแกรแหงการเรียนรู การบริหารความรู และสภาพ
ปใจจุบันเกี่ยวกับการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นการศึกษาวิจัยสถานการณแทางสังคมทั้งในลักษณะของสถานการณแปใญหา สาเหตุของปใญหา 
สภาพปใญหา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนนโยบายและกลไกการสงเสริมระบบการจัดการความรู จากนั้นนํามาสังเคราะหแเพื่อสรางตัวแบบการ
จัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู ศึกษาสภาพการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย เอกชน 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ พบขอมูลสําคัญดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ 

การศึกษาแนวคิดการจัดการความรู จะตองศึกษาที่มา ความหมาย และลักษณะสําคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู และลักษณะของการจัดการ
ความรู ดังนี้ 

   1.1 ธรรมชาติของความรู้  
          ความรูคือ ความสามารถที่จะนําไปสูการกระทําที่มีประสิทธิภาพ (Senge, Peter M., 1990) โดยที่ความรู แบงออกเป็น 2 ประเภทคือ ความรูที่

ฝใงลึกอยูภายในตัวบุคคล และความรูที่อยูภายนอกตัวบุคคล (Davenport, Thomas H., 1998) และปใญหาของความรูจําแนกไดวา เกิดจากความไมแนใจ ความ
ซับซอน ความคลุมเครือ และความไมลงรอย (Zack, Michael H., 1999) แตคุณคาแหงความรูทั้งมวลลวนมีที่มาจากพลังแหงความรู ที่รอยเรียงเป็นสายโซคุณคาแหง
ความรู (knowledge value chains) ในรูปแบบของกิจกรรม และกระบวนการทํางาน ซ่ึงถือไดวาเป็นหัวใจขององคแการยุคใหม ที่มุงใชทุนมนุษยแและทุนปใญญาเป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณคา มากกวาที่จะมุงแสวงหาแตทุนทางการเงินและทุนทางเทคโนโลยี (วีรวุธ มาฆะศิรานนทแ, 2552) สายโซแหงคุณคาที่วานี้ ประกอบดวย 
ความรู 4 รูปแบบ ที่นํามารอยเรียงกัน คือ ความรูด้ังเดิม ความรูเปลี่ยนผาน ความรูเขาถึง และความรูรวมมือ (UNESCO, 1998)    

   1.2 การจัดการความรู้ 
          กระบวนการจัดการความรู โดยการสรางองคแการแหงการเรียนรู อยูที่การเสริมสรางวินัย 5 ประการ ใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไป

ปฏิบัติแกบุคคล ทีม และองคแการ อยางตอเนื่องและทุกระดับ ประกอบดวย (Senge, Peter M., 1990) 
ประการที่ 1 ความรอบรูแหงตน (personal mastery) คือการเรียนรูขององคแการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรูเทานั้น  การฝึกฝนอบรม

ตนดวยการเรียนรูอยูเสมอเป็นรากฐานสําคัญ เป็นการขยายขีดความสามารถใหเชี่ยวชาญมากขึ้น ความรอบรูเป็นผลรวมของทักษะและความสามารถ เป็น
สภาพที่เป็นอยูตามความเป็นจริง เห็นวาอะไรมีความสําคัญตอเรา ตอองคแการ ขณะเดียวกันก็เห็นภาพในอนาคต (vision) ที่พึงเป็นไปได 

ประการที่ 2 แบบแผนความคิดอาน (mental models) ไดแก ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อพื้นฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณแที่ตกผลึกในความคิด
อานของคนที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจตอสรรพสิ่งในโลก มีผลตอการประพฤติปฏิบัติ ตอคานิยม เจตคติที่เขามีตอบุคคล ซ่ึงหนาที่ของวินัยประการที่ 2 นี้
ก็เพื่อฝึกฝนใหเราไดเขาใจ แยกแยะระหวางสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่เราปฏิบัติ การสืบคนความคิดความเชื่อทําใหเราทาทายและปรับขยายขอบเขตและกระบวนการ
ความคิดความเชื่อของตนและเขาใจมุมมองการคิดของผูอื่น   

ประการที่ 3 วิสัยทัศนแรวม (shared vision) ซ่ึงวิสัยทัศนแหรือภาพในอนาคตที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นในองคแการนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นตอผูนําทุกคน  เป็น
พลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอยางขององคแการใหมุงสูเปูาหมายเดียวกัน  เป็นจุดรวมและพลังของการเรียนรูของสมาชิกในองคแการ ผูนําตองพัฒนาวิสัยทัศนแ
เฉพาะตน (personal vision) ขึ้นมากอน จากคุณคาสวนบุคคล ความหวงใย ใหความสําคัญกับสิ่งใด จากการคิดได คิดเป็น จากนั้นก็ขายฝใน คิดดังๆ แบงปใน
ใหผูอื่นไดรู เขาใจ เห็นคลอยตามดวยการสื่อสาร โนมนาว ทําใหคําพูดหรือภาพนั้นเดินได กลายเป็นวิสัยทัศนแรวม (shared vision) ที่มีการแบงปในกับผูที่
เกี่ยวของในทุกระดับขององคแการ โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติรวมกันไปในทิศทางที่ทําใหภาพวิสัยทัศนแนั้นเป็นจริงขึ้นมาในลักษณะของปฏิบัติการในเชิงรุก  
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ประการที่ 4 การเรียนรูของทีม (team learning) เราจะทําอยางไรใหระดับความสามารถของทีมเหนือกวาระดับความสามารถของรายบุคคลใน
ทีม ทีมสามารถพัฒนาขีดความสามารถ ประสานสัมพันธแกันไดเป็นอยางดี  วิธีฝึกฝนสรางการเรียนรูของทีมที่ดีและคุมคานั้นทําไดโดยการพูดคุย  (dialogue) 
และการอภิปราย (discussion) ของผูคนในองคแการ ทีมในองคแการที่ขาดการปรับทิศทางทําความเขาใจระหวางกันกอนจะมีพลังงานที่สูญเสียมากมาย  ขาด
ทิศทางรวมกัน ขาดการประสานสัมพันธแที่ดี  ดังนั้นความสําคัญจึงอยูที่การปรับแนวปฏิบัติใหตรงกัน (alignment) ถือเป็นเง่ือนไขสําคัญกอนที่จะมีการเพิ่ม
อํานาจในการปฏิบัติ (empowerment) ใหแกบุคคลหรือทีม ในการตัดสินใจหรือการแกไขปใญหาตาง ๆ 

ประการที่ 5 การคิดอยางเป็นระบบ (systematic thinking) เป็นวินัยที่มีความสําคัญมากที่สุด โดยในความเป็นจริง บุคลากรหรือผูบริหารหลายคน
ไมสามารถฝึกฝนตนเองใหมีความสามารถคิดไดอยางเป็นระบบอยางเทาทันหรือคิดไดลวงหนา ผลก็คือทําใหเกิดปใญหาในการปฏิบัติงานมากมาย หลายคนคิด
วาที่ตนปฏิบัติงานทุกวันเป็นการแกไขปใญหา และพัฒนางาน เนื่องจากการคิดสั้น ผันตามเหตุการณแหรือสถานการณแ ทําใหขาดการเห็นภาพใหญ ไมตอเนื่อง ไม
เห็นความเชื่อมโยงของสวนตางๆ ที่จะไดรับผลกระทบติดตามมาจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่แทจริงแลวการปฏิบัติงานของเขาเป็นการสั่งสมปใญหาใหคนตอ มา
ตองแกไข ซ่ึงจําตองใชความสามารถที่มากกวาเดิมหลายเทาตัวทีเดียว 

ทั้งนี้วิธีการบริหารจัดการความรูเป็นกระบวนการที่องคแการ ยกระดับความรู ใหคุณคาแกทรัพยากรความรู และการจัดการความรูใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด โดยที่ความรูนั้นจะตองถูกตองและสอดคลองกับบุคคลและเวลา มีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรูไดแก การผลิตความรู การสรางความรู และการ
เผยแพรความรู (วิจารณแ พานิช, 2555)  ซ่ึงจําเป็นตองมีกระบวนการในการจัดการความรูอยางเป็นระบบประกอบดวย กระบวนการยอยที่สําคัญคือ การไดมา
ซ่ึงความรูดวยวิธีการตางๆ การจัดเก็บรักษาความรู การปรับปรุงแกไขความรู และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแในรูปแบบตางๆ (Wiig, Karl. 2004)  

จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา ความรูคือความสามารถที่จะนําไปสูการกระทําที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การจัดความรูที่มีประสิทธิผลคือการบริหาร
ทุนมนุษยแและทุนปใญญา ซ่ึงเป็นทรัพยากรอันทรงคุณคาของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ซ่ึงการสรางระบบการจัดการความรูหรือองคแการแหงการเรียนรูจะตอง
ประกอบไปดวยวิธีปฏิบัติอยางนอย 5 ประการคือ ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิดอาน วิสัยทัศนแรวม การเรียนรูของทีม และการคิดอยางเป็นระบบ ที่
ประกอบดวยกระบวนการยอยคือ การไดมาซ่ึงความรู การจัดเก็บความรู การปรับปรุงความรู และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแนั่นเอง 
 2. การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน 

    องคแความรูหลักทางอุดมศึกษา แบงออกเป็น 6 องคแความรูคือ (1) อุดมศึกษากับสังคม เปูาหมายเพื่อเป็นสังคมแหงการเรียนรู (2) เศรษฐกิจ
ฐานความรู ซ่ึงใชเป็นเครื่องมือชวยใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง (3) องคแประกอบอุดมศึกษา ซ่ึงไดแก โครงสรางทางวิชาการและโครงสรางของสถาบัน (4) 
การปกครอง การบริหารจัดการ และการเงิน (5) อาจารยแและนักศึกษา  และ (6) ศาสตรแสาขาวิชาอุดมศึกษาที่นําไปใชจัดการเรียนการสอน (Burton Clark R. 
and Neave, Guy R., 1992)  ซ่ึงการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยในปใจจุบัน กอใหเกิดการดําเนินงานในลักษณะตางกันทั้งสิ้น 7 ลักษณะคือ (1) การบริหาร
วิชาการและเทคโนโลยี (2) การบริหารงานบุคคล (3) การบริหารทรัพยากรการเงิน (4) การบริหารสถาบัน (5) การบริหารกิจการนักศึกษา (6) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ (7) การบริหารงานวิชาการ  (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2557) โดยการดําเนินงานนี้ตองอาศัยความรูในการทํางาน และใชการบริหารจัดการความรูเป็น
เครื่องมือสําคัญ ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่ พรชุลี อาชวอํารุง (2544) ไดนําเสนอบทความในการประชุมสัมมนา ของ สออ. 
ประเทศไทย เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคเศรษฐศาสตรแขับเคลื่อนโดยความรู โดยพบวา ในโลกศตวรรษที่ 21 ความรูคืออํานาจ ความรูมีอยูในตัวคน
มากกวาที่บันทึกไว ดังนั้นการบริหารความรูจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิไดสําหรับการอุดมศึกษา ซ่ึงรูปแบบการบริหารความรูในระดับอุดมศึกษานั้น ประกอบดวย 7 
สวนคือ (1) โซความรู (2) ปใญหาความรู 4 ประการ ประกอบดวย ความไมแนนอน ความซับซอน ความเป็นสองแงสองมุม และการมีขอมูลที่มีความสําคัญ
ใกลเคียงกันมากกวาหนึ่ง (3) มิติและกระบวนการจําของมหาวิทยาลัย (4) ขั้นตอนทั้ง 7 ในการสรางความรู ซ่ึงประกอบดวย การปฏิบัติของประชาคม การปฏิบัติ
ของฝุายบริหาร การวิเคราะหแเชิงสํารวจ การสรางความรู ระบบที่ซับซอน และการจัดการความรู (5) กระบวนการดําเนินการ 5 ขั้น ประกอบดวย จัด ติดตามดูแล 
จัดการ ทําใหเป็นเลิศ และเป็นตนแบบ (6) การจัดศักยภาพความรู และ (7) กรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการความรูในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ทิพยแ
พาพร มหาสินไพศาล (2554)  ที่ไดนําเสนอบทความเรื่อง ยุทธศาสตรแการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยพบวา การปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เอกชนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การผลิตผลงานสรางสรรคแและการวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสงเสริม
ใหบุคลากร ผูเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของเกิดการสรางองคแความรูใหมและนวัตกรรมตางๆ ไดอยางอยางตอเนื่อง โดยใขยุทธศาสตรแการจัดการความรูที่มุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสําคัญ ดังนั้นการศึกษาถึงการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเอกชนคือเครื่องมือ 
 นอกจากนี้ จักรีรัตนแ แสงวารี (2556) ไดทําการศึกษาถึงปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และพบวา ปใจจั ยที่มี
อิทธิพลตอการจัดการความรูในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนมี 4 ดานคือ (1) ผูนําและภาวะผูนํา ประกอบดวย วิสัยทัศนแ กลยุทธแการบริหาร การขับเคลื่อนนโยบาย 
และการบริหารจัดการองคแความรู (2) องคแการ ประกอบดวย โครงสรางการบริหารองคแการ ระบบบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองคแการที่เอื้อตอ การ
เปลี่ยนแปลง (3) เทคโนโลยี ประกอบดวย เครื่องมือในการจัดการ เครื่องมือในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสนับส นุน และ (4) การเรียนรู ประกอบดวย 
ฐานความรูในองคแการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคแการ และการจัดการสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ วรรณวิภา ไตลังคะ (2557) ไดทําการศึกษา เรื่อง การ
เสริมสรางความเป็นองคแการแหงการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และพบวา สิ่งที่เป็นปใญหาดานการจัดการความรูในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย (1) 
การใชความรูในการทํางาน การบันทึกประสบการณแความรูไวในส่ือ และการปฏิสัมพันธแความรูระหวางความรูภายในและภายนอก เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับ
นอย (2) มีการนําความรูใหมๆ ไปใชในงานของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนอง เชน การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารบุคคล งานวิจัย รวมถึงการสรรหาและรับสมัครนักศึกษา (3) การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู ระหวางบุคคลในหนวยงานเดียวกันและตางห นวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังเกิดขึ้นนอย (4) การส่ือความรูโดยใชการประชุมอิเล็กทรอนิกสแเกิดขึ้นนอย (5) สถาบันอุดมศึกษาไทยยังมีการดําเนินการนอย ในเรื่อง 
การจัดตั้งกลุมบุคคลเพื่อทําหนาที่เป็นตัวกลางใหเกิดการบริหารจัดการความรูภายในองคแการ ดานการใหคําปรึกษา การสรางบรรยากาศแบ งปในแลกเปลี่ยน
ความรู เป็นตน 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหแขอมูลพบวาหัวใจสําคัญของสถาบันการศึกษาคือความรู ซ่ึงมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นแหลงรวมบุคคลที่มีความรูและความฉลาด 

ดังนั้นการจัดการความรูจะสัมฤทธิ์ผลได จะประกอบไปดวยการเสริมสรางวินัย 5 ประการคือ ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิดอาน วิสัยทัศนแรวม การ
เรียนรูของทีม และการคิดอยางเป็นระบบ แตในปใจจุบันพบวา สถาบันอุดมศึกษาไทยยังมีการแบงปในแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันนอย ไมสามารถใชศักยภาพ
ของคนในสถาบันใหเกิดประโยชนแสูงสุดในเชิงสรางสรรคแแกสังคมได ทั้งที่สถาบันอุดมศึกษาไทยมีคนฉลาดอยูเป็นจํานวนมาก ซ่ึงสิ่งสําคัญที่จะทําใหการจัดการ
ความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยบรรลุผลคือ การทําใหวงจรปฏิสัมพันธแความรูระหวางความรูภายในและความรูภายนอกเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีการเชื่อมโยง
กันอยางสมดุลทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน ซ่ึงปใญหาที่พบสวนใหญเกิดจากรูปแบบการปฏิสัมพันธแของความรู ที่ยังขาดการสรางความไววางใจและพลัง
รวม เพื่อเป็นรากฐานนําไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมการแบงปในแลกเปลี่ยนความรู และวัฒนธรรมการบริหารความรูของสถาบัน  

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาใหเกิดการจัดการความรูขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนจริงจัง ผูบริหารตองปรับวิสัยทัศนแและพันธกิจ โดยตองกําหนด
ยุทธศาสตรแและมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคคล มีนโยบายและเปูาหมายในการแบงปในแลกเปลี่ยนความรูอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
ประเมินความรูและทักษะของบุคคลทุกระดับในสถาบัน และควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่การบริหารจัดการความรูโดยตรง  

1. ปรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เพราะโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญนี้จะชวยสนับสนุนการจัดการความรูไดอยางดีที่สุด กลาวคือผูบริหารระดับสูงมี
หนาที่จัดระบบการจัดการความรูขององคแการ เพราะผูบริหารเป็นผูกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานหลักขององคแการ และมีความสามารถในการดึง
ศักยภาพของความรูจากองคแการและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักวาสังคมในปใจจุบันและอนาคตเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู การแขงขัน
โดยอาศัยการพัฒนาความรูอยางกาวกระโดด ใชความรูในการบริหารจัดการทามกลางความขาดแคลน การรูเทาทันความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอย างรวดเร็วและ
การปรับตัว เป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นวิสัยทัศนแของผูบริหาร ที่ตองการใหการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยประสบความสําเร็จ ตองมียุทธศาสตรแและ
มาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคคล ใหเป็นผูใฝุรูตลอดเวลา มีกรอบความคิด มีการแบงปในแลกเปลี่ยนความรู มีการทํางานเป็นทีม และเรียนรูรวมกัน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดเป็นความไววางใจและพลังรวมของบุคลากรและองคแการ 

2. ประเมินขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและวัฒนธรรมของสถาบัน หากสถาบันอุดมศึกษาไทยมีผูปฏิบัติงานที่มีขีดความสามารถดานความรู
และทักษะในงานดี สถาบันจะมีชื่อเสียงและมีคุณภาพตามไป นั่นหมายถึงสิ่งที่ตองใหความสําคัญก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษยแ นั่นเอง เพราะทรัพยากร
มนุษยแคือคนที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ขององคแการ ใหบรรลุวัตถุประสงคแที่ไดตั้งไว ทั้งนี้การประเมินความรูและทักษะของบุคลาก รทุกระดับในสถาบัน 
ประกอบดวย การประเมินชองทางและรูปแบบการส่ือสารระหวางบุคคลและหนวยงาน ประเมินปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมและที่จัดหาใหม 
รวมถึงประเมินความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารความรู ประเมินวัฒนธรรมการเรียนรูของบุคลากร ประเมินวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ของสถาบัน ประเมินลักษณะและระดับการไววางใจ ประเมินลักษณะและระดับพลังรวมของบุคคล และเทคโนโลยีของสถาบัน เพื่อการปรับปรุงใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการจัดการความรู 

3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพันธมิตรที่มีแนวทางการดําเนินงานคล้ายกัน กลาวคือมีการบริการความรูซ่ึงกันและกัน ระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ ใหบุคคลสามารถที่จะบริหารจัดการความรูในระดับตนเองได และใหมีการพัฒนาฐานความรูของสถาบัน เพื่อคัดสรรและเก็บรักษาความรูที่มีคุณคา
ไว เป็นคลังความรูของสถาบัน นอกจากนี้พันธมิตรยังมีความสําคัญเป็นอยางมาก เพราะหากสถาบันมีพันธมิตรที่มีแนวทางการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน ก็จะ
ชวยสนับสนุนและผลักดันใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จดังเปูาหมายที่ตั้งไว เชน การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเหมือนกัน เป็นตน เพราะ การถายโอนความรู คือ
ความสัมพันธแอันดีระหวางผูรวมเครือขาย อันจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะนําความรูไปเผยแพรและตอยอดองคแความรูที่หลากหลายตอไป 

4. จัดตั้งสํานักบริหารจัดการความรู้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการความรูโดยตรง ซ่ึงหนวยงานนี้จะตองเป็นแมงาน
หรือผูประสานความรูหลักทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภายใตการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน เพราะความจุของพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล
ความรูความสามารถของคนในองคแการ ที่จะนํามาใชประโยชนแนั้นมีมาก อีกทั้งตองตอเนื่องและสะสมเป็นระยะเวลายาวนาน การถายทอดความรู จึงตองมี
สื่อกลางในการจัดเก็บขอมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เพราะจะไดนําความรูเหลานั้นไปใชไดอยางยั่งยืนตอไป 
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การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยด้านจังหวัดตาก 
Thailand Border Health Management Systems at Tak Province 

      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบียดนอก1 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสถานการณแและปใญหาการใหบริการดานการสาธารณสุขของประเทศไทยในพื้นที่ที่ติดตอกับ
ประเทศพมาดานจังหวัดตาก และศึกษาแนวทางการจัดการระบบการใหบริการดานการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศพมาดานจังหวัดตากอยาง
เหมาะสมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เก็บขอมูลดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก วิเคราะหแขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหแเนื้อหาและการสังเคราะหแ 
ผลการวิจัยพบวา 

ผูรับบริการดานสุขภาพมีการเคลื่อนยายเขา-ออก อยูตลอดเวลา มีบางสวนที่เขามาตั้งชุมชนถาวร ทั้งลักษณะศูนยแอพยพลี้ภัยที่จัดตั้งอยางถูก
กฎหมายระหวางประเทศที่คอนขางมีระบบการควบคุมชัดเจน และที่เขามาตั้งบานเรือนเป็นชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพโดยอาจจะตั้งเป็นแหล งพักพิงใน
อาณาเขตของสถานประกอบการ หรือรอบๆสถานประกอบการซ่ึงยากแกการจัดการ/ ควบคุม ใชระบบการสาธารณสุขแบบคูขนานระหวางประเทศเพื่อควบคุม 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะคือ จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพประชากรชายแดนที่มีบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆเขารวมดําเนินการ 
ออกแบบบัตรประกันสุขภาพใหหลากหลาย จัดพื้นที่สงเสริมสุขภาพในชุมชน แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานในพื้นที่เชื่อมโยงระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยครอบคลุมเครือขายหนวยงานบริการทางการสาธารณสุขทั้งหนวยงานของรัฐ เอกชน องคแกรเอกชนจัดระเบียบการตั้งชุ มชนของ
ชุมชนตางดาวในประเทศไทย รวมถึงมีระบบประกันกลางสุขภาพประชากรระหวางประเทศ โดยถือเป็นพันธะสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน 
 
คําสําคัญ: การจัดการระบบสาธารณสุข , ระบบสาธารณสุขชายแดน , สาธารณสุขจังหวัดตาก 
 
Abstract 

The qualitative research aims to study the situation and problems of health management systems in the area of border of 
Thailand at Tak Province and guidelines for the health management system at border of Thailand for ASERN community. The data 
were collected by using a structured in-depth interviews and focus group from key informants. Data were analyzed by using content 
analysis and synthesis. 
  The recipients of health services are moving out all the time, some were incoming settlements permanent community, 
some live in refugee international legally camp, some settlements into the community for career. The shelter is located on the 
territory of the establishment or around the establishment, which is difficult to manage / control the public health system. The 
public health system in parallel to international control. 

They could be commission promotes health personnel from the border with other agencies to co-operate, designed for a 
wide range of health insurance, establish the area of health promotion in the community, seek cooperation with enterprises or 
agencies in the space, link Information system provides advanced comprehensive network of service agencies, public health 
organizations, including government agencies, private organizations, organizing the community workers in the community, Including 
the health insurance system between international population under the International covenants for the commitment between 
ASEAN countries. 
 
Keywords: Health Management Systems , Border Health Management Systems , Health Management at Tak Province 
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีพรหมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานทั้งทางบกและทางน้ํา  พรหมแดนติดตอกับประเทศพมาซ่ึงชองทางติดตอที่สําคัญชองทางหนึ่ง

คือดานจังหวัดตาก จากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การคมนาคม ตลอดจนการส่ือสาร  ทําใหประชาชนเดินทางไปมาหาสูกันไดงายขึ้น  ทําให “โลก
ไรพรมแดน” เป็นผลให “โรคไรพรมแดน” เชนกัน มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 1. สภาพภูมิศาสตรแ  ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  มีความยาวประมาณ 5,820 กิโลเมตร  เป็นพรมแดนทางบก 
3,205 กิโลเมตร พรมแดนชายฝใ่งทะเล 2,165 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดตอกับประเทศพมา 10 จังหวัด ซ่ึงจากสภาพภูมิศาสตรแบางแนวชายแดนเป็นพื้นที่สูง  
การคมนาคมลําบากและเป็นพื้นที่ชายขอบ  อันเป็นจุดเส่ียงตอความมั่นคงของประเทศ 
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     2. ความสัมพันธแของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน   เมื่อมีเหตุการณแเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีพรหมแดน
ติดตอกัน ยอมมีผลกระทบตอประเทศไทยทุกดาน ตั้งแตดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สําคัญคือ ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาล
จึงมีนโยบายสงเสริมการคาชายแดน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม และการทองเท่ียว เพื่อแกปใญหาความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหวางประเทศ สงผลใหบริเวณแนวชายแดนมีการเคลื่อนยายของประชากรในแตละวันเป็นจํานวนมาก และยังเป็นชองทาง เขา-ออก ของแรงงานตางดาว อัน
สงผลตอสภาวะสุขภาพของประชากรไทยในพื้นที่ชายแดน  
 3. บริบทชายแดน บริเวณแนวชายแดนไทยประกอบดวยผูคนหลากหลายชาติพันธุแ  ชนกลุมนอยที่ไมมีสัญชาติไทย แรงงานตางดาวที่ถู
กฎหมาย แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งครอบครัวและผูติดตามแรงงานตางดาว กอปรกับสภาพภูมิศาสตรแและบริบทแตละแนวชายแดนมีความแตกตางกันใน
ดานสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา สงผลตอปใญหาการส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงจิตวิญญาณได 
 4. ปใญหาสาธารณสุขชายแดน  สภาพปใญหาสาธารณสุขแตละแนวชายแดนมีความแตกตางกัน  โดยสรุปพบวา ปใญหาสาธารณสุขชายแดนที่
สําคัญ มีดังนี ้
  4.1 ปใญหาโรคติดตอ และโรคอุบัติใหม ไดแก โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธแ เอดสแ โรคอุจจาระรวง โรคซารแส ไขหวัดนก 
  4.2 ปใญหาอนามัยแมและเด็ก และการวางแผนครอบครัว พบวา อัตราตายมารดาและทารกยังสูงกวาเปูาหมายของประเทศ รวมทั้ง
คานิยมและการเขาไมถึงการรับบริการการวางแผนครอบครัว ซ่ึงสงผลตออัตราการเกิดของเด็กสูง 
  4.3 ปใญหาการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ความครอบคลุมเฉพาะการใหบริการ
สุขภาพเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเทานั้น   สงผลใหชนกลุมนอย  กลุมชาติพันธุแตางๆและแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายเขาไมถึงระบบบริการสาธารณสุข 
  4.4 ศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขประเทศไทยมีระบบบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพดีกวา  3 ประเทศเพื่อนบาน ทําให
ประชาชนตามแนวชายแดนจาก 3 ประเทศเพื่อนบานนิยมเขามารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ทําใหสถานบริการ
สาธารณสุขบริเวณชายแดนไทยตองแบกรับภาระคาใชจายที่ไมสามารถเรียกเก็บได  
  4.4 ปใญหาแรงงานตางดาว เนื่องจากบริเวณแนวชายแดนเป็นชองทางเขา-ออก ของแรงงานตางดาว และเป็นเมืองเศรษฐกิจ ซ่ึงแรงงาน
ดังกลาวมีการอพยพเคลื่อนยายตลอดเวลา และไดมีการกระจายของแรงงานตางดาวไปทั่วประเทศไทยตามความตองการของแรงงานราคาถูก และตามจั งหวัด
ใหญ 
  4.5 การบริโภค การลักลอบนําเขา- สงออก อาหาร ยา และผลิตภัณฑแดานสุขภาพที่ไมปลอดภัยและผิดกฎหมาย 
  4.6 ปใญหาการจัดการขอมูลขาวสารสุขภาพ เนื่องจากขอมูลสุขภาพดานชายแดนมีการกระจัดกระจายตามหนวยงานตางๆ  
  4.7 ปใญหาผูหนีภัยสูรบดานพมา  ที่มีจํานวนผูหนีภัยการสูรบเพิ่มมากขึ้น  มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ศูนยแ พักพิงชั่วคราวอยูเสมอ   
และในพื้นที่ศูนยแพักพิงชั่วคราวยังเป็นแหลงแพรระบาดของโรค 
  4.8 ปใญหาบอนการพนันบริเวณชายแดน  คือมีนักพนันและประชาชนไทยจํานวนมากเขาไปเลนการพนันบริเวณชายแดน  ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดโรคติดตอและเกิดการแพรระบาดได 
  4.9  ปใญหาอื่นๆ ไดแก ปใญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปใญหาชนกลุมนอยและผูหลบหนีเขาเมือง ปใญหาอาชญากรรม 
ปใญหาการคามนุษยแ ซ่ึงทายที่สุดแลวยอมสงผลกระทบตอปใญหาสาธารณสุข 
  4.10 ปใญหาการติดตามการรักษาโรคอยางตอเนื่อง โรคบางชนิด จําเป็นตองรักษาหรือติดตามการรักษาเป็นระยะเวลานาน จึงจะบอก
วาหายขาด เชน วัณโรค  ที่ตองไดรับการรักษาเป็นเวลานาน หรือมาลาเรีย ตองมาตรวจเลือดหลายครั้ง จึงจะทราบวาหายขาดแน ถาผูปุว ยไมสามารถมารับ
การรักษาตัวหรือติดตามการรักษาจะทําใหรักษาไมหายขาด หรือเกิดเชื้อดื้อยาตามมาได เนื่องจากผูปุวยไดรับยาไมครบ 
  4.11 การไมมีการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนเป็นการเฉพาะสําหรับจังหวัด
ชายแดน   
 5. สุขภาพของประชากรชายแดนสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ  หากประชากรบริเวณชายแดนมีปใญหา
ดานสุขภาพ ทําใหความสามารถในการประกอบอาชีพลดลง ขาดรายได สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรัง หรือโรคที่รักษา
ไมหายขาด จะเป็นภาระตอสังคม สงผลกระทบทางดาน สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ฉะนั้น การปูองกันความสูญเสียดังกลาว  ยอมเป็นการดีกวาเมื่อ
เกิดการสูญเสียแลวหาวิธีการเยียวยา   
 6. การดําเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นการดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข จึงไมสามารถแกปใญหา
สาธารณสุขไดตรงกับสภาพปใญหาที่แทจริง ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังไมมีนโยบายระดับชาติในเร่ืองการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน เพื่อใชเป็น
กรอบแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขในจังหวัดชายแดน ตลอดจนขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อดําเนินการแกปใญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดน 
 7.  โอกาสเกิดโรคไรพรมแดน  จากกระแสโลกาภิวัตนแและการพัฒนาประเทศ ทําใหการติดตอสื่อสารมีควา มสะดวก รวดเร็ว มีการเปิด
เศรษฐกิจเสนทางคมนาคมระหวางประเทศ การเขา-ออกระหวางประเทศ โดยไดรับการยกเวนบัตรผานแดน อาจกอใหเกิดโรคไรพรมแดนเพิ่มมากขึ้น เชน โรค
เอดสแ โรคซารแส ไขหวัดนก หากกระทรวงสาธารณสุขไมมีการเตรียมความพรอมในการปูองกันและแกปใญหาดังกลาว ทําใหการแพรระบาดของโรครุนแรงและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น อันจะสงผลใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ 

      8. ปใญหาสาธารณสุขชายแดนมีความซับซอนและละเอียดออนเชื่อมโยงกับปใจจัยหลายดาน มีความเกี่ยวพัน / เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ   
เนื่องจากบริเวณชายแดนมีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ เผาพันธุแ  ความเชื่อ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี   การดําเนินงานโดยกระทรวง 
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สาธารณสุขเพียงลําพังยอมไมประสบความสําเร็จ ปใญหาสาธารณสุขชายแดนบางปใญหาเป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
อาชญากรรม และการพัฒนาดานตางๆ  ดังนั้น การดําเนินงานเพื่อแกปใญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จําเป็นตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐอื่น  องคแกรระหวางประเทศ องคแกรเอกชน  และองคแการปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชากรบริเ วณชายแดนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
   9. การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนภายในเขตชายแดนของประเทศไทย ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคแของการแกปใญหาสาธารณสุข
ชายแดนได จําเป็นตองอาศัยการประสานงานระหวางจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดําเนินกิจกรรมรวมกัน  จากความ
แตกตางดานการเมือง  การปกครอง และนโยบายของแตละประเทศเพื่อนบาน  จึงจําเป็นตองอาศัยกลไกการประสานความรวมมือระดับประเทศเพื่อเป็นการ
ผลักดันใหเกิดการประสานความรวมมือระดับจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบานเป็นไปดวยความราบรื่น   

ปใจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนแมบทการแกปใญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 ขึ้นเพื่อใชเป็นกรอบ
การทํางานของหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ตองการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่อยูตามพื้นที่ชายแด นใน 30 
จังหวัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแผนแมบทดังกลาว ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรแ ไดแก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบริหารจัดการ 

จากการวิเคราะหแสภาพปใญหาตามแนวชายแดน ขณะนี้มีเรื่องที่จะตองเรงดําเนินการอยางนอย 5 เรื่อง ไดแก 1.โรคติดตอสําคัญ 7 โรค ไดแก 
มาลาเรีย วัณโรค โรคเอดสแ โรคติดตอทางเพศสัมพันธแ โรคอุจจาระรวง โรคที่ปูองกันดวยวัคซีน และโรคที่เกิดขึ้นในอดีตแตหวนกลับมาเป็นปใญหาใหม รวมทั้ง
พบปใญหาเช้ือดื้อยา เพราะกินยาไมตอเนื่อง ทําใหตนทุนการรักษาสูงขึ้นเพราะตองใชยาแพงขึ้น 2.ปใญหาอนามัยแมและเด็ก พบอัตราการตายของหญิงคลอด
บุตรและเด็กแรกเกิดตามแนวชายแดนสูงกวาพื้นที่ปกติ คานิยมของคนตางดาวมักชอบมีลูกมาก ทําใหอัตราการเกิดของเด็กที่ไมมีสัญชาติในไทยสูงกวาอัตรา
เกิดของเด็กไทย 3.ขอจํากัดระบบการสงตอผูปุวยเพื่อรักษาตอระหวางประเทศ และพื้นที่พักพิงชั่วคราว ซ่ึงไทยมีศูนยแพักพิง 9 แหง ใน 4 จังหวัด คือ ตาก 
แมฮองสอน ราชบุรี กาญจนบุรี และ 4.การลักลอบนําเขาและสงออกผลิตภัณฑแสุขภาพที่ไมปลอดภัยและผิดกฎหมาย  ซ่ึงพบอยูเนืองๆ 5.ปใจจัยอื่นๆที่สงผล
กระทบสุขภาพ เชน การสูรบตามแนวชายแดน การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว 

ผูวิจัยและคณะในฐานะนักวิชาการมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการณแและปใญหาการใหบริการดานการสาธารณสุขของประเทศไทยในพื้นที่ที่ติดตอ
กับประเทศพมาดานจังหวัดตาก เพื่อนําขอคนพบนั้นมาศึกษาแนวทางในการจัดการระบบการใหบริการดานการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอยางเหมาะสมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               1.ศึกษาสถานการณแและปใญหาการใหบริการดานการสาธารณสุขของประเทศไทยในพื้นที่ที่ติดตอกับประเทศพมาดานจังหวัดตาก 
               2.ศึกษาแนวทางการจัดการระบบการใหบริการดานการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศพมาดานจังหวัดตากอยางเหมาะสมเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           1. ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษาใชพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพมาดานจงัหวัดตาก 

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาการใหบริการดานสาธารณสุขทั้งงานดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและดานการฟื้นฟู
สุขภาพ เฉพาะในสถานบริการของรัฐไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนยแในพื้นที่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               1.ดานวิชาการ 
                 ไดองคแความรูในการจัดการระบบการบริการดานสาธารณสุขชายแดนประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานอันนําไปสูการรองรับประชาคม
อาเซียน 
               2.ดานเศรษฐกิจและการพานิชยแ 
                  หากมีการจัดระบบการบริการดานสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยไดจะสงผลใหเศรษฐกิจและการคาขายระหวางประเทศดี มีคุณภาพและ
สามารถสงเสริมการพานิชยแดานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑแสุขภาพรวมถึงการบริการดานการแพทยแและการสาธารรณสุขที่มีคุณภาพและสามารถนํา รายได
เขาประเทศดวย 
               3.ดานสังคมและชุมชน 
                  มีความเป็นอยูที่ปลอดภัยจากโรคและสถานการณแตางๆที่ไมพึงประสงคแระหวางประเทศเพื่อนบานอันจะนําไปสูประชาคมอาเซียน 
               4.ดานนโยบาย 
                  กระทรวงที่เกี่ยวของนําขอคนพบไปพัฒนาเป็นนโยบายระหวางประเทศ 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 
               ในการตอบวัตถุประสงคแขอ 1 ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสังเกตการใหบริการรวมกับการศึกษาขอมูลในพื้นที่ ใชการสัมภาษณแ
เชิงลึกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ (key  informant) ไดแก ผูบริหารในกระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อําเภอและตําบลที่เป็น
ที่ตั้งของสถานพยาบาลของรัฐ บุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ๆ และผูรับบริการชาวตางชาติ รวมกับการใชวิธีการ Focus group ในบางประเด็นที่เหมาะสม ในการ
ตอบวัตถุประสงคแขอ 2 ใชการวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูลเสนอแนวทางในการจัดการระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตรวจสอบ
แนวทางในการจัดการระบบสาธารณสุขโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผลการวิจัย 

1.สภาพภูมิศาสตรแ 
สภาพภูมิศาสตรแชายแดนประเทศไทยกบัประเทศพมาที่เกี่ยวของกับการใหบริการและรับบริการ และเป็นเสนทางเคลื่อนตัวของประชากรที่กระทบ

กับระบบสาธารณสุขมีความแตกตางทางสภาพภูมิศาสตรแ 3 ลักษณะคือ ลกัษณะที่เป็นที่ราบเนินเขามีเสนทางคมนาคมทางบกตัดผานเป็นเมืองหนาดาน 
จังหวัดตาก (อําเภอแมสอด) ลักษณะปาุเขาที่มีชองเขาเป็นชองทางติดตอกันตามธรรมชาติ (บริเวณอื่นๆนอกจากที่กลาวมาแลว) และลกัษณะศูนยแอพยพของผู
ลี้ภัยตามแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนของผูอพยพหลายสัญชาติของชนกลุมนอย 

2. สถานการณแดานสาธารณสุขชายแดน    
ชองทางหลากหลายชองทางทั้งที่มีดาน และชองทางธรรมชาติ รวมถึงสถานการณแการอพยพหนีภยัสงครามของชนกลุมนอยจากประเทศพมา ทําให

มีการเคลื่อนยายประชากรเหตุจากความตองการทางเศรษฐกิจของประชากรพมาและชนกลุมนอย และหนภีัยสงคราม/ การเมืองของชนกลุมนอย การ
เคลื่อนยายประชากรพมาและชนกลุมนอยเขาสูประเทศไทยมีทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย โดยที่ไมถูกกฎหมายมีมากกวา แตสิ่งหนึ่งที่เป็นคานิยม/ 
ความเชื่อของประชากรพมายายถิ่นคือ การใสใจสุขภาพตนเอง ใหความสาํคัญกบัการนัดหมายเพื่อเขาตรวจรับการรักษาถึงแมจะมีปใญหาดานการส่ือสารในการ
เขารับบริการ 

เสนทางคมนาคมที่ยากลําบากในเขตแดนพมา ทําใหการเดินทางเขารับบริการทางการสาธารณสุขจากสถานบริการที่ต้ังอยูหางลึกเขาไปจาก
ชายแดนหลายกิโลเมตรในแตละพื้นที่ สภาพที่ตั้งของสถานบรกิารเชนนี้ทําใหประชากรพมามีความตองการการบรกิารทางการสาธารณสุขจากสถานบริการใน
ประเทศไทยสูงขึ้น 

นอกจากประชากรที่มีการเคลื่อนยายเขา-ออก อยูตลอดเวลาแลว ยังมีประชากรที่เขามาตั้งชุมชนถาวร ทั้งลักษณะศูนยแอพยพลีภ้ัยทีจ่ัดตั้งอยางถูก
กฎหมายระหวางประเทศที่คอนขางมีระบบการควบคุมชัดเจน และที่เขามาตั้งบานเรือนเป็นชุมชนเพื่อการประกอบอาชพีโดยอาจจะตั้งเป็นแหลงพักพิงใน
อาณาเขตของสถานประกอบการ หรือรอบๆสถานประกอบการซ่ึงยากแกการจดัการ/ ควบคุมเนื่องจากเป็นชุมชนเถื่อน ชุมชนทั้งสองลักษณะเป็นแหลงชุมนุม
ของปใญหาสาธารณสุขอยูเสมอ  

3.ปใญหาสาธารณสุขชายแดน  
โรคติดตอที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-พมา ประกอบดวยโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก วัณโรค เอดสแ และอุจจาระรวง ซ่ึงติดตอเนื่องจากระบบการ

ตรวจสอบบุคคลไมเป็นไปตามระบบ และปใญหาหญิงโสเภณี นอกจากนี้ยังมีโรคอุบัติซํ้าอื่นๆเชนคอตีบ ไอกรน ซ่ึงสามารถปูองกันได ดังนั้นจึ งเป็นภาระของ
หนวยงานบริการทางสาธารณสุขของไทยที่ตองใหบริการวัคซีนแกประชากรพมาดวย ทั้งที่อาศัยอยูในฝใ่งไทยและฝใ่งพมา แตปใญหาการเขาถึงตัวบุคคลที่หลบหนี
เขาเมือง ทําใหการปูองกันโรคติดตอเหลานี้เป็นไปไมทั่วถึง การสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานระหวางประเทศหรือองคแกรเอกชน เป็นการดําเนินงาน
ตามงบประมาณที่ไดรับ ซ่ึงเมื่อหมดโครงการหรือหมดงบประมาณ การสนับสนุนดังกลาวก็หยุดไป ปลอยใหหนวยงานทางการสาธารณสุขของไทยรับผิดชอบตอ 
ซ่ึงเป็นภาระอยางยิ่ง  

วัฒนธรรมการมีลูกมากเพื่อเป็นแรงงานในครอบครัวของชนกลุมนอย ทําใหเกิดปใญหาอนามัยแมและเด็ก โดยเฉพาะการตั้งครรภแกอนวัยอันควร 
การไดรับการดูแลไมไดมาตรฐาน โดยระบบการแพทยแพื้นบาน ทําใหเกิดปใญหาตอเนื่องหลังคลอดทั้งแมและเด็ก 

เพื่อใหการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรชายแดน มีนโยบายการขายบัตรประกันสุขภาพใหแกแรงงานตางดาวซ่ึงตองมีขอมูลที่ครบถวน 
แตเนื่องจากมีประชากรหลบหนีเขาเมืองมากกวาที่เขาเมืองโดยถูกตอง ทําใหเกิดปใญหาการเขาถึงบริการสุขภาพของประชากรเหลานี้ 

ศักยภาพของสถานบริการทางการสาธารณสุขของประเทศพมายังแตกตางจากประเทศไทย ถึงแมวาพมาจะไดรับการพัฒนาทางการสาธารณสุขให
เจริญกาวหนาสูงกวาประเทศไทย ในยุคที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ แตปใจจุบันความกาวหนานั้นไมทัดเทียมกับประเทศไทย ทั้งคุณภาพของบุคลากร 
คุณภาพของระบบการใหบริการที่ไมตอเนื่อง และโอกาสการเขาถึงการบริการทางการสาธารณสุข ความตองการทางการสาธารณสุขของประชากรพมาในพื้นที่
บริเวณชายแดนจึงมุงเปูามาที่ประเทศไทยมากกวาประเทศของตนเอง เพื่อปูองกันปใญหาทางการสาธารณสุขแกประชากรไทย จึงจําเป็นที่ตองใหบริการทางการ
สาธารณสุขแกประชากรพมาดวยเชน การใหวัคซีนปูองกันโรคฯลฯ  

การแกปใญหาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ โดยการกําหนดระบบระเบียบปฏิบัติที่แตกตางกันทําใหเป็นโอกาสของการหลบเลี่ยงและฉวยโอกาสของ
ผูประกอบการ ความรุนแรงของปใญหาจึงเคลื่อนยายตามการเคลื่อนยายของประชากรที่เป็นแรงงานตางประเทศ หลักการการจัดสรรงบประมาณตามรายหัว
ประชากรไทยจึงไมไดเป็นหลักการที่ถูกตองตามสภานการณแจริง ที่จะตองใหบริการแกประชากรดางประเทศที่ยายถิ่นเขามาเป็นแรงงานในพื้ นที่ ทั้งที่ยายถิ่น
ถาวรและยายถิ่นชั่วคราว 

ชองทางการผานเขาออกที่สะดวก และหลากหลายตามแนวชายแดนประเทศพมา เป็นชองทางของการลักลอบผลิตภัณฑแที่สัมพันธแกับสุขภาพของผู
อุปโภค-บริโภค การตรวจสอบไมสามารถดําเนินการไดอยางครบถวนทุกพื้นที่  ปใญหาเหลานี้แมไมรุนแรงแตก็ยังไมสามารถแกไขไดอยา 
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การดําเนินงานการสาธารณสุขในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พมา เพื่อตอบสนองนโยบายหลักของประเทศและกระทรวงสาธารณสุข จะตองมีความ
แตกตางจากพื้นที่อื่นๆที่มีบริบทไมเป็นพื้นที่ชายแดนการออกแบบระบบการดําเนินงานจะมีความเฉพาะในแตละพื้นที่  

4. การประสานงานกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ 
ในพื้นที่ชายแดนที่มีปใญหาทางการสาธารณสุขที่หลากหลายปใญหา ในขณะเดียวกันก็มีหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับปใญหาเหลานั้นเขาไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่ บางครั้งก็เป็นการรวมมือกันในการผลักดันการดําเนินงานใหเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็มีบางครั้งที่การดําเนินงานสรางความขัดแยงและทํา
ใหระบบการดําเนินงานผิดเพี้ยนไป เนื่องจากการประสานความรวมมือยังไมมีทิศทางที่สอดคลองกันชัดเจน  

มีความพยายามในการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการดําเนินการทางการสาธารณสุข แตจุดเริ่มตนเหลานั้นยังไมถูกผลักดันใหมี
การดําเนินการอยางเป็นรูปธรรมเน่ืองจากขาดระบบการติดตามอยางชัดเจนตอเนื่อง ขาดการเชื่อมโยงกับภารกิจที่เกี่ยวของ ระบบระเบียบของแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน ทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม หนวยงานทางการสาธารณสุขก็ใชความพยายามในการดําเนินงานโดยอาศั ย
ศักยภาพและความสัมพันธแสวนตัวในการประสานความรวมมือเพื่อใหภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปดวยความราบรื่น แตก็ยังไมใชการแกปใญหาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประชากรชายแดน 
1) จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพประชากรชายแดนที่มีบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆเขารวมดําเนินการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร

ทางการสาธารณสุข และเพื่อใหมีโอกาสเขาถึงประชากรไดทุกกลุมเชนตํารวจ ทหาร อาสาสมัคร 
2) ออกแบบบัตรประกันสุขภาพใหหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการการสงเสริมสุขภาพแกกลุมคนแตละเพศ วั ย อาชีพ หรือลักษณะการ

ทํางาน 
3) จัดพื้นที่สงเสริมสุขภาพในชุมชน โดยคํานึงถึงโอกาสในการสงเสริมสุขภาพประชากรตางดาวดวย ทั้งนี้ตองทําความเขาใจวา สุขภาพของแตละคน

มีผลกระทบตอชุมชนและสังคมทั้งหมด 
4) แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานในพื้นที่ ที่เป็นแหลงชุมนุมของประชากรตางดาวเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง

สม่ําเสมอ  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปูองกัน/ ควบคุมโรคประชากรชายแดน 
1) เชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย และครอบคลุมเครือขายหนวยงานบริการทางการสาธารณสุขทั้งหนวยงานของรัฐ เอกชน องคแกร

เอกชน เพื่อมีขอมูลในการวิเคราะหแการปูองกันโรคไดทันสถานการณแ 
2) กระจายอํานาจการดําเนินงานปูองกัน/ ควบคุมโรค ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ และสนับสนุนทางวิชาการใหแกหนวยงานนั้นเชน องคแกร

ปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ 
3) พัฒนา และสงเสริมบทบาทอาสาสมัครทางการสาธารณสุข ทั้งของไทยและของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะบทบาทในการปูองกันและควบคุม

โรค 
4) ใหความรูดานสุขนิสัยแกหนวยงานในพื้นที่ ทั้งหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และองคแกรอื่นๆในชุมชน 
5) จัดระเบียบการต้ังชุมชนของชุมชนตางดาวในประเทศไทยและที่พักพิงในสถานประกอบการ โดยเนนความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย 
6) ใชกระบวนการทางชุมชน เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการปูองกันโรคระบาดในชุมชน เพื่อแบงเบาภาระบุคลากรทางการสาธารณสุข 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษาโรคประชากรชายแดน 
1) กําหนดมาตรการใหผูรับผลประโยชนแจากประชากรยายถิ่น/ ตางดาว เป็นผูรวมรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษา 
2) จัดตั้งศูนยแปฏิบัติการทางการสาธารณสุขสวนหนา หรือพัฒนาหนวยงานที่มีอยูเชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหมีศักยภาพสูงขึ้นในการ

รักษาผูปุวย ทั้งนี้เพื่อสกัดการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักเพื่อปูองกันโรคและสิทธิพื้นฐานในการรับบริการของประชากรไทย 
3) ออกแบบระบบสงตอผูปุวยกลับประเทศใหเป็นระบบที่ชัดเจน ทั้งระบบขอมูลในการรักษา  และขอมูลตัวบุคคล โดยขอตกลงระหวางประเทศ 
4) กําหนดเกณฑแสัดสวนบุคลากรทางการสาธารณสุข และงบประมาณกับประชากร โดยคํานึงถึงประชากรจริงในพื้นที่  
5) สงตอขอมูลการเขารับการรักษากับหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในพื้นที่ เชนนายจาง ผูใหญบาน  
6) กวดขันเร่ืองการลงทะเบียนแรงงานตางดาวใหสม่ําเสมอ ตอเนื่อง 
7) นายจาง หรือผูใหแหลงพักพิง ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลประชากรตางดาวอยางครบถวน 
8) พัฒนาหรือหาแนวทางสนับสนุนการส่ือสาร ระหวางบุคลากรทางการสาธารณสุขกับผูปุวยตางดาว 
9) สงเสริมการแพทยแทางเลือก เพื่อลดคาใชจายในการรักษาผูปุวยในพื้นที่ชายแดน 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพประชากรชายแดน 
1) มีระบบประกันกลางสุขภาพประชากรระหวางประเทศ โดยถือเป็นพันธะสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน โดยใชขอมูลการใชบริการสุขภาพ

ของประชากรอาเซียนในประเทศตาง ซ่ึงสัดสวนแตละประเทศจะแตกตางกัน 
2) จัดสรางโปรแกรมบันทึกสุขภาพรวมของประชากรอาเซียน เพื่อเป็นการเฝูาระวังดานสุขภาพเมื่อมีการเคลื่อนยายถิ่นประชากร 
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3) ขยายการประสานเครือขายการปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขระหวางประเทศใหชัดเจน และมีความนาเชื่อถือกวาการทํา MOU ในระดับทวิ
ภาคี 

4) พัฒนาระบบการระบุตัวบุคคลใหทันสมัย พรอมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณแใหแกหนวยงานบริการทางการสุขภาพบริเวณแนวชายแดน 
5) กําหนดหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เฉพาะและรับผิดชอบภารกิจทางการสาธารณสุขชายแดน ในพื้นที่ชายแดน 
6) วิเคราะหแและปรับเปลี่ยนโครงสราง-บทบาทหนาที่หนวยงานระดับประเทศ ใหตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น 
7) หนวยงานที่ไดรับประโยชนแในประเทศไทยเชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา ฯลฯ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนงานการสาธารณสุขที่

ใหบริการแกแรงงานตางดาว 
8) ออกแบบหรือกําหนดกฎระเบียบ ในการเคลื่อนยายประชากรแรงงานใหเหมาะสมกับกา 
9) สนับสนุนการจัดตั้งสถานบริการทางการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน หรือการลงทุนในตางประเทศบริเวณแนวชายแดน โดยพัฒนาศักยภาพ

หนวยงานภาครัฐ หรือสงเสริม/ สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้งเชนปรับปรุงมาตรการทางภาษีฯลฯ เพื่อเป็นการลดภาระหนวยงานหลักที่มีอยู เดิม และชวย
ใหโอกาสในการเขาถึงบริการแกประชากรตางชาติในแนวชายแดน 
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บริเวณพรมแดนทางภาคเหนือไทย-ลาว (จังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว)”.เชียงใหม :คณะสังคมศาสตรแ; มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แนวทางการจัดการความรู้ทางการบัญชีเพ่ือพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ําว้าอบแห้งในจังหวัดตาก 
 

จันทร์นิภา   ทิพาคํา1 
รําแพน  ช้างเนียม2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการรับรูในการจัดทําบัญชีของกลุมเกษตรกรที่ทําผลิตภัณฑแกลวยน้ําวาอบแหง ในจังหวัดตาก  
และเพื่อศึกษาการปฏิบัติในการทําบัญชีของกลุมเกษตรกรที่ทําผลิตภัณฑแกลวยน้ําวาอบแหง ในจังหวัดตาก  รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการ
ความรูทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตกลวยน้ําวาอบแหง ในจังหวัดตาก  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
เกษตรกรที่ทํากลวยน้ําวาอบแหง ที่อาศัยอยูในตําบลประดาง  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  จํานวน  30  ราย  โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยจัดทําโครงการเรื่องการจัดการความรูทางบัญชีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
ซึ่งผูใหความรูเป็นเจาหนาบัญชีจาก  ธ.ก.ส.  และเก็บรวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง  ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา 
 1.  กลุมเกษตรกรที่ทําผลิตภัณฑแกลวยน้ําวาอบแหง สวนใหญมีการรับรูและความเขาใจในการจัดทําบัญชีรายรับหรือรายได  และ
คาใชจายหรือรายจายไดดี  และเขาใจขั้นตอนในการจัดทําบัญชี  การไดรับการฝึกอบรมจากเจาหนาที่  ธ.ก.ส.  ทําใหมีความเขาใจในการจัดทํา
บัญชีมากขึ้น  สามารถลงบัญชีได  ซึ่งเป็นผลจากการไดรับการฝึกอบรมจากเจาหนาที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ2.  กลุมเกษตรกรที่ทํา
ผลิตภัณฑแกลวยน้ําวาอบแหง มีการจัดทําบัญชีของกลุมอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีการจัดทําบัญชีเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดาน
การจัดทําบัญชี  ดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชี  ดานการบันทึกรายรับ – รายจาย  ดานการนําการบันทึกบัญชีมาประยุกตแใช  
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน, กลุมเกษตรกร, การจัดทําระบบบัญชี 
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate (1) cognizance of book keeping of dried banana 
Entrepreneurs in Tak, and (2) to explore the performance of book keeping of dried banana Entrepreneurs in Tak. The 
participants of the research were 30 dried banana Entrepreneurs in Pradang sub-district, Wangchao, Tak. The data 
collection was based on questionnaires from the project named, “The management of knowledge of Accounting to 
develop the Small and Micro Community Enterprise”. The lecturer of the project seemed to be the accountant of Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The collected data were analyzed ,The data was illustrated through tables 
and explanation.    
 The findings of the research indicated that; 
 1.  Most dried banana Entrepreneurs in Tak perceived and understood book keeping both income and expense. 
In addition, they understood the process of book keeping. Since most dried banana Entrepreneurs were trained by the 
accountant of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, they can note the accounts of income and expense. 

2.  The performance of book keeping of dried banana Entrepreneurs in Tak seemed to be at the highest level. It 
was found that book keeping was in the first rank. The audition of the audits seemed to be the second rank. Taking the 
accounts of income and expense, and taking of applied account seemed to be the third and the fourth ranks respectively. 
Keywords:Small and Micro Community Enterprise, Entrepreneur, The performance of accounting system 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
Factors that influence the decision to study in the Faculty of Business Administration, Northern College. 

 
วิชุดา  มูลวงษ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหา รธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน และเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการรับรู ทัศนคติที่มีตอหลักสูตร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ชั้นปีที่ 1-4 จํานวน 149 คน วิเคราะหแขอมูลโดย
ใชสถิติวิเคราะหแหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควรแ 
 ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน คือ ปใจจัยทางดานบุคคล  ได แก  
อาจารยแมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอยางดี อาจารยแผูสอนมีคุณภาพและดูแลเอาใจใสนักศึกษา และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจและ
รวดเร็ว  
 ผลการทดสอบไคสแควรแพบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับปใจจัยทางดานผลิตภัณฑแและบริการ ปใจจัยทางดานราคา ปใจจัย
ทางดานสถานที่ ปใจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยทางดานบุคคล และปใจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ แตพบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
ไมมีความสัมพันธแกับปใจจัยดานกระบวนการใหบริการ การทดสอบหาความสัมพันธแระหวางหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจกับรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอ
เดือน พบวา หลักสูตรของของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน การทดสอบหาความสัมพันธแระหวางหลักสูตรของ
คณะบริหารธุรกิจกับอาชีพของผูปกครอง พบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับอาชีพของผูปกครอง 
 
คําสําคัญ:  1) การตัดสินใจศึกษาตอ  2) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors that influence the decision to study in the Faculty of Business Administration, 
Northern College. To study the Student behavior, perceptions and Attitude. The sample used 149 students of Business 
Administration, Northern College. And analyzing data using statistical analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
the chi-square test. 
 The research found that Factors that influence the decision to study in the College of Business Administration, The 
individual factor, teachers have Quality, Take care and understanding student.   
 The result of chi-squared test was found a course of study is correlated with the products and services factors, Price factor, 
Place Factors, Promoting. People factor and the physical factors. However there is not correlated with Process factor. And the 
relationship between the course of the Faculty of Business Administration with a family income and occupation, that have a 
correlated were statistically significant.  
 
Keyword :  1) decision to study  2) Business Administration, Northern College. 
 
บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยแเป็นปใจจัยการผลิตที่สําคัญและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกวาประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยแที่ดี และมีคุณภาพจะมีสวนชวยเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศนั้นพัฒนาไดอยางยั่งยืน การศึกษาเป็นตัวชี้วัดระดับความสําคัญความสามารถ และการพัฒนาของมนุษยแทําใหการศึกษามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ในสภาวการณแปใจจุบันของการดําเนินชีวิตมีการแขงขันกันสูงมากทําใหมนุษยแมีความจําเป็นมากขึ้นในการใฝุหา
ความรู เพิม่เติมอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงทําใหการศึกษามีความสําคัญและกอใหเกิดการแขงขันกันในกลุมผูเรียนรูเพื่อนําตนเองไปอยูในระดับตนๆ รวมทั้ง
เป็นกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศ สงผลใหมีสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย เกิดขึ้นมากมายในอัตราการขยายตัวสูงมาก (มานิต คงเพ็ชร, 2548, หนา 2) 
การแขงขันธุรกิจสถาบันอุดมศึกษาของ ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเป็นทางเลือกใหแกนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ ทั้งนี้การแขงขันธุรกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษาจึงกลายเป็นการมุงผลิตบัณฑิตจํานวนมากเพื่อปูอนเขาสูตลาดแรงงานโดยไมคํานึงถึงคุณภาพที่พึงประสงคแ ของบัณฑิตในแตละสาขาวิชาชีพ ทําให
บัณฑิตจบมาอยางไมมีคุณภาพ ไมเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสงผล เสียตอความนาเช่ือถือของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เคยไดรับการยอมรับมาตั้งแตอดีต 
สวนมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง ก็กอตั้งขึ้นใหมเป็นจํานวนมากยังไมเป็นที่รูจักและไมมีการแสดงผลงานทางวิชาการใหประชาชนไดรับรูทําใหมหาวิทยาลัย 
เอกชนก็ขาดความนาเช่ือถือและการยอมรับเชนกัน (จีรเดช อูสวัสดิ์, 2551, หนา 35) 

 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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การรับสมัครนักศึกษาที่ผานมาของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนไดรับความนิยมและความสนใจเพื่อเลือก เขาศึกษาตอเป็นจํานวนมาก ทําใหมีบัณฑิตจาก
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนสูตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากเนื่องมาจาก การที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทําใหไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสงผลตอ
การเก็บคาใชจายไมแพงนัก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบกับทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในชุมชน สามารถเดินทางไดหลายเสนทางและมีความ
สะดวก รวดเร็ว การเปิดสอนในหลักสูตรที่ หลากหลายทําใหเป็นทางเลือกใหแกนักศึกษาตางจังหวัดไมตองดิ้นรนเพื่อเขาไป ศึกษาตอในกรุงเทพฯ  และ
วิทยาลัยนอรแทเทิรแนยังมีการปรับปรุงและมีการขยายหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางตอเนื่อง หากทวาจากตัวเลขที่ปรากฏพบวา
จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษามิไดลดลง แตจํานวนเฉลี่ยของนักศึกษาตอหลักสูตร ที่เปิดลดลงอยางตอเนี่อง เนื่องจากนักศึกษาบางสาขาวิชามีการลาออกหรือ
หายไปโดยไมทราบสาเหตุจึงเป็นปใญหา สําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่จะตองแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นตอไป (คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี, วิทยาลัย
นอรแทเทิรแน, 2551, หนา 31-33) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจจะทําวิจัยปใจจัยใดบางที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน อําเภอเมือง จังหวัดตาก และนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดไปเป็นประโยชนแตอวิทยาลัยนอรแทเทิรแนเพื่อใชเป็นขอมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหบริการ การเรียนการสอนการวางแผน กลยุทธแในการแขงขันและดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู ทัศนคติที่มีตอหลักสูตร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ใชเป็นขอมูล และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 2. ทราบถึงปใญหา และทัศนติที่มีตอหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตลอดจนศึกษาถึงพฤติกรรม
และทัศนคติที่มีตอหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ชั้นปีที่ 1-4 
จํานวน 149 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีโดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. ทฤษฎีอุปสงคแ 
2. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
3. การวิเคราะหแพฤติกรรมผูบริโภค 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ชั้นปีที่ 1-4 จํานวน 149 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ใชแบบสอบถามซ่ึงเป็นขอมูลแบบปฐมภูมิที่สรางขึ้นภายใตกรอบวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประกอบดวย รายละเอียด 3 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ไดแก เพศ อายุ หลักสูตรที่เรียน ภูมิลําเนา อาชีพของผูปกครอง และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 
 สวนที่ 2 ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ไดแก ปใจจัยดานผลิตภัณฑแและบริการ ปใจจัยดาน
ราคา ปใจจัยดานสถานที่ ปใจจัยดานการสงเสริมดานการตลาด ปใจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปใจจัยดานบุคลาการ และปใจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ
ทําการทดสอบหาความสัมพันธแของขอมูลทั่วไปกับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน การทดสอบโดยใชคา 
Chi-Square 
 สวนที่ 3 สภาพปใญหาการเรียนการสอน ไดแก ดานบริหารจัดการดานสภาพแวดลอม และดานครูผูสอน 
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 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาแบงออกเป็นสองสวน คือ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ชั้นปีที่ 1-4 จํานวน 149 
คน ไดแกขอมูลทั่วไป ขอมูลทางดานปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลใน
ระบบออนไลนแ เชน ขอมูลจํานวนนักศึกษา เป็นตน 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอมูลทั่วไป ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ หลักสูตรที่เรียน ภูมิลําเนา อาชีพของ
ผูปกครอง และรายไดตอเดือนของครอบครัว มาวิเคราะหแในเชิงสถิติพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
 2. ในสวนของการวัดระดับความสําคัญของปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ดวยการทดสอบ
หาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของการเลือกศึกษาตอ โดยจะใชวิธีวิเคราะหแการวัดระดับความสําคัญในแตละตัวแปร จะใชวิธีแบบประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
 3. การทดสอบโดยใชคา Chi-Square ในการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางขอมูลทั่วไป คือหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ กับปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน คือ ปใจจัยดานผลิตภัณฑแและบริการ ปใจจัยดานราคา ปใจจัยดานสถานที่ ปใจจัยดานการ
สงเสริมดานการตลาด ปใจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปใจจัยดานบุคลาการ และปใจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางขอมูล
ทั่วไปกับขอมูลทั่วไป 
 4. ในสวนของสภาพปใญหาในการเรียนการสอน โดยใชวิธีการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เพื่อคํานวณคาเฉลี่ยของสภาพปใญหา โดยใหคะแนนตาม
หลักของ Likert Scale โดยกําหนดไว 5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางพบวา เป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 20-21 ปี หลักสูตรที่เรียนมากที่สุดคือ ภาคปกติ รายได
ตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 5,001-8,000 บาท ภูมิลําเนาเดิมมาจากจังหวัดตากมากที่สุด ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และรายไดของ
ครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 30,001-50,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ  

ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  พบวา ปใจจัยดานผลิตภัณฑแและบริการโดยรวมอยูใน
เกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.65 โดยใหความสําคัญกับความมีชื่อเสียงของหลักสูตรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความสําคัญมาก
อันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 

ปใจจัยดานราคาโดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.33 โดยใหความสําคัญกับทุนการศึกษา มี
ความสําคัญมากอันดับหนึ่งโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 

ปใจจัยดานสถานที่โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.41 โดยใหความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทาง มี
ความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 

ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.37 โดยใหความสําคัญกับผูปกครอง ครู
อาจารยแ ญาติพี่นอง และเพื่อนเป็นผูแนะนํา มีความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

ปใจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่รวมเทากับ 3.68 โดยใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพมีความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

ปใจจัยดานบุคคล โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.85 โดยใหความสําคัญกับอาจารยแผูสอนมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอยางดี มีความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ปใจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.79 โดยใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่ดี 
สะอาด รมร่ืน สวยงามนาอยู มีความสําคัญมากอันดับหนึ่งโดยมีคาเฉลี่ย 4.01 
 ผลการทดสอบความสัมพันธแพบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับปใจจัยทางดานผลิตภัณฑแและบริการ ปใจจัยทางดานราคา 
ปใจจัยทางดานสถานที่ ปใจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ปใจจัยทางดานบุคคล และปใจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ แตพบวา หลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจไมมีความสัมพันธแกับปใจจัยดานกระบวนการใหบริการ การทดสอบหาความสัมพันธแระหวาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจกับรายไดของครอบครัว
โดยเฉลี่ยตอเดือน พบวา หลักสูตรของของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน การทดสอบหาความสัมพันธแระหวาง
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจกับอาชีพของผูปกครอง พบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธแกับอาชีพของผูปกครอง 
 การทดสอบความสัมพันธแระหวางหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจกับรายไดของครอบครัว โดยเฉลี่ยตอเดือน พบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมี
ความสัมพันธแกับรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การทดสอบหาความสัมพันธแระหวางหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจกับอาชีพผูปกครอง พบวา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพั นธแกับ
อาชีพของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาการเรียนการสอน 
 จากการวิจัยพบวานักศึกษาใหระดับความสําคัญของปใญหาดานบริหารจัดการ โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  
3.50 โดยใหความสําคัญกับการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน มีความสําคัญมาก โดยมีความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.60 
 ปใญหาดานสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.37 โดยใหความสําคัญกับการจัดสิ่งแวดลอม
ภายในคณะไดดีและมีความปลอดภัยตอนักศึกษา ความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
 ปใญหาดานครูผูสอน โดยรวมอยูในเกณฑแที่มีความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.58 โดยใหความสําคัญกับครูผูสอน มีการเตรียมการสอนไว
ลวงหนา ความสําคัญมากอันดับหนึ่ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การจัดระบบการเรียนการสอนยังไมดี บางวิชามีการเรียงลําดับเนื้อหาที่ไมชัดเจน ทําใหผูเรียนไมสามารถจับใจความเน้ือหาได จึงทําใหเกิดความ
ไมเขาใจในเนื้อหานั้นๆ 
 2. ตองการใหมีหนังสือในหองสมุดที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และโต฿ะอานหนังสือยังไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
 3. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะนําการประกอบอาชีพในอนาคต 
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การสร้าง Sphere Gaps แนวด่ิง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50, 75 และ 100 เซนติเมตร 
Construction Vertical Sphere Gaps Diameter 50, 75 and 100 Centimeter 

 
รังศิวุธ ปัญญา1, มานะ ทะนะอ้น2 และ สวัสดิ์ ยุคะลัง3* 

Rangsiwut Panya1, Mana Thanaon2 and Sawat Yukhalang3* 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้นําเสนอการวัดแรงดันสูงดวยชองวางทรงกลม Sphere Gaps แนวดิ่ง ขนาด 50, 75 และ 100 เซนติเมตร ที่สรางขึ้นดวยสแตนเลสควบคุม
ระยะดวยไมโครคอลโทลเลอรแ เป็นวิธีการวัดคายอดของ แรงดันสูงกระแสสลับกระแสตรงหรือแรงดันอิมพัลสแฟูาผารูปคลื่นเต็มและอิมพัลสแแบบสวิตชิ่งเป็นวิธีที่
งายและมีความแนนอนเช่ือถือได โดยอาศัยการเกิดสปารแกหรือการเกิดเบรกดาวนแ เมื่อแรงดันถึงคาที่ทําใหอากาศภายในชองวางแกป(อํานาจ  สุขศรี,2553) ที่
มาตรฐาน IEEE Std 4 ; 1995 และ IEC60-2:1994( IEEE Std 4 ; 1995) ไดกําหนดคาแรงดันเบรกดาวนแในตารางมาตรฐานดวยความถูกตอง 5% สําหรับวัด
แรงดันสูงกระแสตรง และ 3% สําหรับแรงดันกระแสสลับและอิมพัลสแ 

คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาขอมูลและจัดสราง Sphere Gaps ขึ้นเพื่อใชในการศึกษาและปฏิบัติการทดลองจําลองลักษณะการเกิดฟูาผา ผลการ
ทดสอบขนาด 50, 75 และ 100 เซนติเมตร ระยะหาง 2 เซนติเมตร มีคาเทากับ 55.28 kV, 57.01 kV และ 58.58 kV ตามลําดับ และที่ระยะหาง 3 
เซนติเมตร มีคาเทากับ 83.33 kV, 85.58 kV และ 87.08 kV ตามลําดับ ทั้งสองระยะหางอยูในเกณฑแที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน IEC std 4 : 1995 ไมเกิน 
±5%    

 
คําสําคัญ: แรงดันเบรคดาวนแ, ลูกสเฟียรแแก็ป, ไมโครคอนโทรลเลอรแ   
 
Abstract 

 This paper present about the breakdown voltage with stainless vertical sphere gaps diameter 50, 75 and 100 centimeter by 
microcontroller control. The peak to peak high voltage AC and DC or full impulse and switching impulse voltage are easiness and reliable. When 
lightning spark or breakdown voltage statistic breakdown discharge voltage or impulse the right sphere gaps between electrode by IEEE Std 4 ; 
1995 and IEC60-2:1994 breakdown for 5% DC and 3% for AC and impulse  
 Research team study and constructed sphere gaps for education and laboratory and development project future. The results of 
sphere gaps 50, 75 and 100 centimeter for distance 2 centimeter 55.28 kV, 57.01 kV and 58.58 kV respectively and distance 3 centimeter 83.33 
kV, 85.58 kV and 87.08 kV respectively. The both to be in line for acceptable get standardized IEC std 4 : 1995 at ±5%. 
 
Keywords: Breakdown Voltage, Sphere Gaps, Microcontroller 
 
1. บทนํา 

การวัดแรงดันสูงดวยแกปทรงกลมเป็นวิธีการวัดคายอดของแรงดันกระแสสลับกระแสตรงหรือแรงดันอิมพัลสแฟูาผารูปคลื่นเต็มและพัลสแแบบสวิตชิ่งเป็น
วิธีที่งายและมีความแนนอนเช่ือถือได การวัดแรงดันสูงดวยแกปทรงกลม ไดมีใชกันแพรหลายเป็นเวลามากวา 75 ปี  แลวโดยอาศัยการเกิด สปารแกหรือการเกิด
เบรกดาวนแ เมื่อแรงดันถึงคาที่ทําใหอากาศภายในแกปทรงกลม ระหวางอิเลคโตรดเกิดการเบรกดาวนแ ซ่ึงเป็นไปตามกฎการดิสชารแจของก฿าซ คือ สปารแกหรือ
เบรก-ดาวนแ จะเกิดขึ้นเมื่อความเครียดสนามไฟฟูาถึงคาหนึ่งซ่ึงเป็นคาแรงดันเบรกดาวนแสถิติ  (Statistic Breakdown Discharge Voltage) ที่ทราบคาความ
คาดเคลือ่นที่แนนอนทําซํ้าเดิมได  ไดกําหนดคาแรงดันเบรกดาวนแในตารางดวยคาความคลาดเคลื่อน (Uncertainty) 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence 
level ) 95% สําหรับการวัดแรงดันสูงกระแสสลับและแรงดันอิมพัลสแ ในขณะที่มาตรฐาน IEEE Std 4 ; 1995  และ IEC60-2:1994 ไดกําหนดคาแรงดันเบรก
ดาวนแในตารางมาตรฐานดวยความถูกตอง 5% สําหรับวัดแรงดันสูงกระแสตรง และ 3% สําหรับแรงดันกระแสสลับและแรงดันอิมพัลสแ ซ่ึงการวัดแรงดันสูงดวย
ชองวางทรงกลมหรือแกปทรงกลม มีการวัดโดยใชลูกแกปทรงกลมหลายขนาดและมีการปรับระยะที่แตกตางกัน จึงจัดทําโครงสรางรองรับและระบบควบคุมที่
สามารถเปลี่ยนขนาดของลูกแกปทรงกลมและสามารถเปลี่ยนระยะแกปทรงกลม ทั้งสองลูกโดยใชชุดคอนโทรลในการควบคุมระยะหางของชุดลูกแกปทรงกลม
ทั้ง 3 ขนาดไดโดยใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอรแเป็นตัวควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอรแในการปรับระยะหางของแกปทรงกลมตามตารางทดสอบมาตรฐาน 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตากมีการเรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟูาแรงสูง ซ่ึงมีการเรียนทฤษฏี เราจึงไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชุด
แกปทรงกลม เพื่อนํามาจัดสรางแกปทรงกลมการสรางชุดแกปทรงแนวดิ่งจะสามารถใชในการศึกษาทดลองในรายวิชาดังกลาวทดสอบจําลองการเกิดฟูาผาและ
คาแรงดันตางๆ เพื่อเป็นขอมูลและประโยชนแสําหรับอุปกรณแปูองกันไฟฟูาแรงสูงและยังสามารถนําไปตอยอดเพิ่มเติมโครงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของตอไปได 

 
2. ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

การออกแบบระบบของโครงงานวิจัยนี้ไดออกแบบโครงสรางของชุดโครงสรางจับยึดลูก Sphere Gaps และชุดระบบควบคุมการปรับระยะของลูก 
Sphere Gaps ดวยระบบไมโครคอนโทรลเลอรแ โดยมีขนาดและรูปแบบดังนี้ 
2.1 การออกแบบโครงสร้างฐานของชุดโครงสร้างจับยึดลูก Sphere Gaps 

โครงสรางทําจากเหล็กพรอมพนสีและกันสนิม โดยมีขนาดของโครงสราง คือ  gaps ขนาดฐาน 2 x 2.5 เมตร สูง 6 เมตร มีลูก Sphere gaps ขนาด 50 
เซนติเมตร 75 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร แบงแยกออกได 5 สวน มีลอในการเคลื่อนยาย 4 ลอ ยึดติดกับฐาน ใชมอเตอรแในการควบคุมระยะหางระหวาง 
Gaps ทั้ง 2 ลูก ในการทดสอบใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอรแในการควบคุมระยะหางของแกปทั้งสองลูก โดยสามารถปูอนคาระยะหางตามที่ตองการ
จะทดสอบผานทาง Touch Screen จากตูควบคุม สามารถตั้งคาระยะลูก Sphere Gaps ใหชนกันกอนการทดสอบเพื่อเซ็ตใหระยะเป็นศูนยแ และสามารถแยก
ออกเป็นสวนไดดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสรางชุดจับยึดลูก Sphere Gaps 
 

และจากรูปที่ 2 เป็นชุดตูระบบควบคุมที่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรแ สวนตําแหนงของตูควบคุมนั้นจะตองวางอยูหางจากชุดทดสอบโดยการลากสาย
ออกมาจากโครงสราง เพื่อปูองกันแรงดันสูงระหวางการทดสอบ ใชสเต็ปปิ้งมอเตอรแเมื่อปูอนพัลสแเขาไป 1 พัลสแ จะทาํใหมอเตอรแหมุนไป การหมุน 1 
รอบ เทากับ และแกนบอลสกรูที่ใชเมื่อหมุนครบ 1 รอบ จะไดระยะ 5 มลิลิเมตร หากตองการใหบอลสกรูหมุน 1 รอบ ตองปูอนพัลสแ 500 พัลสแ 
เพราะฉะนั้นหากตองการใหบอลสกรูหมนุระยะ 1 มิลลิเมตร ตองปูอนพัลสแ 100 พัลสแ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                    (ก)                                                      (ข) 
รูปที่ 2 ชุดระบบควบคุม (ก) โครงสรางชุดควบคุมบอลสกรู (ข) ตูระบบควบคุม 
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2.2. วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอรแดไมโครคอนโทรเลอรแจะเป็นตัวควบคุมการทํางานของวงจรเครื่อง Visual KV Series สามารถสงสัญญาณพัลสแนาฬิกาโดยตรงไดโดยไมมีผลกระทบ

จากชวงเวลาสแกนในรีเลยแเอาตแพุต 0502 ถามีการต้ังคาความถี่หรือจํานวนของพัลสแเอาตแพุตและเวลาเรงของพัลสแขั้นเบื้องตนลงในหนวยความจําขอมูล เครื่อง 
Visual KV Series จะควบคุมแรมปขึ้นลงโดยอัตโนมัติ ฟใงกแชันเอาทแพุตคบคุมแรมปขึ้นลงจะมีตารางเวลาแสดงแรมปขึ้นลงของความถี่เร่ิมตน ความถี่ การทํางาน 
เวลาเรง และเวลาในการลดความเร็วความถี่เอาตแพุตจะตั้งภายในขอบเขตของ 200 ถึง 50,000 Hz ซ่ึงเป็นวงจรการควบคุมจากทั้งวงจรดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 

(ก)          (ข)   

 
 
 
 
 
 
 
 

      (ค)       (ง) 
 

รูปที่ 3 วงจรและชุดควบคุมการทํางาน (ก) วงจรกาํลัง (ข) วงจรการตอเขาโปรแกรมเมจิกคอนโทรลเลอรแ (ค) วงจรการตอเขาวงจรขับมอเตอรแ (ง) การควบคมุ
แรมปปรับคาขึ้นลง 

 
2.3. ค่าโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต (ส ารวย สังข์สะอาด, 2547) 

หลักการวัดแรงดันดวยโวลตแมิเตอรแแบบไฟฟูาสถิต อาศัยผลขอการเกิดแรงขึ้นจากสนามไฟฟูาระหวางแผนอิเล็กโตรดระนาบ 2 อันที่วางขนานกัน 
โดยทําขอบของอิเล็กโตรดใหมีลักษณะที่จะทําใหคาสนามไฟฟูาสม่ําเสมอเทากันตลอดหนาอิเล็กโตรด ถาแรงดันที่ปูอนเขาไป คือ U ระหวางอิเล็กโตรดของ
ระนาบ ซ่ึงมีคาความจุไฟฟูาเทากับ C จึงเขียนสมการแรงดึงดูดระหวางอิเล็กโตรดระนาบในเทอมของแรงดันไดวา 
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โดยที ่
  คือ เปอรแมิตติวิตี้ของฉนวนระหวางอิเลก็โตรดระนาบ 

o r
   และ 1 2

0
8 .8 5 4 1 0 /x F m


  

 A คือ พื้นที่ของอิเล็กโตรดระนาบ 2
( )m  

 d คือ ระยะหางระหวางอิเล็กโตรดระนาบ ( )m  
 E คือ ความเตรียดสนามไฟฟูา ( / )kV m   
 

การวัดแรงดันสูงดวยโวลตแมิเตอรแแบบไฟฟูาสถิต เป็นการวัดแรงดันดึงดูดระหวางอิเล็กโตรดระนาบ เป็นวิธีวัดคาสัมบูรณแ (absolute value) แรงที่
เกิดขึ้นมีคานอยมาก เชน อากาศมี 1

r
   ความเตรียดสนามไฟฟูาเทากับ 1000 /kV m แรงที่เกิดขึ้นตอหนึ่งหนวยพื้นที่จะไดเทากับ 4.427 นิวตันตอตาราง

เมตร หรือเทากับ 450 กรัมแรงตอตารางเมตร ฉะนั้นการที่จะใชหลักการนี้วัดแรงดันสูงๆจะตองใชอิเล็กโตรดมีพื้นที่กวางๆ เพื่อใหไดแรงมากพอที่จะวัดได 
 เมื่อดานหนึ่งของอิเล็กโตรดเคลื่อนที่ได แรงที่กระทบบนอิเล็กโตรดนั้น ก็สามารถวัดไดโดยวัดการยืดสปริงในกรณีวัดแรงสูงนั้น สวนที่เคลื่อนที่เพียง
เล็กนอยก็สามารถวัดขนาดแรงดันได เนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นเป็นอัตราสวนโดยตรงกับกําลังสองของแรงดันที่ปูอนระหวางอิเล็กโตรดระนาบ จึงเป็นการวัดคา 
rms ถามีชี้อานแรงดันโดยตรงจะตองมีการปรับเทียบมาตรฐาน 
2.4 ค่าแรงดันเบรกดาวนข์องแกปทรงกลม (ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล, 2546) 
 คาแรงดันที่ทําใหเกิดสปารแก หรือ เบรกดาวนแแกปทรงกลมนั้น ขึ้นอยูกับความคงทนตอแรงดันไฟฟูาของอากาศหรือก฿าซ ระยะแกปของทรงกลม d 
ขนาดเสนผานศูนยแกลางของทรงกลม D และความหนาแนนสัมพัทธแของอากาศ ∂ คือ 

 
( , , )

b
U f d D   

 
เมื่อ 

b
U  คือ แรงดันที่ทําใหเกิดสปารแกที่แกปทรงกลม 

 
 ตามาตรฐานสากล IEC ไดกําหนดคาแรงดันเบรกดาวนแของแกปทรงกลมในอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 
 สภาวะบรรยากาศมาตรฐานขอ IEC คือ 
 - อุณหภูม ิ 2 0

n
t C   

 - ความดันบรรยากาศ 1 0 1 .3
n

b kP a (=1.013 bar = 760 มม.ปรอท) 

 - ความชื้นสัมบูรณแ (Absolute humidity) 3
1 1 /

n
h g m  

 
 ฉะนั้น คาแรงดันเบรกดาวนแของแกปทรงกลมที่สภาวะหอง 

b
U  จะหาไดจากตารางที่              คูณดวยแฟคเตอรแ 

d
k  คือ 

 
     

b b n d
U U k        ……….(3) 

 
เมื่อ 

b n
U  คือ คาแรงดันเบรกดาวนแที่สภาวะมาตรฐาน 

      
d

k   คือ ตัวประกอบแปลงผันความหนาแนนของอากาศ และมีคา   เมื่อ   มีคาอยูระหวาง  0.9-1.05 โดยความหนาแนนสัมพัทธแของอากาศ ∂ คํานวณ

ไดจากสมการ 

     2 7 3

2 7 3

n

n

tb

b t







     ……….(4) 

 
โดยที่  b  คือ  ความดันของอากาศอานจากบาโรมิเตอรแ เป็น kPa หรือ bar 
         t  คือ  อุณหภูมิของหองในขณะทีว่ัด   
 
 การวัดแรงดันดวยแกปทรงกลมตามมาตรฐาน IEC เลมใหม คือ IEC 60052-2002 ใหคํานึงถึงผลของความชื้นในบรรยากาศ คือ คาแรงดันเบรก
ดาวนแของแกปทรงกลมจะมีคาเพิ่มขึ้นตามความชื้นสัมบูรณแดวยอัตรา 0.2% ตอ      โดยที่คาแรงดันเบรกดาวนแ หาจากคาความชื้นสัมบูรณแเฉลี่ย 8.5 
     ฉะนั้น คาแรงดันเบรกดาวนแที่สภาวะหอง 

b
U  จึงตองแกดวยตัวประกอบแปลงผันความชื้น 

h
k  คือ 

b b n h
U U k   

คาตัวประกอบแปลงผันความชื้น คํานวณไดจากความสัมพัทธแ [IEC 60052-2002] 
 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 651 
 
 

1 [0 .0 0 2 ( / 8 .5 )
h

k h     

 
โดยที่ h คือ ความชื้นสัมบูรณแเป็น      สามารถอานไดจากกราฟความชื้นสัมบูรณแของอากาศในเทอมอุณหภูมิเทอรแโมมิเตอรแกระเปาะแหงและเปียก

ของ Psychrometer 
ตัวอยางวิธีการหาคาความคลาดเคลื่อนคาแรงดันเบรกดาวนแตามมาตรฐาน IEC ที่ระยะ 2 เซนติเมตร เทากับ 59 kV ที่อุณหภูมิมาตรฐาน เพราะฉะนั้น

แรงดันเบรกดาวนแที่อุณหภูมิและความดันในหองทดสอบจะได (www.egat.co.th/tsb, มาตรฐานปูองกันฟูาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง(ว.ส.ท.,2550) 
  
 จาก   

b b n
U k U   

   
  0 .9 6 5 5 9

b
U   = 56.93 kV 

    
 คาแรงดันเบรกดาวนแที่ไดจากการทดสอบ ที่ระยะ 2 เซนติเมตร เทากับ 55.28 kV 

 คาความคลาดเคลื่อน  =  1 0 0
t

t

x x

x


  

   

  = 5 5 .2 8 5 6 .9 3
1 0 0

5 6 .9 3


  

  = 2.89 % 
 
3. ขั้นตอนการทํางานของระบบและลาํดับขั้นตอนการทดลอง 
3.1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

ตั้งคาเบื้องตนแตละพารามิเตอรแสําหรับการควบคุมตําแหนงในหนวยความจําขอมูลที่สอดคลองกันตั้งแตการต้ังรหัสขอผิดพลาดของคา (DM 1486), 
ความถี่เริ่มตน (Hz) (DM1486), ความถี่ขณะทํางาน (Hz) (DM 1481 ), เวลาการเพิ่มความเร็ว/เวลาในการลดความเร็ว (ms) (DM 1482) และ จํานวนพัลสแ
เอาทแพุต (DM 1484 และ DM 1485) เมื่อทํางานใหตั้งคารีเลยแใชงานพิเศษในการควบคุมตําแหนง การทํางานจะเร่ิม หยุดตามปกติ และหยุดไหลในกรณีฉุกเฉิน 
ดวยสถานะ ON/OFF ของคารีเลยแที่ใชงานพิเศษ 

 
 ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธแระหวางการทํางานและคารีเลยแใชงานพิเศษที่ใช 

หมายเลขค่ารีเลย ์ R/W* ฟังก์ชัน คําอธิบาย 
2308 W หยุด เวลาเรงที่ขอบขาขึ้นทํางานแลวหยุด 

2309 
R 
W 

ทํางาน 
ตั้งคาใหม 

คงสถานะ ON ขณะที่มีเอาทแพุตพัลสแ 
หยุดการทาํงานทันทีมีการต้ังคาใหมในโปรแกรมอินเตอรแรัพทแ 

2310 W เร่ิม เร่ิมการทํางานที่ขอบขาขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมแสดงการเชื่อมตอของระบบในการควบคุม 

http://www.egat.co.th/tsb
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3.2 ล าดับขั้นการทดลอง 

1 ตรวจสอบอปุกรณแ ฐานและคานของโครงสรางเพื่อเช็คความพรอมของชุดทดลอง 
 2 ตรวจสอบผิวของแกปทรงกลมวามีรอยขีดขวนหรือรอยบบุกอนการทดสอบทกุครั้ง 
 3 ตรวจสอบฉนวนของแกนที่ใชในการติดตั้งแกปทรงกลม 
 4 ประกอบฐานและเสาคานเขาดวยกันเพอรอติดตั้งแกปทรงกลม 
 5 นําสายทองแดงติดต้ังที่เกลียวของแกปทรงกลมดานบนเพื่อจายแรงดันใหกับแกปทรงกลม 
 6 นําสายกราวนดแติดต้ังที่เกลียวของแกปทรงกลมดานลาง เพื่อเวลาที่เกิดเบรกดาวนแแรงดันในขณะนั้นจะลงกราวนดแทันท ี
 7 ติดต้ังแกปทรงกลมเขากับชุดทดลอง 
 8 นําสายทองทองอีกดานไปติดตั้งเขากบัเครื่องกําเนิดไฟฟูา 
 9 นําสายกราวนดแติดตั้งเขากบัระบบ 
 10 ทําการเซตศูนยแแกปทรงกลมดานลางใหชนแกปทรงกลมดานบน 
 11 กอนทําการทดลองปูอนแรงดัน หากตองการปรับระยะหางระหวางแกปทรงกลมใหทําการเซตตรงหนาจอแลวตั้งคาการเลื่อนของระยะหางตาม
การทดลอง 
 
4. ผลการทดลอง 
 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบชุด Sphere Gaps เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยการเพิ่มระยะหางลูก Sphere gaps และจาย
กระแสไฟฟูาใหเกิดการสปากขึ้นในชองวางระหวาง Sphere Gaps ทั้งสองลูก เพื่ออานคาแรงดันที่ไดมาเปรียบกับตารางมาตรฐาน ผลการทดสอบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-4 
 
ตารางที่ 2  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวนแของแกปทรงกลมขนาดเสนผานศูนยแกลาง 50 เซนติเมตร 

ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV )  
ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

38.95 55.08  
 

3 

59.02 83.46 
38.80 54.87 58.24 82.36 
39.02 55.18 59.05 83.50 
39.24 55.49 59.95 84.78 
38.75 54.80 85.36 82.53 

คาเฉลี่ย  55.28   83.33 

b n
U k   56.93   82.99 

 
ตารางที่ 3  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวนแของแกปทรงกลมขนาดเสนผานศูนยแกลาง 75 เซนติเมตร 

ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV )  
ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

40.28 56.96  
 

3 

59.22 83.77 
39.20 55.43 59.55 84.21 
40.60 57.41 60.27 85.23 
40.76 57.64 59.97 84.81 
40.75 57.62 60.67 85.80 

คาเฉลี่ย  57.01   85.58 

b n
U k   54.78   80.92 
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ตารางที่ 4  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวนแของแกปทรงกลมขนาดเสนผานศูนยแกลาง 100 เซนติเมตร 

ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV )  
ระยะหาง ( cm ) 

แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

30.44 46.16  
 

3 

44.34 76.17 
35.20 45.22 40.72 75.29 
38.04 49.11 49.15 83.32 
37.74 48.12 50.21 84.16 
39.03 50.17 48.04 79.01 

คาเฉลี่ย  48.01   80.03 

b n
U k   49.97   77.19 

 
5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองที่ขนาดขนาดและระยะหางของลูก Sphere Gaps จะแปรผันตรงกับแรงดัน คือ เมื่อเราเพิ่มระยะหรือขนาดของแกปทรงกลมก็ตองใช
แรงดันในการเบรกดาวนแมากขึ้นและอุณหภูมิและความดันบรรยากาศก็มีผลตอการเบรกดาวนแเชนกัน จึงตองมีการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบหาคาสัมประสิทธิ์ใน
การหาแรงดันเบรกดาวนแขณะทําการทดลองและนําไปเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาแรงดันมาตรฐานที่ยอมรับไดตามตารางและคา
แรงดันที่ทดลองเมื่อนําไปเปรียบเทียบตามตารางมาตรฐานแลวคาความคาดเคลื่อนอยูในเกณฑแที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน IEC std 4 : 1995 คือ ±5% จ า ก
การทดลองการสรางลูก Sphere Gaps ดวยสแตนเลส ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 50, 75 และ 100 เซนติเมตร พรอมระบบการควบคุมระยะหางนี้ สามารถใช
ทดสอบแรงดัน Breakdown และอยูในพิกัดแรงดันทดสอบตามมาตรฐานที่ยอมรับได 

ซ่ึงสามารถประยุกตแใชกับระบบการทดสอบไฟฟูาแรงดันสูงอื่นๆ และสามารถพัฒนาตอยอดในการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระบบไฟฟูาแรงสูงได 
  

6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธแเป็นงานวิจัยตีพิมพแ งานสรางสรรคแ และงานบริการวิชาการสูชม
ชน ประจําปี 2558 และขอขอบคุณ หองปฏิบัติการไฟฟูาแรงสูง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได
เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณแตางๆบางสวนในการวิจัยและการทดสอบระบบไฟฟูาแรงสูง 
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบงานเชื่อม 
Design and instruction of Weld Testing Machine 

 
ธนวิชญ์ แก้วธิดา1 เอกลักษณ์ นันต๊ะภาพ2 ภานุพงษ์ นันต๊ะภาพ3 พงศกร สุรินทร์4* และพิทูร นพนาคร5 

Thanavit Kewtida1 Eakkalux Nuntapaw2 Panupong Nuntapaw 3 Pongsakorn Surin4*  and Pitoon Nopnakon5 
 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงคแของงานวิจัยเป็นการออกแบบและสรางเครื่องทดสอบงานเชื่อมดวยหลักการการดัดโคงแบบครั้งเดียว สําหรับชิ้นงานทดสอบขนาดความ
กวาง 30 มม x ความยาว 150 มม x ความหนา 5 มม ผลการทดลอง พบวา คาแรงกดต่ําสุด 80 kg/cm2  คาแรงดันจากกระบอกสูบต่ําสุด 3,154 kg และ
คาแรงกดสูงสุด 100 kg/cm2  คาแรงดันจากกระบอกสูบสูงสุด 3,847 kg  
 
คําสําคัญ: การออกแบบและสราง,ทดสอบงานเช่ือม, ดัดโคงแบบคร้ังเดียว  
 
Abstract 

The objective of the research is to design and instruction weld testing machine by principle of a single bend test for 
specimen width 30 mm x length 150 mm x thickness 5 mm. The results showed that the minimum compress 80 kg / cm2 minimum 
pressure cylinder 3,154 kg and maximum compress 100 kg / cm2 maximum pressure cylinder 3,847 kg 
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1.บทนํา 
มณฑล  ฉายอรุณ. (2536).การทดสอบโดยการอัด การดัดโคง และการเฉือน เป็นการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกลของวัสดุเชิงพฤติกรรมของวัสดุ

ภายใตแรงการอัด การดัดโคง และการเฉือน ปใจจุบันดานงานเชื่อมไฟฟูาเป็นสวนสําคัญของการพัฒนาอุสาหกรรมดานตาง  ๆ ดังนั้นการเตรียมบุคลากร ที่มี
ความรูและมีประสบการณแทางดานการทดสอบงานเชื่อมจึงมีความสําคัญในการตรวจสอบและวิเคราะหแความบกพรองงานเชื่อมใหถูกตองตามมาตรฐานเพื่อ
ปูองกันไมใหเกิดความเสียหายในดานตาง ๆ  

สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมงานเชื่อม เพื่อใหเกิดการศึกษาเรียนรู จึงไดออกแบบและสรางเครื่องการทดสอบงานเชื่ อม เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูและเขาวิธีการทดสอบการดัดโคงเป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมของวัสดุหลังจากทําการดัดโคงวาที่ผิวของรอยเชื่อมขอ งชิ้นทดสอบตรง
บริเวณที่ทําการดัดโคงเกิดรอยแตก และการดัดโคงชิ้นทดสอบดวยรัศมีความโคงที่กําหนดจนไดมุมตามที่กําหนดไวในมาต รฐานการทดสอบ อันจะเกิด
ประโยชนแตอการพัฒนาดานการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมงานเช่ือม 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบและสรางเครื่องทดสอบงานเช่ือม 
2.2 เพื่อหาประสิทธภิาพของเครื่องทดสอบงานเช่ือม 
 

3.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
สุรเชษฐแ ซอนกลิ่น และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องทดสอบการสึกหรอ ดวยหลักการไถลของพื้นผิววัสดุที่ตองการทดสอบ

สัมผัสกับพื้นผิวคูสัมผัสที่ตองงการศึกษา ซ่ึงใชหลักการทดสอบแบบ Block – on – Ring ตามมาตรฐาน ASTM G77 วัสดุในการทดสอบ 3 ชนิด คือ  
 

                                                           
1 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
2 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
3 นักศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
4 อาจารยแ,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
200 หมู 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 โทรศัพทแ 054-342547-8  โทรสาร 054-342549 
5 อาจารยแ,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 
200 หมู 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 โทรศัพทแ 054-342547-8  โทรสาร 054-342549 
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UHMWPE , PTFE และ Martensitic Stainless Steel  ผลการวิจัย พบวา เครื่องสามารถปรับตั้งความเร็วรอบของการทดสอบ ปรับตั้งเวลาใหเครื่องหยุดการ
ทดสอบอัตโนมัติ สามารถรับน้ําหนักที่ใชถวงการทดสอบ และสามารถทําการทดสอบวัสดุไดทั้ง 3 ชนิด 

นรารักษแ บุตรชา และคณะ.(2556).ศึกษาวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องขัดเตรียมชิ้นงานทดสอบสําหรับงานวัสดุ.เพื่อใชสําหรับเตรียมชิ้นงานสําหรับ
วิเคราะหแโครงสรางจุลภาค โดยออกแบบใหมีหัวขัดสองหัวทํางานรวมกับหนาจานมาตรฐานขนาด 8 นิ้ว ซ่ึงสามารถปรับตั้งความเร็วรอบของเครื่องอยูในชวง 
30 – 120 รอบตอนาที ผลการวิจัย พบวา หนาจานมาตรฐานขนาด 8 นิ้วทํางานรวมกับหัวขัดสองหัวไดพรอมกัน และสามารถปรับตั้งความเร็วรอบของเครื่อง
ของการทดสอบได 

3.1 การทดสอบโดยการดัดโค้ง 
มานพ  ตันตระบัณฑิตยแ.(2546).การทดสอบโดยการดัดโคงมักจะทําการทดสอบที่อุณหภูมิหองปกติ เรียกวา การทดสอบโดยการดัดโคงเย็ น (Cold 

bend test) ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมใชกันมากเนื่องจากทําการทดสอบไดงาย การทดสอบโดยการดัดโคงทําใหทราบถึงความสามารถของวัสดุที่จะตานทานแรงดัดโคง
ในการเปลี่ยนรูปราง 

3.2 วิธีการทดสอบ 
มณฑล  ฉายอรุณ. (2536). การทดสอบโดยการดัดโคงจะกระทําอยางชาๆ เพื่อใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปอยางถาวร และกระทําเพื่อใหทราบถึง

คุณสมบัติทางดานความเหนียวของวัสดุในการทนแรงดัดโคงไดเป็นมุมสูงสุดเทาใด ตัวชิ้นงานทดสอบจะเกิดรอยราวลึกเกินเกณฑแที่กําหนดหรือไม 
สําหรับการทดสอบโดยการดัดโคงของโลหะตามมาตรฐานอังกฤษ (BS 1639 : 1964) ไดแบงวิธีการทดสอบโดยการดัดโคงเป็น 2 แบบ คือ 
1.การทดสอบโดยการดัดโคงแบบคร้ังเดียว (Single bend test) 
2.การทดสอบโดยการดัดโคงแบบดัดกลับ (Reverse  bend test) 
3.3 การทดสอบโดยการดัดโคงแบบคร้ังเดียว (Single bend test) 
มณฑล  ฉายอรุณ. (2536). เป็นการทดสอบเพื่อใหเกิดความโคงถาวรโดยไมดัดกลับในระหวางการทดสอบจนกระทั่งปลายขางหนึ่งของชิ้นงานทดสอบ

ทํามุมดัดโคงตามที่กําหนดกับปลายอีกขางหนึ่งภายใตแรงกระทําและแนวแกนของปลายทั้งสองขางของชิ้นงานทดสอบยังคงอยูในแนวระนาบตั้งฉากกั บแกน
ของการดัดโคง ซ่ึงการทดสอบโดยการดัดโคงแบบคร้ังเดียวมีหลายวิธี ดังนี้ 

1.Mandrel and Support 
2.Vee Block Support 
3. Support of Soft Material 
4.Bending Round a Mandrel 
5.Free Bend or Pressure Bend 
6. Free Cone  Bend 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support 
 
จากภาพที่ 1 เป็นวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support ที่ตองนําชิ้นงานทดสอบไปวางในแนวระนาบบนลูกกลึ้งรองรับซ่ึงขนานกัน จํานวน 2 ตัว 

และใชหัวกดชิ้นงานทดสอบกดลงตรงกลางชิ้นงานลงไป 
4.วิธีดําเนินการวิจยั  

4.1 การกําหนดรายละเอียดชิ้นสวนของเครื่องทดสอบงานเช่ือม ประกอบดวย 
1. ระบบสงกําลัง    2. มอเตอรแไฟฟูา 3 เฟส ขนาด 2 แรงมา  
3. ระบบไฮดรอลิกสแ    4.แผนเหล็ก Slide plate 
5. ฐานรูปตัวย ู    6. แผนเหล็ก Top plate 
7. ชุดหัวกด 
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4.2 การออกแบบและสรางเครื่องทดสอบงานเชื่อมมีขั้นตอนดังนี้ 
1.โครงสรางของเครื่องทดสอบงานเช่ือม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางของเครื่องทดสอบงานเช่ือม 
 

จากภาพที่ 2 เป็นการประกอบโครงสรางของเครื่องทดสอบงานเช่ือมใหเขาเสาจับยึดชุดกดชิ้นงาน จํานวน 2 เสา ซ่ึงติดต้ังอยูบนโต฿ะพื้นที่ปฏิบัติงาน 
4.3 การออกแบบและสรางชุดกดอัดชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงชุดกดอัดชิ้นงานตามวิธกีารดัดโคงแบบ Mandrel and Support 

จากภาพที่ 3 เป็นการประกอบและติดตั้งชุดกดอัดชิ้นงานตามวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support ซ่ึงสามารถทําการปรับระยะใหมีความ
เหมาะสมในการทดสอบได 

4.4 การออกแบบและสรางระบบตนกําลัง 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงระบบตนกําลังของเครื่องทดสอบงานเช่ือม 
จากภาพที่ 4 เป็นการติดตั้งระบบตนกําลังมอเตอรแไฟฟูาสําหรับสรางแรงดันใหกับปใ๊มไฮดรอลิกสแสงกําลังไปควบคุมกลไกการทํางานของเครื่องทดสอบ

งานเช่ือม 
 



  
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 657 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงเครื่องทดสอบงานเช่ือม 
 

5. ผลการวิจัย 
ในขั้นตอนนี้เป็นการหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบงานเช่ือมโดยไดกําหนดการทดสอบซ่ึงใชวัสดุเหล็กกลาคารแบอน St 37 ทั้งหมดจํานวน 18 ชิ้น ที่

ผานกระบวนการเชื่อมไฟฟูา ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 6 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวิธกีารดัดโคงแบบ Mandrel and Support 

ขนาดของชิ้นงาน 
กวาง x ยาว x หนา 

(มม) 

แรงการกด (kg/cm2) แรงดันจากกระบอกสูบ (kg) 

ชิ้นที่ 
1 

ชิ้นที่ 
2 

ชิ้นที่ 
3 

 ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3  

30x150x10 80 82 90 84 3,077 3,154 3,461 3,231 

30x150x11 90 90 94 91 3,461 3,461 3,616 3,513 

30x150x12 98 90 96 95 3,770 3,461 3,693 3,641 

40x150x10 92 90 90 91 3,539 3,461 3,461 3,607 

40x150x11 90 94 100 95 3,461 3,616 3,847 3,641 

50x150x10 96 100 100 99 3693 3847 3847 3,796 

 
จากตารางที่ 1 จะพบวา เครื่องทดสอบงานเช่ือมตามวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support มีความสามารถในการทดสอบชิ้นงานตั้งแตที่มีขนาด

ความกวาง30 มม x ความยาว150 มม x ความหนา 10 มม ไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดความกวาง50 มม x ความยาว150 มม x ความหนา 10 มม 
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ภาพที่ 6 แสดงกราฟ Individual Value Plot เครื่องทดสอบงานเช่ือม 
จากภาพที่ 6 จะเห็นถึงลักษณะของกราฟ Individual Value Plot เครื่องทดสอบงานเชื่อม พบวา คาแรงกดที่ 90 kg/cm2  และคาแรงดันจากกระบอก

สูบ 3,461 kg เป็นความสามารถที่มีความคงที่ในการทํางานของเครื่องทดสอบงานเช่ือมตามวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support 
 

6.สรุปและอภปิรายผล 
 เครื่องทดสอบงานเชื่อมตามวิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support มีคาแรงกดที่ต่ําสุด 80 kg/cm2  คาแรงดันจากกระบอกสูบที่ต่ําสุด 3,154 kg 
และคาแรงกดที่สูงสุด 100 kg/cm2  คาแรงดันจากกระบอกสูบที่สูงสุด 3,847 kg ดังนั้นความสามารถที่เหมาะสมในการทํางานของเครื่องทดสอบงานเชื่อมตาม
วิธีการดัดโคงแบบ Mandrel and Support อยูที่คาแรงกดที่ 90 kg/cm2  และคาแรงดันจากกระบอกสูบ 3,461 kg  
 
7.กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ใหการสนับสนุนทุนภายใตโครงการยกระดับปริญญานิพนธแเป็นงานวิจัยตีพิมพแ งานสรางสรร คแ
และงานบริการวิชาการสูชุมชน ประจําปี 2557 จนทําใหการดําเนินโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงคแของโครงการวิจัย 
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ปัจจัยท่ีที่มีความสัมพันธก์ับการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ ในกลุ่มนักศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

Factors Associated with Traffic Accidents Involving Motorcycles among Students of KhonKaen University 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชุติมา อะโสต1  นูรฮูดา เซ็งยี2  กชภู จันทร์แสวง3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะหแแบบศึกษายอนหลัง มีวัตถุประสงคแเพื่อหาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนตแ 

ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกิดอุบัติเหตุในชวง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ไปรับการรักษาที่ศูนยแสุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 210 คน และศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมนักศึกษาที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแ โดยมีลักษณะบุคคล เชน และมี เพศ 
สังกัดคณะ และชั้นปีเดียวกันกับกลุมที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 210 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีใชแบบสอบถาม โดยใหใหตัวอยางตอบเอง 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชากรศึกษาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 75.24 เป็นนักศึกษาระดับชั้นปี 1 รอยละ 39.52 คณะมนุษยศาสตรแ รอยละ 
15.24 และคณะศึกษาศาสตรแ รอยละ 14.76ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมักจะเป็นชวงเวลา 13.00-15.59 น. รอยละ 26.67 และสวนมากจะเป็นวันจันทรแ รอยละ 
20.00 และวันอังคาร รอยละ 20.00 เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ (รอยละ 24.76) ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ สวนใหญรอยละ 79.19 เสีย
หลักลมเอง รองลงมาเป็นลักษณะการชนกับรถจักรยานยนตแดวยกัน รอยละ 10.48 ชวงความเร็วขณะเกิดอุบัติเหตุสวนใหญอยูในชวง 40-60 กม./ชม (รอยละ 
61.90) รองลงมา 60-80 กม./ชม (รอยละ 36.19) นอกจากนี้ในกลุมที่เกิดอุบัติเหตุยังพบวา ผูขับขี่ไมมีใบอนุญาตขับขี่ รอยละ 40.00 และไมสวมหมวกนิรภัย 
รอยละ 55.71 จากการวิเคราะหแดวยสถิติถดถอยพหุลอกิสติก แบบหลายตัวแปร พบปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ เชน การไมสวมหมวกนิรภัย 
(ORadj 3.08, 95% CI 1.88 - 5.03) ความไมชํานาญในการขับขี่ (ORadj 2.33, 95% CI 1.18 - 4.64) การไมมีใบอนุญาตขับขี่ (ORadj 1.86, 95% CI 1.09 - 
3.16) การหามลอกะทันหัน (ORadj5.30, 95% CI 2.65 - 10.60)  การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ (ORadj 3.97, 95% CI 2.12 - 7.45)  การเลี้ยวโดยไมให
สัญญาณไฟเล้ียว (ORadj 3.88, 95% CI 1.48 - 10.12) การขับรถหรือโดนขับรถตัดหนา (ORadj 3.67, 95% CI 1.82 - 7.44) และปใจจัยดานสภาพพื้นผิวถนน
บกพรอง (ลื่นขรุขระเป็นหลุมเป็นเนินทราย) (ORadj 3.86, 95% CI 2.20 - 6.76) 
 โดยสรุปและขอเสนอแนะ อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นมักมีสาเหตุจากพฤตกิรรมการขับขี ่และความไมชํานาญของผูขับขี ่ดังนั้นการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถจกัรยานยนตแในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําไดโดย ตองขับขีอ่ยางระมัดระวัง ไมประมาท สวมหมวกนิรภยัทุกครั้ง และปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการ
ตรวจเช็คสภาพรถใหพรอมใชงานเป็นประจํา 
 
คําสําคัญ: ปใจจัย ความสัมพันธแ การเกิดอุบัติเหตุจราจร รถจักยานยนตแ นักศึกษา 
 
Abstract 
 This research is an analytical study of a retrospective study. The purpose is to identify the factors that are associated with the 
occurrence of accidents involving motorcycles. In KhonKaen University Students. The accident occurred during January 1, 2557 until December 
31, 2557, to be treated at the Student Health Center. University and study compared a group of 210 students from a motorcycle accident that 
never happened. The individual characteristics such as gender and class, and under the same group of 210 accident data was collected using 
questionnaires. To give an example, own. 
 The results showed that most of the study population was 75.24 percent female student grade 1 percent, 15.24 percent and 39.52 
Humanities Faculty of 14.76 percent at the time of the accident, usually a period of 13:00 to 15:59 hrs. And 26.67 percent. Most of Monday's 
20.00 percent and 20.00 percent on Tuesday, November is a month that typically accidents (24.76 percent) nature of the accident. Most of the 
stuff falling to 79.19 percent. A minor collision with a motorcycle style with 10.48 percent of the speed range, while most accidents in the range 
of 40-60 km / h (61.90 percent), followed by 60-80 km / h (36.19 percent). In addition, the accident also found. No driver's license and not 
wearing a helmet 40.00 percent from 55.71 percent, with a statistical regression analysis Phul Virgil sticker. Multivariate Factors related to the 
accident, such as not wearing a helmet (ORadj 3.08, 95% CI 1.88 - 5.03), amateurishness of driving (ORadj 2.33, 95% CI 1.18 - 4.64), no driver's 
license (ORadj 1.86,. 95% CI 1.09 - 3.16), sudden braking (ORadj 5.30, 95% CI 2.65 - 10.60), for careless driving (ORadj 3.97, 95% CI 2.12 - 7.45), 
turning without a turn signal (ORadj 3.88, 95% CI 1.48 - 10.12), driving or being driven ahead (ORadj 3.67, 95% CI 1.82 - 7.44) and factors road 
surface defects (slip rugged as well as dunes) (ORadj3.86, 95. % CI 2.20 - 6.76). 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3
 อาจารยแประจําสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 Conclusion and recommendation. The accident was most likely caused by driving behavior. And amateurishness of the driver. Thus 
preventing motorcycle accidents in the university must do so by driving carefully precaution wear a helmet at all times. And follow traffic rules. 
The inspection of the car to be available on a regular basis. 

Keyword : factors associated traffic accident motorcycle student 
 
บทนํา 

ปใจจุบันทั่วโลกอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน (Road traffic accident) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 4 จากทุกสาเหตุ รองจากการเสียชีวิตจาก
สารพิษ (Poisoning) การฆาตัวตาย (Suicide) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) ตามลําดับ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากประเทศ นามิเบีย สวาซิแลนดแ มาลาวี อิรัก และ อิหราน ตามลําดับ และสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย โดยมีอัตรา
การเสียชีวิต 42.9 คน ตอ 100,000 ประชากร หรือประมาณ 29,300 คน และในประเทศไทยการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 
รองจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ โรคปอด (Lung Disease) 
ตามลําดับ1 แมมีหลายๆ หนวยงานออกมาตรการเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมถึงรณรงคแสรางความตระหนัก ใหเห็นถึงความรุนแรงและการสูญเสีย 
อยางไรก็ตามการเสียชีวิต และการบาดเจ็บก็ยังไมลดลงเทาที่ควร อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย เกือบรอยละ 50 เป็นอุบัติจากรถจักรยานยนตแ รองลงมาเป็น
รถเกเงและรถปิกอัพกวารอยละ 20 อันเป็นเหตุใหในปีที่ผานมา มีคนเสียชีวิตกวา 7,000 ราย บาดเจ็บสาหัสกวา 3,000 ราย และบาดเจ็บเล็กนอยกวา 17,000 
ราย และมีมูลคาทรัพยแสินเสียหายเกือบ 700 ลานบาท2 นี่ยังไมนับรวมความสูญเสียที่ประเมินเป็นมูลคาไมไดอีก เชน สภาพจิตใจที่รูสึกย่ําแย เสียขวัญ 
หวาดกลัว เสียใจ ถึงอยางไรสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังไมทราบแนชัดวาเกิดจากปใจจัยใดปใจจัยหนึ่ง หรือเกิดจากหลายปใจจัยหรืออาจเกิดเกี่ยวเนื่องกั น ซ่ึง
เป็นเรื่องที่ตองรวมกันหาคําตอบตอไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงาน องคแกร กิจการ และธุรกิจตางๆมากมาย ตั้งอยูในพื้นที่เกือบ 6,000 ไร มีบุคลากรและนักศึกษากวา 40,000 คน 
ตลอดจนผูที่เขามาทําธุระ ตางๆในพื้นที่นี้ ในการเดินทางมียานพาหนะทุกประเภทสัญจรตลอดเวลา ทั้งรถสองแถว รถแท็กซ่ี รถตู และรถสว นตัว จากการ
สํารวจขอมูลของสํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรมหาวิทยาลัยขอนแกน ปี พ .ศ. 2557 ที่แจกสติ๊กเกอรแติดรถใหกับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวายานพาหนะสวนใหญเป็นรถจักรยานยนตแ ในการควบคุมปูองกันอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยมีมาตรการต้ังจุดกวดขันวิจัยจราจรของเจา
หนาตํารวจอยูเป็นประจําเพื่อ ตักเตือน จับ/ปรับ หากไมปฏิบัติตามกฎจราจร และยังมีการรณรงคแ เพื่อสรางความตระหนักและจิตรสํานึกในวินัยจราจร เชน 
โครงการถนนสีขาว การจราจรตนแบบ ถึงอยางนั้นการเกิดอุบัติเหตุจราจรของนักศึกษาก็ยังพบจํานวนมากในทุกๆปี จากสถิติของศูนยแสุขภาพนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 มีนักศึกษาบาดเจ็บจากอบุัติเหตุการจราจรจากจักรยานยนตแที่ไปรับการรักษาที่ศูนยแสุขภาพนักศึกษา จํานวน 
325 ราย และ 343 ราย ตามลําดับ และจากสถิติคดีการเกิดอุบัติเหตุของสํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ .ศ.2555 และ 
พ.ศ.2556 พบวามีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแแลวเป็นคดีความจํานวน 115 ราย และ 98 ราย ตามลําดับ ในปีนี้ พ.ศ.2557 มีนักศึกษาเสียชีวิต
แลว 2 ราย ซ่ึงยังไมนับนักศึกษาที่เกิดอุบติเหตุแลวไปรับการรักษาหรือบาดเจ็บและเสียชีวิตที่อื่นๆอีก จากปใญหานี้ทําใหผูวิจัยสนใจ ศึก ษาปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนตแของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางในการ
ปูองกันอยางเหมาะสม และตรงจุด 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเชิงวิเคราะหแแบบศึกษายอนหลัง ( case - control study )  ในกลุมศึกษา จํานวน 210 คน คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกิด
อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนตแในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ไปรับการรักษาที่ศูนยแ
สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแกนเฉพาะคนขับ และกลุมควบคุม  จํานวน 210 คน คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไมเคยประสบอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนตแ ตั้งแตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน และมีเพศ คณะ และชั้นปีเดียวกันกับกลุมศึกษา 

การเก็บขอมูล ใชแบบสอบถามที่สรางขึน้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการใหอาสาสมัครตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง 
ความถูกตองดานเน้ือหาของแบบสอบถาม ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 2 คน ประกอบดวย ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง อาจารยแภาควิชาวิศวกรรม

โยธา แผนกวิศวกรรมขนสง คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ อ.นพ.กรกฏ  อภิรัตนแวรากุล อาจารยแภาควิชาเวชศาสตรแฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตรแ โรงพยาบาลศรีนครินทรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลงรหัสและบันทึกขอมูลดวยวิธี Double data entry โดยใชโปรแกรม  Epidata 3.1 วิเคราะหแและประมวลผลดวยโปรแกรม STATA 10.1 (ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแกน) และการวิเคราะหแเพื่อหาความสัมพันธแระหวางปใจจัยดานตางๆกับการเกิดอุบัติเหตุ แบบตัวแปรเดี่ยวใชสถิติสถิติ   Chi-square test  
และแบบหลายตัวแปรใชสถิติ Multiple logistic regression โดยเทคนิค Backward regression กําหนดชวงเชื่อมั่น 95% และระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยมีตัวแปรตาม คือ การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตแ และตัวแปรอิสระทั้งหมด 31 ตัวแปร จาก 4 ปใจจัย ดังนี้  
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1. ปใจจัยสวนลักษณะสวนบุคคล จํานวน 1 ตัวแปร คือ ภาวะสายตาสั้น 
2. ปใจจัยพฤติกรรมการขับขี่ จํานวน 17 ตัวแปร ไดแก การมีใบอนุญาตขับขี่ การดื่มสุรารวมดวยขณะขับขี่ การขับไมชํานาญ การสวมหมวกนิภัย 

ขับ/โดนขับตัดหนาระยะประชิด ขับ/มีรถขับผิดชองทาง ไมใหสัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว ขับรถไมเปิดไฟหรือไมใชแสงสวาง หามลอกะทันหัน  ขับจี้ทาย (ไม
เวนระยะหางใหปลอดภัย) ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด (90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) แซงรถอยางผิดกฎหมาย (แซงซาย) ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร ฝุาฝืน
เครื่องหมายจราจรหรือปูายจราจร ละความสนใจในการขับขี่ ขับขี่เรงรีบและใชโทรศัพทแขณะขับขี่ 

3. ปใจจัยยานพาหนะ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ระบบเบรกผิดปกติ/ชํารุด ระบบเกียรแหรือเครื่องยนตแผิดปกติ/ชํารุด สภาพยางของไมสมบูรณแ ระบบ
ไฟสองสวางและสัญญาณไฟผิดปก/ชํารุด และการบรรทุกนําหนักเกิน 

4. ปใจจัยถนนและสิ่งแวดลอม จํานวน 8 ตัวแปร ไดแก สภาพผิวถนนบกพรอง ไมมีสัญญาณไฟจราจร/สัญญาณไฟจราจรหรือชํารุดหรือมีสิ่งบดบัง 
ไมมีเครื่องหมายจราจร/ปูายสัญลักษณแจราจรหรือไมชัดเจน ไมมีไฟสองสวาง/ไฟสองสวางหรือชํารุด ทัศนิวิสัยในการมองเห็นไมเพียงพอ มีสิ่งบดบังสายตา มีสิ่ง
กีดขวางบนชองจราจร และสัตวแ/คนวิ่งตัดหนา 

 
ผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง ที่เป็นกลุมศึกษา คือ นักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไป
รับการรักษาที่ศูนยแสุขภาพนักศึกษา ภายในปี 2557 ทั้งหมดจํานวน 287 คน และนักศึกษาที่เป็นกลุมควบคุม อีกจํานวนเทากันกับกลุมศึกษาโดยมี เพศ คณะ 
ชั้นปี เดียวกันกับกลุมศึกษา เมื่อพิจารณาตามเกณฑแคัดเขาและคัดออกของตัวอยางแลว มีกลุมศึกษาที่ไมสามารถติดตอและเก็บขอมูลได จํานวน 69 คน และที่
จบการศึกษาไปแลว 8 คน จึงเหลือกลุมศึกษาจํานวน 210 คน เมื่อรวมกับกลุมควบคุมแลว จะไดตัวอยางทั้งสิ้น 420 คน โดยพบวาผูที่เกิดอุบัติเหตุสวนใหญ
เป็นเพศหญิง (รอยละ 75.24) อยูในชั้นปีที่ 1 (รอยละ 39.52) และ 2 (รอยละ26.19) คณะมนุษยศาสตรแ (รอยละ 15.24) ศึกษาศาสตรแ (รอยละ 14.76) 
วิทยาศาสตรแ (รอยละ 13.81) การเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดในเวลาชวงบาย (รอยละ 53.33) รองลงมาคือชวงเชา (รอยละ 31.9) ในวันจันทรแ (รอยละ 20) และ
วันอังคาร (รอยละ 20) เดือนพฤศจิกายน (รอยละ 24.76) กับเดือนตุลาคม (รอยละ 17.62) ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุโดยสวนใหญ เกิดจากการเสียหลักลมเอง 
(76.19) รองลงมาเกิดจากการเชี่ยวชนกับรถจักรยานยนตแ (รอยละ 10.48) ชวงความเร็วขณะที่เกิดอุบัติเหตุสวนมากแลวอยูในชวงความเร็ว 40 – 60 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง (รอยละ 61.90) รองลงมาในชวงความเร็ว 60 – 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง (รอยละ 36.19) 

จากการวิเคราะหแหาความสัมพันธแปใจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบตัิเหตุ ดวยวิธีถดถอยพหุลอจิสติก และคัดเลือกตัวแปรเขาโมเดล โดยวิธีขจัดออกทีละ
ตัวแปร พบวามีตัวแปรที่เขาโมเดล ดังนี้ ตัวแปรจากปใจจัยพฤติกรรมการขับขี่ ไดแก การมีใบอนุญาตขับขี่ ความชํานาญในการขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย ขับ/
โดนขับตัดหนา ไมใหสัญญาณไฟเล้ียว หามลอกะทันหัน และขาดความระมัดระวังขณะขับขี่ และตัวแปรจากปใจจัยถนนและสิ่งแวดลอม คือ พื้นผิวถนนบกพรอง 
ซ่ึงพบวา ทุกตัวแปรที่เขาในโมเดลมีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (p-value < 0.05) รายละเอียดแสดงไวดัง ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแหาความสัมพันธแปใจจัยที่เกีย่วของกับการเกิดอุบัติเหตุ ดวยวิธีถดถอยพหุลอจิสตกิ 

ตัวแปรอิสระ   
(ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตัิเหตุ) 

Crude 
Crude 95%CI 

Adjust 
Adjust 95%CI 

  
Odds Odds p-value 
Ratio Ratio   

ปัจจัยพฤติกรรมการขบัขี ่           
การมีใบอนุญาตขบัขี ่ 2.38  1.54 - 3.64 1.86 1.09 - 3.16 0.021 
ความชํานาญในการขับขี ่ 3.06 1.73 - 5.40 2.33 1.18 - 4.64 0.016 
การสวมหมวกนิรภยั  3.38 2.24 - 5.08 3.08 1.88 - 5.03 0.000 
ขับรถ/โดนขับตัดหนา 4.44  2.48 - 7.92 3.67 1.82 - 7.44 0.000 
ไมใหสัญญาณไฟเล้ียว  3.68 1.63 - 8.32 3.88 1.48 - 10.12 0.006 
หามลอกะทันหัน  6.59 3.62 - 12.00 5.30 2.65 - 10.60 0.000 
ขาดความระมัดระวังขณะขับขี ่ 4.45 2.58 - 7.67 3.97 2.12 - 7.45 0.000 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม           
พื้นผิวถนน  2.94 1.84 - 4.66 3.86 2.20 - 6.76 0.000 

 

วิจารณ์ 
 จากผลการศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งนี้ จะวิจารณแตามลักษณะ

ปใจจัย ดังนี้ 
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1. ขอมูลสวนบุคคลของประชากรศึกษาและขอมูลสิ่งแวดลอมทั่วไปที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ พบวา การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดในเพศหญิงมากกวาเพศชาย กวา 3 เทา ซ่ึงแตกตางกับศึกษาของ อรัฐา รังผึ้ง และคณะ3 ประยง ทักษพันธุแ4 และ Salako 
et al.5 อาจเพราะวาเป็นอุบัติเหตุที่ไมรุนแรง การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง สวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการขับรถเร็วซ่ึงพบในเพศชายมากกวา นักศึกษาที่เกิดเหตุ 
สวนใหญอยูในคณะมนุษยศาสตรแ คณะศึกษาศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแ ซ่ึงเป็นคณะที่มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่มากอยูแลว และอยูใน ชั้นปี 1 และ ปี 2 อาจ
เป็นเพราะขับขี่ยังไมชํานาญ อีกทั้งยังไมคุนเคยกับการจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแกน การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรโดยสวนมาก จะเกิดในชวงเวลากลางคืน 
ตามการศึกษาของ อรัฐา รังผึ้ง และคณะ3 ประยง ทักษพันธุแ4 และ Valent et al.6 แตในการศึกษานี้ พบวาอุบัติเหตุเกิดสูงสุดในชวงบาย รองลงมาคือชวงเชา 
ผลที่แตกตางกันนั้นอาจเป็นเพราะ ศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุที่ตางกัน โดยในชวงเวลากลางคืนหรือตอนดึก ถนนจะโลง รถก็จะ
วิ่งไดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะรุนแรงกวา แตในตอนกลางวันจะมีการจราจรหนาแนนกวา รวมไปถึงถนนในมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเป็นสาย เล็กๆ สั้นๆ หรือ
เป็นถนนชุมชน รถก็จะวิ่งไดชา การเกิดอุบัติเหตุจึงไมรุนแรง ผลการศึกษาจึงออกมาเป็นเชนนี้ อุบัติเหตุสวนใหญเกิดในวันจันทรแ และวันอังคาร ซึ่งแตกตางจาก
การศึกษาของ Valent et al.6 ที่เกิดมากในวันหยุดเสารแ-อาทิตยแ อาจเป็นเพราะ Valent et al.6 ศึกษาในถนนสายหลัก ซ่ึงในวันหยุด เป็นวันที่ผูคนเดินทางไป
พักผอน จึงมีการสัญจรมากกวาถนนเสนเล็กหรือถนนในชุมชน เหมือนถนนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเรียนการสอน
และกิจกรรมตางๆ ในวันปรกติจึงมีการใชรถใชถนนมากกวาวันหยุด ในเดือนกันยายน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด  สอดคลองกับ
การศึกษาของ Valent et al.6 แตแตกตางจากการศึกษาของ อรัฐา รังผึ้ง และคณะ3 มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดในเดือนธันวาคม และเดือน
มกราคม ความเร็วที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอยูในชวงความเร็ว 40 - 60 km/h รองลงมา 60 – 80 km/h สอดคลองกับการศึกษาของ Vorko-Jovic et al.7 

2. ปใจจัยพฤติกรรมการขับขี่ พบวา ความชํานาญในการขับขี่มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 2.33, 95% CI 1.18 - 4.64) แนนอนอยู
แลววาผูที่ขับขี่ไมชํานาญยอมอาจเกิดอบุัติเหตุไดมากกวาผูที่ขับขี่ชํานาญ เชนเดียวกับการศึกษาของ ประยง ทักพันธุแ4 การมีใบอนุญาตขับขี่ก็มีความสัมพันธแกับ
การเกิดอุบัติเหตุเชนกัน (ORadj 1.86, 95% CI 1.09 - 3.16) คือผูไมมีใบอนุญาตขับขี่อาจไมทราบกฎจราจรหรือไมปฏิบัติตาม จึงอาจเกิดอุบัติเหตุไดมากกวาผู
ที่มีใบอนุญาตขับขี่ สอดคลองกับการศึกษาของ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ8 อีกทั้งการไมสวมหมวกนิรภัยก็มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 3.08, 
95% CI 1.88 - 5.03) แตยังไมมีการศึกษาใดบอกไดวาการสวมหมวกนิรภัยจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ การสวมหมวกนิรภัยจะชวยลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บจากเกิดอุบัติเหตุได9 จากผลการวิเคราะหแพบวาพฤติกรรมการขับรถตัดหนามีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 3.67, 95% CI 1.82 - 7.44) 
เมื่อเกิดสถานการณแอยางนี้ขึ้น ซ่ึงเป็นสถานการณแที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันจึงยากที่จะควบคุมรถได จึงอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย สอดคลองกับการศึกษาของ กฤต
พงศแ โรจนแรุงศศิธร10 และ รักชาติ ชาติสิริทรัพยแ11 การเกิดอุบัติเหตุยังมีความสัมพันธแกับการเลี้ยวที่ไมใหสัญญาณไฟเลี้ยวดวย (ORadj 3.88, 95% CI 1.48 - 
10.12) ซึ่งอาจทําใหรถคันขางหลัง หรือขางหนาไมทราบวาจะเล้ียว และผิดกฎจราจร จึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชนเดียวกับการศึกษาของ ยศวดี นิรา
รมยแ12 และ กฤตพงศแ โรจนแรุงศศิธร10 รวมถึงการหามลอกะทันหันก็มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 5.30, 95% CI 2.65 - 10.60) อาจเนื่องมากจาก
หลายปใจจัย เชน การถูกขับรถตัดหนา การไมทันเห็นสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนาแลวเกิดเสียหลักลมเอง และการขาดความระมัดระวังในการขับขี่ก็มีความสัมพันธแ
กับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 3.97, 95% CI 2.12 - 7.45) เชนเดียวกับการศึกษาของ กฤตพงศแ โรจนแรุงศศิธร10 เพราะอาจทําใหไมทันเห็นสถานการณแ หรือสิ่ง
ขีดขวางขางหนา จึงนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

3. ปใจจัยยานพาหนะ พบวา ทุกตัวแปรไมมีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ แตถึงอยางไรก็ตามการตรวจสภาพยานพาหนะใหพรอมกอนใชงาน 
เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นประจํา เพื่อใหขับขี่อยางมั่นใจ และปลอดภัย 

4. ปใจจัยถนนและสิ่งแวดลอม พบวามีเพียงปใจจัยพื้นผิวถนนที่มีความสัมพันธแกับการเกิดอุบัติเหตุ (ORadj 3.86, 95% CI 2.20 - 6.76) เพราะวา
ถนนในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหลายเสนที่เป็นถนนลูกรัง เป็นทราย เป็นหลุมเป็นบอ มีลูกเนินอยูตลอดสายถนน และบางชวงอาจใชถนนเสนที่กําลังกอสราง 
จึงอาจเกิดอุบัติเหตุไดบอยครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รักชาติ ชาติสิริทรัพยแ11 และยศวดี นิรารมยแ12 

 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตแของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน -แกน พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง ชั้นปีที่ 1 
และ 2 คณะมนุษยศาสตรแ คณะศึกษาศาสตรแ และคณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพื้นที่กวางใหญเกือบหกพันไร ในการเรียนการสอนจึงตองใชยาน- 
พาหนะในการเดินทางตลอดทั้งวัน โดยสวนมากเป็นรถจักรยานยนตแ อุบัติเหตุจึงเกิดสวนใหญในชวงวันและเวลาทํางาน ปใจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยสวนใหญแลวเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของผูขับขี่เอง เชน การขับตัดหนาในระยะประชิด การเลี้ยวไมใหสัญญาณไฟเลี้ยว การขาดความ
ระมัดระวังในการขับขี่ ซ่ึงปใจจัยแวดลอมอื่นๆ อาจเกี่ยวของเพียงเล็กนอย หรือไมเกี่ยวเลย อยางไรก็ตามอุบัติเหตุจะไมเกิดขึ้น ถาผูขับขี่ไมประมาท ขับขี่ตาม
กฎจราจร ไมดื่มสุราขณะขับขี่และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง รวมถึงตรวจเช็คสภาพรถใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยแสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เห็นคุณคาของการศึกษาและใหโอกาสไดทําการศึกษาในครั้งนี้ และนาง
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การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งโดยบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการดูแลสุขภาพตนเอง 
Development of A Prototype of Community Strength with the Integration of Environmental Education Principle 

and Health Self-Care 
ดร.อิสรา ตุงตระกูล1  วลีรัตน์ ภมรพล2  อรุณศรี เอกวิทโยภาส3 

บทคัดย่อ 
สุขภาพที่ดีของชาวชุมชนจะสรางความเขมแข็งของชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพที่ดีสามารถสรางสุขภาพกายและ

ความรูสึกที่ดีตอจิตใจ รวมทั้งนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่นอีกดวย กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มความรู และ ความ
ตระหนัก ปรับเจตคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมใหเหมาะสมกิจกรรมของชีวิตประจําวัน รวมทั้งทําใหมีความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1. การศึกษาความสัมพันธแเชิงสาเหตุของปใจจัยของการดูแลสุขภาพตนเอง และสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีอิทธิพลตอปใจจัยความเขมแข็ง
ของชุมชน โดยสงผานปใจจัยจิตสาธารณะในการดูสุขภาพตนเอง และจิตสาธารณะในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 2.พัฒนาพัฒนาตนแบบชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการ
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษาและดูแลสุขภาพตนเอง  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการดวยการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยกึ่งทดลองโดยใชการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
แบบพาอิก (PAIC) ซ่ึงการบูรณาการดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการอภิปรายกลุมยอย (FGD) โดยมีการประเมินผลการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางชาวชุมชนทาระหัด
โดยการประเมินผล 3 ดาน (TDE) และการประเมินสี่ดาน (FDE) เพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
 ประชากร คือ ชาวอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจํานวน 120,445 คน โดยใชการสุมอยางงายได กลุมตัวอยางจํานวน 406 คน ตาจํานวนที่คํานวณดวยสูตรยามาเน 
ในขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และผานการ
ทดลองใชกับชาวอําเภอเมืองสุพรรณบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง มีคาความเชื่อถือไดดาน สิ่งแวดลอมศึกษา การดูแลสุขภาพตนเอง จิตสาธารณะในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
จิตสาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน และทั้งฉบับ เทากับ 0 0.956, 0.935, 0.966, 0.970, 0.954 และ 0.988 ตามลําดับ วิเคราะหแขอมูลโดย
การวิเคราะหแโมเดลความสัมพันธแเชิงสาเหตุดวยโปรแกรมลิสเรล 8.72 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางไดจากการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง จํานวน 35 คน
เป็นชาวชุมชนตําบลทาระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เคราะหแขอมูลโดยการทดสอบคาทีชนิดสองกลุมไมเป็นอิสระตอกัน และการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัย พบวา โมเดลความสัมพันธแเชิงสาเหตุของความเขมแข็งของชุมชนชาวอําเภอ
เมืองสุพรรณบุรีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจากคา 2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คา RMSEA=0.044 คา GFI=0.94 คา 
AGFI=0.91 และคา RMR=0.013 โมเดลประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 22 ตัว และตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพลทางบวกตอความเขมแข็งของชุมชน โดย
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเขมแข็งของชุมชนได 95.00 ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุดคือ จิตสาธารณะในการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม มีคาอิทธิพลเทากับ 0.41 รองลงมาคือ จิตสาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชน สิ่งแวดลอมศึกษา และการดูแลสุขภาพตนเอง  มีคาอิทธิพลแตละตัวแปร
เทากับ 0.30, 0.17 และ 0.14 ตามลําดับ และตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลตอจิตสาธารณะในการอนุรักษแสิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ การดูแลสุขภาพตนเอง มีคาอิทธิพลเทากับ 
0.95 รองลงมาคือ สิ่งแวดลอมศึกษา มีคาอิทธิพลเทากับ 0.18 สวนตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลตอจิตสาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชนมากที่สุดคือ จิตสาธารณะในการ
อนุรักษแสิ่งแวดลอม มีคาอิทธิพลเทากับ 1.07 รองลงมาคือ การดูแลสุขภาพตนเอง และสิ่งแวดลอมศึกษา มีคาอิทธิพลเทากับ -30 และ 0.061 
 2. ผลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง ผูนําชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ความตระหนักการดูแลสุขภาพตนเอง คุณลักษณะอาสาสมัคร
การดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการอนุรักษแสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน   และภาพรวมการอบรม หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมสูง
กวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, และ p<0.01)  สวนการประเมินการมีสวนรวมของผูนําชุมชนโดยการประเมิน 3 
ดาน ซ่ึงประกอบดวยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และการประเมินโดยผูอํานวยความสะดวก ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม พบวา คาเฉลี่ยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในสถานการณแอดีต และปใจจุบัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05 
และ p>0.05) แตอนาคตพบวาคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของนักศึกษาในสถานการณแอนาคต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) จึงวิเคราะหแตอดวย Scheffe' 
analysis พบวาการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)นอกจากนี้การประเมินสี่ดานที่
ประกอบดวยประเมินตนเองของวิทยากร เพื่อนวิทยากร ผูฟใง และวิทยากรผูเชี่ยวชาญ พบวา คาเฉลี่ยการแสดงบทบาทสมมุติการเป็นวิทยากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

โดยสรุปการวิจัยนี้ไดโมเดลความสัมพันธแเชิงสาเหตุของความเขมแข็งชุมชน ซ่ึงทําใหทราบวาตัวแปร การดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดลอมศึกษา จิตสาธารณะ
ในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม และจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพของชุมชน มีอิทธิพลตอความเขมแข็งของชุมชนดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจึงบูรณา
การตัวแปรดังกลาวเพื่อพัฒนาผูนําชุมชนทําใหผูนําชุมชนมีการมีจิตสาธารณะในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม และจิตสํานึกสาธารณะการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยนํา
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา และการดูแลสุขภาพตนเองจากการอบรมไปถายทอด ใหชาวชุมชนไปชวยกันอนุรักษแสิ่งแวดลอม และรวมกันดูแลสุขภาพเพื่อนในชุมชนจึงจะ
บรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อการมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

คําสําคัญ : การพัฒนา/ตนแบบชุมชนเขมแข็ง/ หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา /ดูแลสุขภาพตนเอง 
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Abstract 
The healthy status of community will strengthen community in aspects of economy, environment and society. Well-care can make 

one feel good about himself/herself both physical and mental, and conveys to others with good relationships. Environmental education process 
is an effective learning and teaching device to raise the human’s knowledge, attitude, awareness, value, belief and behavioral change in their 
daily life activities including taking responsibility for himself/herself, family and community health.  The objective of this study was to develop A 
Prototype of Community Strength with the Integration of Environmental Education Principle and Health Self-Care.  
 Research design was integrative research that included survey research and quasi-experimental research through Participatory-
Influence-Appreciation-Control (PAIC) with integration of qualitative research of Focus Group Discussion (FGD) in the process implementation. The 
Three Dimensional Evaluation (TDE) was employed for participation of sample group and Four Dimensional Evaluation (FDE) was used for trainer 
role play evaluation. The questionnaire was used as instrument for data collection. 
 The populations were 120,445 peoples in Muang District, Suphan Buri Province in Middle region of Thailand. The simple random 
sampling technique was employed to collect the sample for 406 peoples. Questionnaire was used as research tool that was examined for 
content validity by 5 experts and it was tried out with the group that was not sample group. The reliability of environmental education, healthy 
self care knowledge, environmental public mind, health public mind and community strength, and the whole questionnaire were 0.956, 0.935, 
0.966, 0.970, 0.954 and 0.988 respectively. .Analysis of causal relationship model was verified with LISREL version 8.72. The second stage of quasi-
experimental research, the sample group of 35 community leaders, were sampling with Purposive Sampling technique. Paired t-test and One 
Way ANOVA were used for data analysis. Results were as followings: 
 1. Results of the first stage of Quantitative Research with Survey Research 
 The results revealed that the development of causal relationship model of community strength for peoples living in Muang District of 
Suphan Buri Province was congruent to empirical data by considering on the values of Chi- Square value had no statistically significant at level of 
0.05, RMSEA=0.044, GFI=0.94, AGFI=0.91, and RMR=0.013. Model composed of 22 observed variables, and 5 latent variables. All factors positively 
affected to community strength and were able to explain the variation of community strength with 95.00 percents. The latent variable of 
environmental public mind had the most effect to community strength with 0.41, and subsequences were health public mind, environmental 
education and healthy self-care knowledge with 0.30, 0.17 and 0.14 respectively. Moreover, the latent variable of healthy self-care knowledge 
had the most effect to environmental public mind with 0.95 and subsequence was environmental education with 0.18. Additionally, the latent 
variable of environmental public mind had the most effect to health public mind with 1.07 and subsequences were healthy self-care knowledge 
and environmental education with -0.30 and 0.061. 
 2. Results of the second stage research of Quasi-Experimental Research  
 After Participatory-Appreciate-Influence-Control (PAIC) process implemented, the findings revealed the mean scores of posttest 
knowledge and understanding of healthy self-care, awareness of healthy self-care, Healthy Self-Care Volunteer (HSV) characteristics and training 
achievement were higher than pretest with statistical significance (p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01 and p< 0.01). Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions in three dimensional evaluation composed of Self-evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-
evaluation by using One-way ANOVA to investigate the mean scores difference of three groups. The results in past and present situations showed 
that there were no differences of mean scores about participation among three dimensional evaluations with statistical significance (p>0.05, and 
p>0.05) But in future situation showed that there were differences of mean scores about participation among three dimensional evaluations with 
statistical significance (p< 0.01). Scheffe' analysis was used for each pair test, it was found that there was different between Self-evaluation and 
Facilitator-evaluation with statistical significance (p<0.01). Moreover Four Dimensional Evaluation were used for trainer role play composed of 
Trainer-self evaluation, Trainer-friend evaluation, Audience evaluation, and Expert trainer evaluation by using One-way ANOVA to investigate the 
mean scores difference of four groups. The results showed that there were no differences of mean scores about trainer role play among four 
dimensional evaluations with statistical significance (p>0.05). 
 Conclusion of this research, it was found that environmental education, healthy self-care knowledge, environmental public mind, and 
health public mind affecting to community strength, therefore, holding PAIC training with integration those variables would make community 
leaders to have environmental public mind, and health public mind to provide environmental education and healthy self-care knowledge for 
community people to conserve environment and take care friend in community to meet sustainable development with good environmental 
quality and good quality of life.  
 
Keywords: Development / Prototype / Community Strength/ Environmental Education Principle / Health Self-Care 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ชาวเขาเผ่าอาข่า อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
Factors associated with not receiving cervical cancer screening among the Akha hilltribe women  

in Muang District, Chiangrai Province 
 

อนันต์ศักดิ์ ดาวโคกสูง1  เลอชัย อินทสูตร2 
 

บทคัดย่อ 
หลักการและวัตถุประสงคแ การตรวจแปปสเมียรแสามารถตรวจพบความผิดปกติของปากมดลูกไดในระยะเริ่มแรกหรือกอนเริ่มมีอาการของ

โรคมะเร็งปากมดลูก จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนในชวงปี พ.ศ. 2553 – 2557 พบวา สตรีชาวเขาเผาอาขาท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีตําบลหวยชมภู อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพียง รอยละ 16.2 ซ่ึงต่ํากวาตัวชี้วัดของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยกําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 70.0 ในระยะเวลา 5 ปี การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับการไมมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีชาวเขาเผาอาขาอายุ 30 – 60 ปี ในเขตพื้นท่ีตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะหแแบบศึกษา
ยอนหลัง (Analytic Case-Control Study) โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง คือ สตรีชาวเขาเผาอาขาอายุ 30 – 60 ปี ท่ีมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานและ
อาศัยอยูจริงในเขตพื้นท่ีตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุมศึกษา คือ กลุมท่ีไมมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และกลุมควบคุม 
คือ กลุมท่ีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 จํานวนกลุมละ 130 ราย 

ผลการศึกษา พบวา ปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับการไมมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไดแก การไดรับการศึกษา (ORadj= 0.20; 
95%CI = 0.07-0.56) การมีเพศสัมพันธแครั้งแรกอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป    (ORadj= 0.39; 95%CI = 0.22-0.68) จํานวนการตั้งครรภแนอยกวา 4 ครั้ง 
(ORadj = 1.79; 95%CI = 1.01-3.19) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกต่ํา (ORadj = 2.80; 95%CI = 1.56-5.03) และการไมมีสิทธิการ
รักษาพยาบาล  (ORadj = 4.37; 95%CI = 1.79-10.62) 

สรุป จากการศึกษา พบวา ปใจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับการไมมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีชาวเขาเผาอาขา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ไดแก การไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การมีเพศสัมพันธแครั้งแรกอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป การมีจํานวนการ
ตัง้ครรภแนอยกวา 4 ครั้ง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกต่ํา และไมมีสิทธิการรักษาพยาบาล  

 

คําสําคัญ:  โรคมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีชาวเขาเผาอาขา 
 

Abstract 
Background and Objective Pap smear can detect abnormalities of cervical cells in the early stage or onset of symptoms. 

From the survey in 2010 to 2014, found Akha hilltribe women who live in Huaychompu Subdistrict Muang District Chiangrai Province 
did received cervical cancer screening only 16.2 %, which is lower than indicators of National Cancer Institute that defined by at least 
70% in 5 years. This study aim to study factors associated with not receiving cervical cancer screening among Akha hilltribe women 
aged 30 to 60 in Huaychompu Subdistrict, Muang District, Chiangrai Province.  Methods  Analytical Case-Control study. Population and 
samples were Akha hilltribe women age 30 to 60 years old who had list in house registration and residence in Huaychompu 
Subdistrict, Muang District, Chiangrai Province. The cases were 130 women who never had cervical cancer screening during the period 
1st October 2009 to 30th September 2014. The controls were 130 women who did received cervical cancer screening during the 
same period. 

Results From the multiple logistic regression analysis showed that the factors associated with not cervical cancer screening 
(p-value < 0.05) were educated (ORadj= 0.20; 95%CI = 0.07-0.56), first experience of sexual intercourse at 18 years of age or older 
(ORadj= 0.39; 95%CI = 0.22-0.68), less than four pregnancies (ORadj = 1.79; 95%CI = 1.01-3.19), low perceived susceptibility for 
cervical cancer (ORadj = 2.80; 95%CI = 1.56-5.03) and no health insurance (ORadj = 4.37; 95%CI = 1.79-10.62). 

Conclusion In the light of research showed that the factors associated with not receiving cervical cancer screening among 
the Akha hilltribe women in Muang District, Chiangrai Province were elementary educated, secondary educated and high school 
educated and those whose first experience of sexual intercourse was at or older than 18 years of age and less than four pregnancies 
and low perceived susceptibility for cervical cancer women and no health insurance women. 

 

Keyword: cervical cancer, cervical cancer screening, akha hilltribe women 
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คุณภาพน้ําในลําห้วยหลวงบริเวณแพหาปลา อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
WATER QUALITY AT HUAY LUANG RIVER FISH RAFTS AREA AMPHUR SANGKOM, UDONTHANI PROVINCE 

 
สาวิตรี จงจิตกลาง1  อภิชาต บุญยกิจ2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาปใจจัยดานกายภาพของลํานํ้าหวยหลวง คุณภาพทางเคมีและทางชีวภาพของนํ้าท่ีบงชี้ปริมาณฟีคัลโคลิ
ฟอรแมในบริเวณแพหาปลาของลํานํ้าหวยหลวง อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี จากการเก็บตัวอยางนํ้าในบริเวณดังกลาวจํานวนท้ังหมด 3 แพ แพละ 3 
ครั้ง โดยรอบแพหาปลา 4 ดาน คือ ดานซาย ดานขวา ดานหนาและดานหลัง ท่ีระยะหางตางกัน คือ 2 10 และ 20 เมตร รวมท้ังเก็บท่ีระดับความลึก 3 
ระดับ คือ บริเวณผิวนํ้า กึ่งกลางความลึกและทองนํ้า แลวนํามาวิเคราะหแในหองปฏิบัติการ ผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี 
 ปใจจัยดานระยะหางจากแพหาปลาจากการตรวจสอบพบวา คาเฉลี่ยปริมาณฟีคัลโคลิฟอรแมแบคทีเรีย มีแนวโนมลดลงตามระยะทางท่ีหางจาก
แพ เชนเดียวกันกับ คาความสกปรกในรูปของบีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณของแข็งละลายไดท้ังหมด ในขณะท่ีคาเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลาย
ในนํ้า และปริมาณไนเตรทไนโตรเจน จะมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดท่ีระยะใกลแพ (2.00 เมตร) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อระยะทางหางจากแพออกไป ซ่ึงเป็นผล
มาจากความเขมขนของของเสียท่ีปลอยจากแพหาปลาจะมีปริมาณมากบริเวณใกลแพ จึงทําใหเกิดการนําออกซิเจนไปใชในการยอยสลายสารอินทรียแ สงผล
ใหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีคาลดลงบริเวณใกลแพน่ันเอง 
 ปใจจัยดานความลึกของลํานํ้าเมื่อวิเคราะหแคาเฉลี่ยของปริมาณฟีคัลโคลิฟอรแมแบคทีเรียจากตัวอยางนํ้าแลวพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อระดับ
ความลึกของนํ้ามากขึ้น เชนเดียวกันกับปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณของแข็งละลายไดท้ังหมด สวนคาเฉลี่ยปริมาณ
ออกซิเจนละลายในนํ้า และไนเตรทไนโตรเจน กลับพบวา คาเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับความลึกของนํ้ามากขึ้น ท้ังน้ีเพราะวา ท่ีบริเวณผิวนํ้ามีการสอง
ผานของแสงแดดท่ีมีแสงอุลตราไวโอเลตท่ีสามารถทําลายเชื้อจุลินทรียแได รวมท้ังบริเวณดังกลาวมีสาหรายสามารถสังเคราะหแแสงแลวใหออกซิเจนแกนํ้าได
เชนกัน นอกจากน้ี ท่ีบริเวณความลึกทองนํ้าเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของฟีคัลโคลิฟอรแม เพราะมีสารอาหารมาก จึงเกิดการยอยสลาย
แบบไรอากาศแลวไดผลผลิตสวนหน่ึงเป็นแก฿สแอมโมเนียดวย 
 
คําสําคัญ: ปใจจัย ความสัมพันธแ การเกิดอุบัติเหตุจราจร รถจักยานยนตแ นักศึกษา 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the physical chemical and biological factors that indicated the quantity of fecal 
coliform at fish raft area, Huay Luang Amphur Sangkom, Udonthani Province. A sampling of water was carried out from three fish rafts 
area. Sampling of water, surrounding four side of fish rafts at the distance of 2 10 and 20 meters. And also, a sampling of water at 3 
different depths of water: Surface, middle and bottom level from fish raft area were collected at all one time and analyzed in the 
laboratory. The results can be summarized as follows. 
 Factors on the distance from the river for fishing, the audit found. The average amount of fecal coliform bacteria. Tends to 
decrease with distance from the river. Similarly, The dirt in the form of BOD. Ammonia nitrogen and total dissolved solids While the 
average amount of dissolved oxygen in the water. And nitrate nitrogen Have the lowest average at close up, (2.00 meters) and is 
likely to increase. As the distance from the raft. This is a result of the concentration of the discharge from the raft will be plenty of 
room for fishing raft. It causes oxygen to decompose organic matter. The dissolved oxygen is reduced near the pad itself. 
 The depth of the river, when the average amount of fecal coliform bacteria from water samples found. With the increasing 
trend at a depth of more water. Likewise, the amount of dirt in the BOD. Ammonia nitrogen and total dissolved solids. The average 
amount of dissolved oxygen in the water. And nitrate nitrogen was found that the average has decreased with depth of more water. 
This is because on the surface of the sun is shining through the ultra violet light to destroy microorganisms. The area has a 
photosynthetic algae can then provide oxygen to the water, as well as the depth of the water is the ideal conditions for the growth 
of fecal coliforms. Because it has more nutrients Therefore the anaerobic degradation and yield partly with ammonia. 
 
Keyword : factors associated traffic accident motorcycle student  

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Causal Relationship Model of Community Strength 
 

Arunsee Aekwittayopad 
 

Abstract  
The healthy status of people in community will strengthen community in aspects of economy, environment and society. 

Well-care can make one feel good about himself/herself both physical and mental, and conveys to others with good relationships. 
Living among good environmental quality leads to better life quality in all aspects whether in terms of social, economic, physical and 
mental situations. Environmental education process is an effective learning and teaching device to raise the human’s knowledge, 
attitude, awareness, value, belief and behavioral change in their daily life activities including taking responsibility for himself/herself, 
family and community environment and health. The objective of this research was to develop causal relationship model of 
community  strength with integration of environment education and healthy self-care through environmental public mind and health 
public mind. The populations were 120,445 peoples in Muang District, Suphan Buri Province in Middle region of Thailand. The simple 
random   sampling technique was employed to collect the sample for 406 peoples. The research instrument was the questionnaire 
and it was used for data collecting. LISREL was used for model verification.  

Considering on structural model confirmatory factors of Environmental Education (EE)    and Healthy Self-care Knowledge 
(SeC) were able to explain the variation of endogenous factors of Environmental Public Mind (PME) and Health Public Mind (PMC), to 
caused Community Strength (CoS) with 95.00 percents. As a result, the equation 1, can be written as following.  

CoS= 0.41*PME + 0.30*PMC + 0.17*EE + 0.14*SeC                                               (1)  
               R2  = 0.95  

Equation (1) factors that had the most effect to Community Strength (CoS) was Environmental Public Mind (PME), 
subsequences were Health Public Mind (PMC), Education (EE), and Healthy Self-care Knowledge (SeC) these were able to explained 
the variation of Community Strength (CoS) with 95.00 percents. 

Additionally, confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-care Knowledge (SeC) were able to 
explain the variation of endogenous factors of Environmental Public Mind (PME) with 93.00 percents. As a result, the equation 2 can 
be written as following.  

PME = 0.18 * EE + 0.95 * SeC                                                                            (2)  
R2  = 0.93  
Consequently, confirmatory factors of Environmental Education (EE), Healthy Self- care Knowledge (SeC), and 

Environmental Public Mind (PME) were able to explain the variation of endogenous factors  of Health Public Mind (PMC) with 89.00 
percents. As a result, the equation 3 can be written as following.  

PMC=1.07*PME+0.061*EE - 0.30*SeC                                                                  (3)  
R2 = 0.89  

Keywords : Causal Relationship Model / Community Strengthen /Environmental / Healthy Self-care Knowledge  
 

Introduction  
Self-care is an important aspect of health management. Generally, self-care for health includes appropriately nutritional 

consumption behavior, exercise, relaxation, and recreation for revitalizing inside and out. Moreover, avoidance of mental stress and 
smoking and alcohol drinking as habit would be also significant practice. The healthy status of community will strengthen community 
in different aspects of economy, environment and society. Well-care can make one feel good about himself/herself both physical 
and mental, and conveys to others with good relationships. Self-care has been defined as “the right and responsibility to take care of 
your physical, emotional and spiritual well- being”. Self-care may also be thought of as anything that contributes to our emotional, 
spiritual, physical, and/or social rejuvenation, enabling us to create balance in our lives while providing care for our family members 
and friends in community.  

Consequently, with family and community aids, firstly the strengthening families and members pay for self-care plan 
covering on emotional, spiritual, physical, social and intellectual. The self-care plan can be developed by 1) Continuing to do those 
things that one  is already doing that rejuvenate oneself and positively contribute to one’s health and quality of life, 2) Start doing 
new activities or accessing services that will enable one to recharge and achieve better balance in one’s life, and 3) Stop doing those  
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things which are optional and add to one’s current responsibilities and stresses, and/or those things for which one can enlist the help 
of others to lighten one load (MS Society of Canada. 2011).  

With supplementary of family aids, they can help family members improve motional, participate in a caregiver self-help 
group or one-on-one peer support withanother caregiver  for practical information-sharing and emotional support, seek emotional 
support for oneself from family and friends and/or from professional counselors. In spiritual aspect, it takes time for ordinary spiritual 
rituals that are significant to one (e.g., meditation, attending organized religious services, and take time to enjoy nature. In aspect of 
physical covers maintain good nutrition, exercise regularly, seeking services to relieve one for some physical caregiving  tasks (e.g., 
home and yard maintenance and cleaning services  including social aspect, taking time to maintain regular contact with other family 
members and friends to maintain these important relationships, taking time for regular participation in one’s favorite recreational 
activities. Finally, intellectual aspect covers “Knowledge is power” and seeking out information about mental illness, available 
resources, etc., so that one is well-equipped to deal with the challenges of supporting someone living with a mental illness (MS 
Society of Canada. 2011). 

The urban and local community has been strengthen due to various derivatives with positive results such as the people 
participates in the public activities with willingness, positive attitudes, self-inspirations, self-motivations, self-reliance, enthusiasms, 
optimist, awareness raising, knowledge, and wisdom increased. Additionally, they develop better two-ways communication both 
individually and collectively that assists for effective collaboration among peoples and among communities as well. They are also 
able to process and analyze the information received. The more effectives its leadership, the stronger community is (Thiengkamol, 
2005a, Thiengkamol, 2009a, Thiengkamol, 2009b, Thiengkamol, 2011f).  

Thailand, community is a new word for Thai society (Kanjanapan, 1990). After 1962, this word is widely used by the 
governmental sector after establishing Department of Community Development but it is not regarding to community strength. The 
meaning of community is wider boundary than village. Consequently, there was a research team paid attention to discover the 
community strength as holistic of the whole country. The findings of research revealed that different regions of country and different 
communities from each region had its own characteristics of community strength such as community with public consciousness for 
community or dependence on local wisdom. This depended on processes and conditions of community management (Havanonth, 
Jeeradejakul, & Padthaisong, 2007a, & Havanonth, Jeeradejakul, & Padthaisong, 2007b).  

Accordingly, Thiengkamol mentioned on public consciousness or public mind based on inspiration from insight and 
inspiration different from motivation because inspiration needs no rewards and admirations. Inspiration of public consciousness or 
public mind, especially, for natural resources and environment conservation, one doesn’t receive any reward, admiration or 
complement for ones act for natural resources and environment conservation. Inspiration of public consciousness or public mind 
might occur due to appreciation in a person as role model or idle, events, situations, environment, media perceived such movies, 
book, magazine, and internet (Thiengkamol, 2009a, Thiengkamol, 2009b, Thiengkamol, 2011a, Thiengkamol, 2011e, & Thiengkamol, 
2011f). Therefore building the environmental public mind and health public mind for community, it is essential to inspire community 
people to realize their devotion for their family and community to take care environment quality and community health.  

Healthy self-care knowledge with ten rules of healthy includes 1) clean up your body and your belonging, 2) keep healthy 
of tooth everyday, 3) wash your hands before meal and after delicate, 4) eat the best quality of food, 5) quit smoking, drink,  drug 
and being promiscuous sex, 6) build up warm family, 7) prevent any accident with safety first, 8) keep exercises and annual health 
check up, 9) keep smiling and no negative thinking, and 10) have public consciousness to create good society. Additionally, healthy 
community, beside practice with ten rules of healthy, it needs to have knowledge and understanding of general disease care and 
congenital disease.  

Environmental education process is an effective learning and teaching tool to raise the human’s knowledge, attitude, 
awareness, value, belief and behavioral change in their daily life activities including taking responsibility for himself, family and 
community. Additionally, it develops the necessary skills and  expertise to address the challenges, and fosters attitudes, motivations, 
and commitments to make informed decisions and take responsible action (UNESCO, 1978, & Thiengkamol, 2011e), including for 
developing people to understand that they have a relationship with  

The environment and that whatever they act in living, it would affects environment. This education is there to help create 
consciences within people and stimulate them to take a responsible behavior by using environmental education principle to change 
one’s behavior to meet better quality of the environment (Stapp & Dorothy, 1981, Schmieder, & Allen, 1977a, Thiengkamol, 2005a, 
Thiengkamol, 2010b, Thiengkamol, 2011b, Thiengkamol, 2011c, & Thiengkamol, 2011e). The healthy status of people in community  
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will strengthen community in aspects of economy, environment and society. Well-care can make one feel good about 
himself/herself both physical and mental, and conveys to others with good relationships. Living among good environmental quality 
leads to better life quality in all aspects whether in terms of social, economic, physical and mental situations. Environmental 
education process is an effective learning and teaching device to raise the human’s knowledge, attitude, awareness, value, belief and 
behavioral change in their daily life activities including taking responsibility for imself/herself, family and community environment  
and  health (Thiengkamol, 2005a, Thiengkamol, 2011a, Thiengkamol, 2011i, Thiengkamol, 2011j, Thiengkamol, 2012c, Dornkornchum 
2012a, Gonggol, et al, 2012b, Ruboon, et al, 2012 &Waewthaisong, et al, 2012a). Nevertheless, there are different    factors affecting to 
community strength such as mean of operation in community, with regular meeting of people in the community to share and 
exchange their opinions and experiences to each other to meet shared vision for strengthening community, therefore to meet 
community strength, it is essential to understand the relationship of environmental education and healthy self-care through 
environmental public mind and health public mind in order to achieve genuine community strength and real sustainable 
development (Thiengkamol, 2005a, Thiengkamol, 2011a, Thiengkamol, 2011i, Thiengkamol, 2011j, Thiengkamol, 2012c, Dornkornchum 
2012a, Gonggol, et al, 2012b, Ruboon, et al, 2012 &Waewthaisong, et al, 2012a)  

 
Objective  

The research objective was to develop causal relationship model of community strength with integration of environment 
education and healthy self-care through environmental  public mind and health public mind. 

 
Methodology  

The research design was implemented in steps by step as follows:  
1)  The populations were 120,445 peoples in Muang District, Suphan Buri Province.  
The simple random sampling technique was employed to collect the sample for 406 peoples. The research instrument was 

the questionnaire and it was used for data collection. LISREL was used for model verification. The content and structural validity 
were determined by Item Objective Congruent (IOC) with 5 experts in the aspects of environmental education, psychology, social 
science and social research methodology. The reliability was done by collecting the sample group from 50 peoples who were not 
sample and collected from in Muang District, Suphan Buri Province. The reliability was determined by Cronbach's Alpha. The 
reliability of environmental education, healthy self care knowledge, environmental public mind, health public mind and community 
strength, and the whole questionnaire were 0.956, 0.935, 0.966, 0.970, 0.954 and 0.988 respectively.  

2) The descriptive statistics used were frequency, percentage, mean and standard Deviation. The inferential statistics used 
was LISREL by considering on Chi-Square value differs from zero with no statistical significant at 0.05 level or Chi-Square/df value with 
lesser or equal to 2, P-value with no statistical significant at 0.05 level and RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) value with 
lesser than 0.05 including index level of model congruent value, GFI (Goodness of Fit Index) and index level of model congruent 
value, AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) between 0.9-1.00. 

 
Results  

1. General Characteristics of Sample Group  
The populations of Muang District were 120,445 peoples. The sample group was 406 peoples. They had age with mean of 

24.01 years. Most of them were female with 77.34%. Most of them paid respect to Buddha with 99.26%. Most of them had family 
characteristics as nuclear with 78.82% and lived at their home with 89.90 percents. Majority of them had single status with 51.47%, 
and education level at secondary level with 52.22%. Their income had mean with 8,363.81Bahts as presented in table1. 

2. Confirmatory Factors Analysis of Exogenous Variables  
2.1 Confirmatory factors Analysis of Exogenous Variables of Environmental Education (EE) Confirmatory factors of EE had 

Bartlett’s test of Sphericity of 940.261 statistically significant level (p<.01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling 
Adequacy/MSA) of 0.787. This indicated that components of EE aspect had proper relationship at good level and it can be used for 
analysis of confirmatory factors as shown in picture 1 and table 2. 

From picture 1 and table 2, results of analysis of confirmatory factors of EE from 5 observed variables was revealed that 
the model was congruent to empirical data by considering from 1) Goodness of Fit Index (GFI) equaled to 1.00 and Adjust Goodness  
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of Fit Index (AGFI) equaled to 0.99 2) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) equaled to 0.000 (RMSEA < 0.05) and 3) Chi- 
Square value had no statistically significant at level of .01 and degree of freedom was lesser than 2 or equaled to .05  

Considering on loading weight of observed variables in model, it was revealed that observed variables had loading weight 
with 0.35 to 0.57 and had covariate to model of Environmental Education with 28.00 to 70.00 percents.  

2.2 Confirmatory factors Analysis of Exogenous  Variables of Healthy Self-Care Knowledge (SeC)  
Confirmatory factors of Healthy Self-Care Knowledge (SeC) had Bartlett’s test of Sphericity of 127.997 statistically significant 

level (p<.01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) of 0.687. This indicated that components of Healthy Self-
Care Knowledge (SeC) aspects had proper relationship at good level and it can be used for analysis of confirmatory factors as shown 
in picture 2 and table 3. 

From picture 2 and table 3, results of analysis of confirmatory factors of Healthy Self-Care Knowledge (SeC) from 3 
observed variables was revealed that the model was congruent to empirical data by considering from 1) Goodness of Fit Index (GFI) 
equaled to 1.00 and Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) equaled to 1.00 2) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
equaled to 0.000 (RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square value had no statistically significant at level of .01 and 2 degree of freedom was 
lesser than or equaled. 

Considering on loading weight of observed variables in model, it was revealed that observed variables had loading weight 
with 0.35 to 0.57 and had covariate to model of Healthy Self-Care Knowledge (SeC) with 51.0 to 79.00 percents.  

3. Confirmatory Factors Analysis of Endogenous Variables  
Results of Confirmatory Factors Analysis of Endogenous Variables of Environmental Public Mind PME) and Health Public 

Mind (PMC) genuine community strength influencing to community strength, was revealed as followings.  
3.1 Confirmatory Factors Analysis of Endogenous  Variables of Inspiration of Environmental Public Mind (PME)  
Confirmatory Factors of Environmental Public Mind (PME) had Bartlett’s test of Sphericity of 765.822 statistically significant 

level (p<.01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) of 0.861. This indicated that components of 
Environmental Public Mind (PME) aspect had proper relationship at good level and it can be used for analysis of confirmatory factors 
as shown in picture 3 and table 4. 

From picture 3 and table 4, results of analysis of confirmatory factors of Environmental Public Mind (PME) from 4 observed 
variables was revealed that the model was congruent to empirical data by considering from 1) Goodness of Fit Index (GFI) equaled to 
1.00 and Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) equaled to 0.98 2) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) equaled to 0.000 
(RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square value had no statistically significant at level of .01 and degree of freedom was lesser than or 
equaled to .05 and Considering on loading weight of observed variables in model, it was revealed that observed variables had 
loading weight with 0.59 to 0.62 and had covariate to model of Environmental Public Mind (PME) with 73.00 to 85.00 percents.  

3.2 Confirmatory Factors Analysis of Endogenous Variables of Health Public Mind (PMC)  
Confirmatory Factors of Health Public Mind (PMC) had Bartlett’s test of Sphericity of 1020.655 statistically significant level 

(p< .01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) of 0.759. This indicated that components of Health Public Mind 
(PMC) aspect had proper relationship at good level and it can be used for analysis of confirmatory factors as shown in picture 4 and 
table 5. 

From picture 5 and table 6, results of analysis of confirmatory factors of Community Strength (CoS) from 7 observed 
variables was revealed that the model was congruent to empirical data by considering from 1) Goodness of Fit Index (GFI) equaled to 
0.99 and Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) equaled to 0.97, 2) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) equaled to 0.000 
(RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square value had no statistically significant at level of .01 and degree of freedom was lesser than or 
equaled to .05 

Considering on loading weight of observed variables in model, it was revealed that observed variables had loading weight 
with 0.41 to 0.63 and had covariate to model of Environmental Behaviors for Sustainable Development with 30.00 to 80.00 percents.  

4. Results of Effect Among Variables in Model in Terms of Direct and Indirect Effect  
4.1 Confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-care Knowledge (SeC) had direct effect to 

Environmental Public Mind (PME) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.18 and 0.95. Moreover, Environmental 
Education (EE) and Healthy Self-care Knowledge (SeC) had direct effect to Community Strength (CoS) with statistically significant at 
level of .01 with effect of 0.17 and 0.14. In addition, confirmatory factors in aspect of Environmental Education (EE) and Healthy Self- 
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care Knowledge (SeC) had indirect effect to Community Strength (CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.15 
and 0.61.  

4.2 Confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-Care Knowledge (SeC) had direct effect to 
Environmental Public Mind (PME) with statistically significant at level of 01 with effect of 0.18 and 0.95.  

4.3 Confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-Care Knowledge (SeC) had direct effect to Health 
Public Mind (PMC) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.061 and -0.30. Environmental Education (EE) and Healthy 
Self-Care Knowledge (SeC) had indirect effect to Health Public Mind (PMC) with statistically significant at level of .01 with effect of 
0.19 and 1.02.  

4.4 Confirmatory factors of Environmental Public Mind (PME) and Health Public Mind (PMC) had direct effect to Strength 
(CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.41 and 0.30. Moreover, Environmental Public Mind (PME) had indirect 
effect to Strength (CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.32.  

4.5 Structural model confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-care Knowledge (SeC) were able 
to explain the variation of endogenous   factors of Environmental Public Mind (PME) and Health Public Mind (PMC), to caused 
Community Strength (CoS) with 95.00 percents. As a result, the equation 1 can be written as following.  

CoS=0.41*PME+0.30*PMC+0.17*EE+0.14*SeC                                                      (1)  
R2= 0.95  
Equation (1) factors that had the most effect to Community Strength (CoS) was Environmental Public Mind (PME), 

subsequences were Health Public Mind (PMC), Environmental Education (EE), and Healthy Self-care Knowledge (SeC) these were  able 
to explained the variation  of Community Strength (CoS) with 95.00 percents.  

Additionally, confirmatory factors of Environmental Education (EE) and Healthy Self-care Knowledge (SeC) were able to 
explain the variation of endogenous  factors of Environmental Public Mind (PME) with 93.00 percents. As a result, the equation 2 can 
be written as following.  

PME=0.18*EE + 0.95*SeC                                                                                  (2)  
R2 = 0.93  
Consequently, confirmator factors of Environmental Education (EE), Healthy Self-care Knowledge (SeC), and Environmental 

Public Mind (PME) were able to explain the variation of endogenous factors of Health Public Mind (PMC) with 89.00 percents. As a 
result, the equation 3 can be written as following.  

PMC = 1.07*PME + 0.061*EE - 0.30*SeC                                                              (3)  
R2 = 0.89 

 
Discussion   

The findings indicated that Environmental Education (EE) had direct effect to Environmental Public Mind (PME) and 
Community Strength (CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.18 and 0.17. Moreover, when considering on 
prediction of correlation of observed variables of Knowledge and Understanding (X1), Environmental Attitude (X3), Environmental 
Awareness (X2), Environmental Participation (X5), and Environmental Skill (X4), can predict the EE rather high with 0.57, 0.56, 0.43, 
0.37, and 0.35 respectively. These were congruent to different studies of Thiengkamol and her colleagues (Thiengkamol, 2005a, 
Thiengkamol, 2011a, Thiengkamol, 2011i, Thiengkamol, 2012a, Thiengkamol, 2012b, Thiengkamol, 2012c, Dornkornchum, et al, 2012a, 
Gonggool, et al, 012b, Ngarmsang, et al, 2012b, Pimdee, et al, 2012a, Ruboon, et al, 2012a, and Waewthaisong, et al, 2012a) that the 
results illustrated that environmental public mind would inspire people in Muang District Supan Buri Province in Middle Region of 
Thailand to perform better environmental behaviors whether consumption behavior, energy conservation behavior, waste 
management behavior, and knowledge transferring behavior if they had a change to practice through environmental conservation 
with environmental public mind. Furthermore, environmental management activity such as energy conservation through daily life 
practice for electrical and pipe water conservation, waste management based on waste recycling concept in community it also leads 
to good practice of environmental behavior for sustainable development though various environmental behavior such as energy 
conservation behavior, recycling behavior and knowledge transferring behavior.  

Consequently, Healthy Self-care Knowledge (SeC) had direct effect to Environmental Public Mind (PME), Health Public Mind 
(PMC) and Community Strength (CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.95, -0.30 and 0.14 respectively. 
Additionally, when considering on prediction of correlation of observed variables of Ten Rules of Healthy Knowledge (X6), Healthy  
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Self- Care Knowledge (X7) and Congenital Disease Knowledge (X8) can predict the SeC with 0.57, 0.46, and 0.35 respectively. 
Therefore, public mind whether for environment or community health care would be able to strengthen community in all aspects of 
consumption behavior, energy conservation behavior, waste management behavior, knowledge transferring behavior, healthy self-
care behavior, self-care behavior for family members, and self-care behavior for others community peoples. These were congruent to 
different studies of Thiengkamol and her colleagues (Thiengkamol, 2004, Thiengkamol, 2005a, Thiengkamol, 2011b, Thiengkamol, 
2011g, Thiengkamol, 2011i, ,Thiengkamol, 2011j, Thiengkamol, 2012c, Thiengkamol, 2012d, Gonggool, et al, 2012b, Ngarmsang, et al, 
2012b, and Pimdee, et al, 2012a).  

Confirmatory factors of Environmental Public Mind (PME) and Health Public Mind (PMC) had direct ffect to Strength (CoS) 
with statistically significant at level of .01 with effect of 0.41 and 0.30. Moreover, Environmental Public Mind (PME) had indirect effect 
to Strength (CoS) with statistically significant at level of .01 with effect of 0.32. Particularly, when considering on prediction of 
correlation of observed variables of Person as Role Model (Y8), impressive Environment (Y9), Impressive Event   (Y10), and Media 
Receiving (Y11), can predict the Environmental Public Mind (PME) rather high with 0.59, 0.60, 0.60, and 0.62 respectively. These results 
pertinent to numerous studies of Thiengkamol and her colleague (Thiengkamol, 2011i, Thiengkamol, 2011j, Thiengkamol, 2012c, 
Thiengkamol, 2012d, , Dornkornchum, and Thiengkamol, 2012, Dornkornchum, et al, 2012a, Gonggool, et al, 2012b, Ngarmsang, et al, 
2012b, Ruboon, et al, 2012a, Pimdee, et al, 2012, and Waewthaisong, et al, 2012a).  

However, it might be concluded that EE observed from observed variables of Knowledge and Understanding (X1), 
Environmental Awareness (X2), Environmental Attitude (X3), Environmental Skill (X4), and Environmental Participation (X5) and SeC 
observed from observed variables of Ten Rules of Healthy Knowledge  (X6), Healthy Self-Care Knowledge (X7) and Congenital Disease 
Knowledge (X8) can influence through Environmental Public Mind (PME) composing of Person as Role Model (Y8), impressive 
Environment (Y9), Impressive Event (Y10), and Media Receiving (Y11) and Health Public Mind (PMC) composing of Suggest Peoples on 
Ten Rules of Healthy (Y12), Suggest Peoples on Healthy Self-Care (Y13) and Suggest Peoples on Congenital Disease (Y14) to 
influenced to Community Strength (CoS) that included Consumption Behavior (Y1), Energy Conservation (Y2), Waste Management 
Behavior (Y3), Knowledge Transferring Behavior (Y4), Healthy  Self-Care Behavior (Y5), Self-Care Behavior for Family Members (Y6) and 
Self-Care Behavior for Peoples (Y7). Therefore, the model of EE and SeC influencing through PME and PMC to CoS was verified the 
proposed model was fitted with all observed variables according to criteria of Chi-Square value differs from zero with no statistical 
significant at .01 level or Chi-Square/df value with lesser or equal to 2, P-value with no statistical significant at .01 level and RMSEA 
(Root Mean Square Error Approximation) value with lesser than 0.05 including index level of model congruent value, GFI (Goodness of 
Fit Index) and index level of model congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) between 0.90-1.00.  
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รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาและจิตลักษณะตามสถานการณ์ บนพื้นฐานของแรงบันดาลใจการมีจิตสาํนึกสาธารณะที่มีผลต่อ

พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

นายเลอชัย  อินทสูตร1 
บทคัดย่อ 
สิ่งแวดลอมศึกษาและจิตลักษณะตามสถานการณแ เป็นที่ยอมรับและการบูรณาการดวยแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่ออนุรักษแ

สิ่งแวดลอมโดยการเพิ่มมากขึ้นของความรูและความเขาใจ ความตระหนักที่มีมากขึ้น   การปรับเปลี่ยนเจตคติ และความเชื่อ การมีทักษะเพิ่มมากขึ้น การมี
สวนรวม การมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติตนในฐานะประชากรโลกดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนในการกิจกรรมของชีวิตประจําวัน 

ประชากรเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 35,010 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาแรกประจําปี 2554 การสุมตัวอยางใชการ
สุมแบบหลายขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน จากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
ใชโปรแกรม LISREL ในการยืนยันรูปแบบ  

เมื่อพิจารณารูปแบบโครงสรางปใจจัยตัวประกอบเชิงยืนยันของสิ่งแวดลอมศึกษา (EE) และจิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE) ทั้งสองนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนตัวแปรแฝงภายในของแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIND) ที่ทําใหพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) 
รอยละ 96.8 และความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในของแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIND)รอยละ 98.4 ดังปรากฏตามสมการ 1 และ 2 
ดังตอไปนี ้

  
   BEH  =  0.33  MIND  +  0.34  STATE  +  0.75  EE  ……………………..(1) 

   (R2  =  0.968) 

   MIND  =  0.59 STATE   +  0.58  EE  …………………………………..(2) 

          (R2  =  0.984) 

คําสําคัญ: รูปแบบ / สิ่งแวดล้อมศึกษา/ จิตลักษณะตามสถานการณ์ / แรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ /   
                  พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม/ การบรรเทาภาวะโลกร้อน         
 
บทนํา 

เป็นที่ยอมรับกันวาภาวะโลกรอนเป็นประเด็นสําคัญทางดานสิ่งแวดลอม ทั้งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของบรรยากาศโลก และมหาสมุทร
โดยเฉลี่ย และยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การคนพบนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการและนักวิทยาศาสตรแของประเทศอุตสาหกรรมทั้งปวงไดตระหนั กรูโดยปราศจากขอ
โตแยงใด ๆ ขงสถาบันวิทยาศาสตรแทั้งระดับชาติและนานาชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักวิทยาศาสตรแสวนใหญตางระบุชัดเจนวาภาวะที่รอนขึ้นในทศวรรษ
ปใจจุบัน มีสาเหตุหลัก และสาเหตุแรกที่มาจากกิจกรรมการดํารงชีวิตของมนุษยแที่ทําใหปริมาณของกาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นในบรรยากาศ เช น การตัดไม
ทําลายปุา  การเผาผลาญพลังงานฟอสซิล และการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลอันเนื่องมาจากการทําประมงเกินขีดจํากัดของธรรมชาติ (สภา
วิทยาศาสตรแแหงสหรัฐอเมริกา, 2008, สภาวิจัยแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา, 2010, & เท่ียงกมล, 2011e) 

ความพยายามหลักในระดับนานาชาติในการติดตาม คือการมีพิธีสารโตเกียวเพื่อแสวงหาความคงที่ของความเขมขนของกาซเรือนกระจกเพื่อปูองกัน 
“อันตรายอันเกิดจากการแทรกแซงของมนุษยแ” (UNFCCC, 2005) 

ในปีค.ศ. 2010 ในระดับนานาชาติ มีรัฐจํานวน 192 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ไดรับรอง อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ    ปรากฏวามีเพียงสมาชิกสองประเทศในจํานวนรัฐสมาชิกทั้งหมดที่ปฏเิสธจะรับรองอนุสัญญาดังกลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอาฟ
กานสถาน (UNFCCC, 2011) 

ปใจจุบันขอมูลทางสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวกบัภาวะโลกรอนไดกลายเป็นประเด็นรอนแรงสําหรับประชาชนทั่วไป
ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดแผนดินไหว น้ําทวม ความแหงแลง นอกจากนี้ยังสงผลตอระบบธรรมชาติ ระบบนิเวศ และการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเกิดพาหะนําโรคชนิดใหม การยายถิ่นของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธแตาง ๆ เป็นตน 

อยางไรก็ตาม ปใญหาสิ่งแวดลอมนั้นไมสามารถแยกออกจากปใจเจกบุคคลโดยเด็ดขาด จากการพบวาสาเหตุหลักมาจาการที่ประชาชนขาดความรู
และความเขาใจ และขาดจิตสํานึก ความตระหนัก และเจตคติที่ถูกตองในการปฏิบัติตนใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการตระหนักวาตนเองเป็นสวนสําคัญ
ในการที่ตองมีบทบาทที่ตองมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เท่ียงกมล, 2011e).  

 

                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ไดครอบคลุมเกี่ยวหลักการมีสวนรมของทุกภาคสวนของสังคมไทย และ
มีความมุงหมายที่จะใหประชาชนชาวไทยเป็นศูนยแกลางการพัฒนา เพื่อบรรลุความยังยืนทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิตและการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยในหลายหลายมิติซ่ึงสอดคลองกับหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน  ตามแนวคิดของการประชุมสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปี ค.ศ. 1992 ในแผนปฏิบัติการที่ 21 แหงแผนปฏิบัติการโลก ที่
กลาวถึงวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาที่บรรลุความตองการของคนยุคปใจจุบัน โดยที่ตองลดทอนความสามารถของคนรุนอนาคต ที่จะบรรลุความ
ตองของเขาดวย” (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553, WCED, 1987, โวลเกอรแ,  2007,  วัตคินสัน, 2009, & เท่ียงกมล, 2011e)  

เพื่อใหบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นสามารถดําเนินการโดยใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาโดยผานชองทางทุกทาง ไมวาจะเป็นระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย ทางการ ไมเป็นทางการ ยิ่งไปกวานั้นการใชสื่อสารมวลชน และอินเตอรแเน็ต เขารวมดวย อยางไรก็ตามจําเป็นที่จะตองมีการเนนถึงการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ และการดําเนินการที่ตอเนื่องเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสิ่งแวดลอมอยางถาวรเกี่ยวกับการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เที่ยง
กมล, 2011e) 

นักจิตวิทยาตางประจักษแวาจิตตามสถานการณแมีผลตอพิมพแเขียวพฤติกรรมของมนุษยแ และนักจิตวิทยาเหลานี้ไดพัฒนาทฤษฎีและรูปแบบจํานวน
มาก เขาไดเนนหนักเกี่ยวกับอธิบายวาปใจเจกบุคคลรับรูและประเมินอยางไร เกี่ยวกับสิ่งเรากอนที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมออกมา (คัสสิน, 2003; เพียรแสัน, 
2006; เท่ียงกมล, 2011f)  

อยางไรก็ตามจิตลักษณะตามสถานการณแ เป็นสภาวะทางจิตใจซ่ึงเป็นคุณภาพของสภาวะที่สัมพันธแอยางคงที่ แมวาโดยสภาวะเองอาจจะเป็นพล
วัตร แตยังประกอบดวยลักษณะบุคลิกภาพที่แนนอนซ่ึงอาจจะถาวรอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งของชวงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่ไดรับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
คานิยมในการดํารงชีวิตของตน คานิยมการดํารงชีวิตของครอบครัว เจตคติตอความพอเพียง ความศรัทธาในศาสนา และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (เที่ ยงกมล, 
2011j)  

ตามมุมมองนี้ จิตตามสถานการณแเป็นความสัมพันธแที่คงที่อยูชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงแตกตางไปแตละบุคคล ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาคุณลักษณะของมนุษยแ นั้นพบวาทั้งลักษณะทั้งทางกายภาพและชีวภาพจะเป็นสิ่งเรา ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในการเขาถึงแตละสถานที่ บุคคล
ที่แวดลอม และประสบการณแ จึงไมสามารถจะมองขามทั้งนี้เพราะทั้งมนุษยแและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธแที่แนบแนนซ่ึงกันและกัน ในขณะที่สิ่งแวดลอม เลน
บทบาทเป็นสิ่งเรา ที่ทําใหมนุษยแแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายแตกตางกัน ดังนั้นพฤติกรรมมนุษยแแสดงออกตามจิตลักษณะตามสถานการณแ และยังเป็นตนเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษแสิ่งแวดลอมดวยจิตสํานึกสาธารณะ (สแวน, 2006; เท่ียงกมล, 2011f;  เท่ียงกมล, 2011j) ความสามารถเกี่ยวกีบ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น หรือ การแสดงออกของมนุษยแ นําไปสูการทํานาย  และควบคุมพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแ หรือสงเสริม และสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคแ 
จากการคนพบเปิดเผยวา จิตตามสถานการณแในรูปแบบของ คานิยมในการดํารงชีวิตของตน คานิยมการดํารงชีวิตของครอบครัว เจตคติตอความพอเพียง ความ
ศรัทธาในศาสนา และสิ่งแวดลอมทางกายภาพนี้มีผลตอพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน อยางไรก็ตามยังพบวาแรงบันดาลใจใน การมี
จิตสํานึกสาธารณะก็มีผลตอพฤติกรรมตาง ๆ ทางสิ่งแวดลอม (เที่ยงกมล, 2004;  เที่ยงกมล, 2005a;   เที่ยงกมล, 2005b; เที่ยงกมล, 2010b; เที่ยงกมล, 
2011b; เท่ียงกมล, 2011c; เที่ยงกมล, 2009b;   เที่ยงกมล, 2009c;เที่ยงกมล, 2011a; เที่ยงกมล, 2011e;เที่ยงกมล, 2011f; เที่ยงกมล, 2011g; เที่ยงกมล, 
2011h; เท่ียงกมล, 2011i; เท่ียงกมล, 2011j; จําเริญสาร และ เท่ียงกมล, 2012) 

ยังมีปใจจัยอื่นที่มีความสําคัญที่ไมสามารถละเวนที่นํามาใชคือการมีแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ หรือ จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ 
หรือ จิตสาธารณะไดถูกนิยามตามการรับรู และการพิจารณาที่แตกตางของบุคคล อยางไรก็ตามในสังคมไทยไดใหความหมายที่แตกตางกัน เชนสภาวิจัยแหง
ประเทศไทย  ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับจิตสาธารณะวาเป็นการใสใจและมีสวนรวมในประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชนแตอประเทศดวยจิตสํานึ กและยึด
เหนี่ยวดวยระบบศีลธรรมและจริยธรรม รวมถึงการรูสึกเสียเกียรติจากการทําผิดและเนนการมีความประณีต ประหยัด และความสมดุลระหวางมนุษยแกับ
ธรรมชาติ 

ในมุมมองนี้ เที่ยงกมลกลาววา มีจิตสํานึกสาธารณะ หรือ จิตสาธารณะบนพื้นฐานของแรงบันดาลใจจากภายในและแรงบันดาลใจสิ่งจูงใจที่
หลากหลาย ดังนั้นแรงบันดาลใจจึงแตกตางจากแรงจูงใจ เพราะ แรงบันดาลใจ ไมจําตองมีรางวัล หรือ การชมเชย 

แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ หรือ จิตสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บุคคลที่มีแรง
บันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ หรือ จิตสาธารณะจึงไมไดรับรางวัล การชมเชย หรือ สิ่งเพิ่มเติมสําหรับคนแสดงการการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แรงบันดาลใจจึงอาจจากความประทับใจในบทบาทของบุคคล ที่เป็นตนแบบ หรือ แบบอยาง เหตุการณแ สถานการณแ สิ่งแวดลอม การรับรูจากสื่อ 
ชมภาพยนตรแ อานหนังสือ อานนิตยสาร และใชอินเตอรแเน็ต (เท่ียงกมล, 2009b;   เท่ียงกมล, 2009c; เท่ียงกมล, 2011e;เท่ียงกมล, 2011f; เท่ียงกมล, 2011i; 
เท่ียงกมล, 2011j) 

เป็นที่นาสังเกตวายังมีงานวิจัยใดที่ทําเกี่ยวกับพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอนโดยใชจิตตามสถานการณแที่ครอบคลุมตัวแปรคานิยม
ในการดํารงชีวิตของตน คานิยมการดํารงชีวิตของครอบครัว เจตคติตอความพอเพียง ความศรัทธาในศาสนา และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผานแรงบันดาลใจใน
การมีจิตสํานึกสาธารณะ ในปใจจุบันนี้ยังมีงานวิจัยที่บูรณาการแบบองคแรวมที่ใชจิตตามสถานการณแเมื่อเปรียบเทียบกับปใจจัยอื่นที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
สิ่งแวดลอม ดังเชน ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และเจตคติ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีการเพื่อศึกษาโดยครอบคลุมปใจจัยตางๆ ดังกลาวมาแลวขางตนออกแบบ จึงทําใหสามารถพัฒนารูปแบบของพฤติกรรม
สิ่งแวดลอมที่มีผลมาจากสิ่งแวดลอมศึกษา และจิตตามสถานการณแบนพื้นฐานของแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ   
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วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงคแเพื่อเสนอรูปแบบเชิงโครงสรางของสิ่งแวดลอมศึกษาและจิตลักษณะตามสถานการณแ ที่มีผลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกรอนโดยผานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ 

 
วิธีวิทยาการวิจัย  

แบบวิจัยจะดําเนินการเป็นขั้น ๆ ดังตอไปนี้:  
1) ประชากรเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 35,010 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาค 

การศึกษาแรกประจําปี 2554 การสุมตัวอยางใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เพื่อเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน จากทุกคณะของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามดวยสัดสวนที่เทากัน 

2) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล 
3) ความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสรางใช  ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ  

IOC) โดยผานการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ในสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา จิตวิทยา สังคมศาสตรแ และวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตรแ  
4) การตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคามจํานวน 50 คน ทั้งนี้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีพื้นที่ตังอยูใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชครอนบาทหาคาความ
เชื่อมั่น ไดคาคาความเชื่อมั่น ของ สิ่งแวดลอมศึกษา จิตลักษณะตามสถานการณแ แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ พฤติกรรมสิ่งแวดลอม และ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยมีคาเทากับ 0.937, 0.897, 0.805, 0.929 และ 0.971ตามลําดับ 

5) สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตอางอิงใช  
โปรแกรมลิสเรลวิเคราะหแ โดยพิจารณาจากคา Chi-Square ที่มีคาแตกตางจากศูนยแโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือคา Chi-Square หารดวยองศา
อิสระ (Chi-Square /df value) โดยมีคานอยกวาหรือเทากับ 5 คา P-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รากคาเฉลี่ยกําลังสองของประมาณ  (Root 
Mean Square  Error Approximation: RMSEA) มีคานอยกวา .05 รวมทั้งคาดัชนีของความสอดคลองของโมเดล,  GFI (Goodness of Fit Index: GFI) 
และ คาดัชนีของความสอดคลองของโมเดล (Adjust Goodness of Fit Indexซ AGFI) ระหวาง 0.90-1.00 
 
ผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของ ตัวแปรแฝง 
 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของ ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ผลจากการ
วิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ขององคแประกอบดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา (Environmental Education :EE) และจิตลักษณะตามสถานการณแ (Psychological States : PsS) ที่สงผลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกรอน จากการวิจัยเป็นดังตอไปนี้  
 องคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education :EE) ไดคา Bartlett’s test of Sphericity เทากับ 995.457 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีคาดัชนี ไกเซอรแ–เมเยอรแ–ออลคิน (Kaiser–Mayer– Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) เทากับ 0.809 แสดงวา 
องคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสัมพันธแกันเหมาะสมในระดับดี สามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันได ปรากฏผลดังภาพประกอบ1 และ
ตาราง 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลองค์ประกอบเชงิยืนยันขององค์ประกอบดา้นสิ่งแวดลอ้มศึกษา 
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ตาราง  1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษ 
องคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา น้ําหนัก SE t 2

R  
X1              ความรูความเขาใจทางสิ่งแวดลอม 0.52 0.052 9.93** 0.22 
X2 เจตคติตอสิ่งแวดลอม  0.65 0.029 22.84** 0.82 
X3 คานิยมตอสิ่งแวดลอม    0.48 0.028 17.03** 0.53 
X4 ทักษะการปฏิบัติทางสิ่งแวดลอม  0.58 0.033 17.43** 0.56 
X5 การมีสวนรวมกิจกรรมทางสิ่งแวดลอม 0.58 0.036 16.24** 0.51 
Chi-square  =  3.30  df  =  3  P  =  0.34705 
GFI  =  1.00  AGFI  =  0.99  RMSEA  =  0.015  RMR  =0.010 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากภาพประกอบ 1 และตาราง 1 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน ขององคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา  จากตัวแปรสังเกตได 6 ตัว
แปร พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจาก 1) คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI ; Goodness of Fit Index) มีคา
เทากับ 1.00 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI ; Adjust Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 0.99 2) คา RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation) มีคาเทากับ 0.015 (RMSEA < 0.05) และ 3) คาไค – สแควรแ ไมแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ 0.01และ คา Chi-Square 
หารดวยองศาอิสระ ( df/

2
  5.00) 

  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตไดในโมเดล พบวา ตัวแปรสังเกตได มีคาน้ําหนักเป็นบวกมีคาตั้งแต 0.48 ถึง 0.65 และมีความผัน
แปรรวมกับโมเดลดานสิ่งแวดลอมศึกษา รอยละ 22.00 ถึง รอยละ 82.00  
 
  1.2 องคแประกอบดานจิตลักษณะตามสถานการณแ (Psychological State: PsS) 
   องคแประกอบดานจิตลักษณะตามสถานการณแ ไดคา Bartlett’s test of Sphericity เทากับ 751.823 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และมีคาดัชนี ไกเซอรแ–เมเยอรแ–ออลคิน (Kaiser–Mayer– Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) เทากับ 0.769 แสดงวาองคแประกอบดานจิต
ลักษณะตามสถานการณแ มีความสัมพันธแกันเหมาะสมในระดับดี สามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันได ปรากฏผลดังภาพประกอบ 2 และตาราง 2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
องคแประกอบดานจิตลักษณะตามสถานการณแ น้ําหนัก SE t 2

R  
X6      คานิยมการดําเนินชีวิตของตนเอง 0.46 0.028 12.02** 0.39 
 X7      คานิยมการดําเนินชีวิตของครอบครัว  0.45 0.035 11.56** 0.47 
 X8     เจตคติตอความพอเพียง 0.47 0.037 15.58** 0.49 
 X9    ความศรัทธาตอศาสนา   0.71 0.038 17.96** 0.88 
X10   สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 0.45 0.039 11.01** 0.46 
Chi-Square=0.236, df=2, P-value=0.75428 
  GFI =  1.00                AGFI =  1.00          RMSEA  =  0.001  RMR  =  .012 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากภาพประกอบ 2 และตาราง 2 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน ขององคแประกอบดานจิตลักษณะตามสถานการณแจากตัวแปรสังเกตได 
5 ตัวแปร พบวา โมเดล มี ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจาก 1) คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI ; Goodness of Fit Index) 
มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI ; Adjust Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 1.00 2) คา RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation) มีคาเทากับ 0.001 (RMSEA < 0.05) และ 3) คาไค – สแควรแ ไมแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคา Chi-Square หาร
ดวยองศาอิสระ ( df/

2
  5.00) 

  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตไดในโมเดล พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาน้ําหนักเป็นบวกมีคาตั้งแต 0.45 ถึง 0.71 และมีความผัน
แปรรวมกับโมเดลดานจิตลักษณะ ตามสถานการณแรอยละ 39.00 
 ถึง รอยละ 88.00  
  
  2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ ตัวแปรแฝงภายใน 
 ผลจากการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแปรแฝงภายใน ขององคแประกอบดาน แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ ที่มีอิทธิพล
ตอการทําใหเกิดพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน ผลการวิเคราะหแ ดังนี้ 
   
    2.1  องคแประกอบดานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ(MIND)  
 องคแประกอบดานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะไดคา Bartlett’s test of Sphericity เทากับ 579.893 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และมีคาดัชนีไกเซอรแ–เมเยอรแ–ออลคิน (Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) เทากับ 0.656 แสดงวาองคแประกอบดาน
แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะมีความสัมพันธแกันเหมาะสม ในระดับดี สามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันได ดังผลในภาพประกอบ 3 
และตาราง 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 โมเดลองค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึก 
 สาธารณะ 
องคแประกอบดานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ น้ําหนัก SE t 2

R  
Y7 บุคคลแบบอยาง 0.62 0.074 8.32** 0.51 
Y8 เหตุการณแที่ประทับใจ 0.26 0.047 5.54** 0.11 
Y9 สิ่งแวดลอมที่ประทับใจ 0.81 0.097 8.34** 1.00 
Y10 การแสดงออกของการมีจิตสํานึกสาธารณะ 0.31 0.047 6.54** 0.21 
Chi-square  =  0.00  df  =  0  P  =  1.0000 
GFI  =  1.00  AGFI  =  1.00  RMSEA  =  0.000  RMR  =  .000 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากภาพประกอบ 3 และตาราง 3 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันขององคแประกอบดานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ จากตัว
แปรสังเกตได 4 ตัวแปร พบวา โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจาก 1) คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI ; Goodness 
of Fit Index) มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI ; Adjust Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 1.00 2) คา RMSEA  
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(Root Mean Square Error of Approximation) มีคาเทากับ 0.000 (RMSEA < 0.05) และ 3) คาไค – สแควรแ ไมแตกตางทางสถิติที่ระดับ 0.01และคา 
Chi-Square หารดวยองศาอิสระ ( df/

2
  5.00) 

   เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตไดในโมเดล พบวา ตัวแปรสังเกตได มีคาน้ําหนัก เป็นบวกมีคาตั้งแต 0.26 ถึง 0.81 และมีความ
ผันแปรรวมกับโมเดลดานแรงบันดาลใจการเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รอยละ 11.00 ถึงรอยละ 100.00  
 
 2.2  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน (BEH) 
 องคแประกอบดานพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) ไดคา Bartlett’s test of Sphericity เทากับ 834.218 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีคาดัชนี ไกเซอรแ–เมเยอรแ–ออลคิน (Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) เทากับ 0.832 แสดงวา
องคแประกอบดานพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) มีความสัมพันธแกันเหมาะสมในระดับดี สามารถนําไปวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันได 
ปรากฏผลดังภาพประกอบ 4 และตาราง 4  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 โมเดลองค์ประกอบด้านพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
 ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
องคแประกอบดานพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน น้ําหนัก SE T 2

R  
Y1 พฤติกรรมการบริโภค  0.59 0.029 19.95** 0.69 
Y2 พฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน   0.40 0.032 12.67** 0.34 
Y3 พฤติกรรมการจัดการของเสีย 0.21 0.028 7.41** 0.13 
Y4 พฤติกรรมการเดินทาง 0.34 0.039 8.81** 0.18 
Y5 พฤติกรรมการนํากลับมาใชใหม 
Y6 พฤติกรรมการถายทอดความรู และการสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม 

0.76 
0.60 

0.044 
0.031 

17.01** 
18.96** 

0.54 
0.64 

Chi-square = 7.47 df = 7 P = 0.38195 
 GFI = 0.99 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.013 RMR = 0.0063 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากภาพประกอบ 4 และตาราง 4 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยันขององคแประกอบดานพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน 
จากตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแ โดยพิจารณาจาก 1) คาดัชนีระดับความกลมก ลืน (GFI; 
Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีวัดระดับ ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI; Adjust Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 0.99 2) 
คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) มีคาเทากับ 0.000 (RMSEA < 0.05) และ 3) คาไค – สแควรแ ไมแตกตางทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และคา Chi-Square หารดวยองศาอิสระ ( df/

2
  5.00) 

 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตไดในโมเดล พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาน้ําหนักเป็นบวกมีคาตั้งแต 0.21 ถึง 0.76 และมีความผันแปร
รวมกับโมเดลดานพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน รอยละ 13.00 ถึง รอยละ 69.00 
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3. ผลการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรในผลทางตรงและทางอ้อม 
 3.1 องคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education: EE) มีอิทธิพลทางตรงตอองคแประกอบแรงบันดาลใจการในการมี
จิตสํานึกสาธารณะ (MIND) และ พฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.58 
และ 0.75 นอกจากนี้องคแประกอบดานสิ่งแวดลอมศึกษา (EE) ยังมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.19  
 3.2 องคแประกอบดาน จิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE) มีอิทธิพลทางตรงตอองคแประกอบแรงบันดาลใจในมีจิตสาธารณะในการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม (MIND) และ พฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.59 และ
0.34 นอกจากนี้องคแประกอบดานจิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE) ยังมีอิทธิพลยังมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน 
(BEH) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.20  
 3.3 องคแประกอบดาน แรงบันดาลใจในมีจิตสาธารณะ (MIND) มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.33 
 เมื่อพิจารณารูปแบบโครงสรางขององคแประกอบเชิงยืนยันของ สิ่งแวดลอมศึกษา จิตลักษณะตามสถานการณแ พบวา องคแประกอบของโมเดล
สามารถอธิบาย ความแปรปรวนขององคแประกอบแรงบันดาลใจการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIND) มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกรอน (BEH) ดวยอิทธิพล 96.8 และอธิบายความแปรปรวนตัวแปรแฝงภายในแรงบันดาลใจในมีจิตสาธารณะดวยรอยละ 98.40 ดังนั้นสมการสามารถเขียน
ไดดังตอไปนี้   
    BEH  =  0.33  MIND  +  0.34  STATE  +  0.75  EE  ……………………..(1) 
   (R2  =  0.968) 
 
 สมการที่ 1 องคแประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มากที่สุดคือ สิ่งแวดลอมศึกษา (EE) ดวยอิทธิพล 0.75 รองลงมาคือ จิตลักษณะสถานการณแ (STATE) และ แรงบันดาลใจการในการจิตสํานึกสาธารณะ 
(MIND) ดวยอิทธิ 0.34 และ 0.33 ตามลําดับ โดยองคแประกอบ ทั้ง 3 องคแประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทา
ภาวะโลกรอน (BEH) 
  
   MIND  =  0.59 STATE   +  0.58  EE  …………………………………..(2) 
          (R2  =  0.984) 
 
  สมการที่ 2 องคแประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIIND) มากที่สุดคือ จิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE)  
ดวยอิทธิพล 0.59 รองลงมาคือ สิ่งแวดลอมศึกษา (EE) ดวยอิทธิพล 0.58 โดยองคแประกอบทั้ง 2 องคแประกอบสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของแรงบันดาล
ใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIND) ไดรอยละ 58.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5: รูปแบบของสิ่งแวดล้อมศึกษา และ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ผ่านแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ ที่มีต่อพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
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อภิปรายผล 
 ผลการคนพบแสดงสิ่งแวดลอมศึกษา มีอิทธิพลทางตรงตอแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ และพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกรอนดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติที่สูงในระดับ .01 ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.58 และ 0.75 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของตัวแปรสังเกตได ทักษะการ
ปฏิบัติทางสิ่งแวดลอม(X4), และการมีสวนรวมกิจกรรมทางสิ่งแวดลอม (X5) สอดคลองกับงานวิจัยหลายเร่ืองของ นงนภัส เที่ยงกมล  (2004, 2005a, 2005b, 
2010b, 2011a, 2011b, & 2011c) ที่ผลวิจัยพบวาผูมีสวนรวมในการในการฝึกอบรมดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมพาอิก (Participatory 
Appreciation Influence Control: PAIC) ที่บูรณาการดวยการอภิปรายกลุมยอย และการระดมสมองทําใหมีการแสดงพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นไมวา
จะเป็นพฤติกรรมการบริโภค การใชพลังงาน พฤติกรรมการหมุนเวียน พฤติกรรมการเดินทาง และพฤติกรรมการถายทอดความรูและการสนับสนุนการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอมหลังจากมีการปฏิบัติจริงผานกิจกรรมตาง ๆ ในการมีสวนรวมในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามองคแปร ะกอบเชิงยืนยัน จิตลักษณะตาม
สถานการณแ (STATE) ก็มีอิทธิพลตรงตอตอแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ(MIND)   และพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) ดวย
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่สูงในระดับ .01 ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.59 และ 0.34  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับจิตลักษณะตาม
สถานการณแ ที่ชี้วาเป็นปใจจัยที่สําคัญที่มีผลตอจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  
 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาตัวแปรแฝงภายนอกสิ่งแวดลอมศึกษา (EE) สามารถทํานายไดโดยตัวแปรสังเกตได ความรูความเขาใจทางสิ่งแวดลอม (X1), 
เจตคติตอสิ่งแวดลอม (X2), คานิยมตอสิ่งแวดลอม (X3), ทักษะการปฏิบัติทางสิ่งแวดลอม (X4), และ การมีสวนรวมกิจกรรมทางสิ่งแวดลอม (X5)  และตัวแปร
แฝงภายนอกจิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE) ที่ประกอบดวย คานิยมการดําเนินชีวิตของตนเอง (X6), คานิยมการดําเนินชีวิตของครอบครัว (X7), เจตคติ
ตอความพอเพียง(X8), ความศรัทธาตอศาสนา(X9) และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ(X10) มีผลตอ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลก
รอน (BEH) ที่ประกอบดวย    พฤติกรรมการบริโภค (Y1), พฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน (Y2), พฤติกรรมการจัดการของเสีย (Y3), พฤติกรรมการเดินทาง 
(Y4), พฤติกรรมการนํากลับมาใชใหม (Y5), และพฤติกรรมการถายทอดความรู และการสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม (Y6)  
 แปรแฝงภายนอกสิ่งแวดลอมศึกษา (EE) และตัวแปรแฝงภายนอกจิตลักษณะตามสถานการณแ (STATE)  สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรแฝงภายใน แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ (MIND) ที่มีผลตอ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน (BEH) ดวย
รอยละ  96.8 percents and the variation of endogenous factor of Inspiration of Public Consciousness (MIND) with 98.4 รูปแบบของ
สิ่งแวดลอมศึกษา และ จิตลักษณะตามสถานการณแ ผานแรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ ที่มีตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอนถูก
พิสูจนแวารูปแบบที่เสนอขึ้นนั้นเหมาะเจาะดวยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวตามเกณฑแของคา  Chi-Square แตกตางจากศูนยแโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
หรือคาหารดวยองศาอิสระ (Chi-Square /df value) โดยมีคานอยกวาหรือเทากับ 5 คา P-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รากคาเฉลี่ยกําลังสอง
ของประมาณ  (Root Mean Square  Error Approximation: RMSEA) มีคานอยกวา .05 รวมทั้งคาดัชนีของความสอดคลองของโมเดล,  GFI (Goodness 
of Fit Index: GFI) และ คาดัชนีของความสอดคลองของโมเดล (Adjust Goodness of Fit Indexซ AGFI) ระหวาง 0.90-1.00 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาสิ่งแวดลอมศึกษา และตัวแปรแฝงภายนอกจิตลักษณะตามสถานการณแมีบทบาทสําคัญตอการสรางพฤติกรรท
สิง่แวดลอมของพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการอนุรักษแพลังงาน พฤติกรรมการจัดการของเสีย  พฤติกรรมการเดินทาง  พฤติกรรมการนํากลับมาใชใหม  
และพฤติกรรมการถายทอดความรู และการสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม  ดังนั้นสิ่งแวดลอมศึกษาขึงสามารถนํามาบูรณาการในทุกวิชาในโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้แรงบันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะในดานของบุคคลแบบอยาง เหตุการณแที่ประทับใจ สิ่งแวดลอมที่ประทับใจ และการ
แสดงออกของการมีจิตสํานึกสาธารณะควรไดรับการสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคคลแบบอยาง นั้นบิดารมารดา ครูอาจารยแ หรือแมแตดาราภาพยนตรแ 
หรือนักการเมืองควรจะปะพฤติตนเป็นแบบอยางและแสดงการมีจิตสํานึกสาธารณะเพื่อสรางแรงบันดาลใจแกเด็ก ๆ นักเรียน คนรุนใหม และการจาการคนพบ
ในการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดที่เสนอโดย นงนภัส เท่ียงกมล (2009b, 2009c, 2011e, & 2011f)  และงานวิจัยของวงศแชนก จําเริญสาร (2012) นอกจากนี้
ในดานสิ่งแวดลอมที่ประทับใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทยานแหงชาติควรจัดหามัคคุเทศกแ ที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศ และความสัมพันธแซ่ึงกันและกันระหวางสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักเดินทาง และนักทองเที่ยวมีความรู และความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และเพิ่มความตระหนัก ปรับเปลี่ยนเจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษแสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยหลากหลายของ
นงนภัส เที่ยงกมล (2004, 2005a, 2005b, 2010b, 2011b, & 2011c) และแนวคิดที่เสนอโดย นงนภัส เที่ยงกมล (2011e, &2011f) อยางไรก็ตาม แรง
บันดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะและจิตลักษณะตามสถานการณแยังเป็นเรื่องที่มีคนศึกษานอยในปใจจุบัน  
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