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จํานวน 12 เรื่อ ง หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิต (M.P.A.) จํานวน 3 เรื่อ ง หลัก สูตร
สาธารณะสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 3 เรื่อง
หลักสูตรปริญญาเอก University of Massachusetts
Amherst จํานวน 1 เรื่อง ผลงานวิชาการ
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อาจารยม หาวิท ยาลั ยเนชั่น จํานวน 7 24
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รวมผลงานภาคบรรยาย
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โปสเตอรจากผลงานการคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) จํานวน
8 เรื่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) จํานวน 35 เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิ ต จํ านวน 41 เรื่อ ง และผลงานวิจัยและนวัตกรรมการคนควาผลิ ตภัณฑ ของอาจารย
จํ านวน 4 เรื่ อ ง รวมผงานวิ ชาการภาคโปสเตอร จํ านวน 88 เรื่ อ ง ซึ่ ง มี ความสอดคล อ งกั บ
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.7 มหาวิทยาลัยมี
ระบบ และกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ และตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดานคุณภาพบัณฑิต ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตองไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดัง นั้น รายงานจากการประชุม วิชาการนานาชาติ ฉบับ นี้ จึง เป นการรวบรวมองคความรู
เชิ ง สหวิ ท ยาการที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการบริ ห ารที่ เ ป น ประโยชน ตอ ทั้ ง นั ก ศึก ษา
คณาจารย นักวิชาการ และนักบริหารทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งที่อยูในองคการภาคธุรกิจ องคการภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่จะนําไปใชประโยชน สังเคราะห และประยุกตใชให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และหนวยงาน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
NTC2014
24 – 26 January 2014
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 ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิปแนวสรางแรงบันดาลใจ
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีชีวิตประจําวัน (ผูชวยศาสตราจารยบุรินทร รุจจนพันธุ)
 รัฐกับการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย (จักรกฤษณ ตันติพงศ)
 พัฒนาการเรียนรูของเยาชนใหรจู ักคุณคาของสมุนไพรพื้นบานที่มีประโยชน
ตอสุขภาพโดยการใชกระบวนการกลุม : กรณีศึกษาในชุมชนบานตนฮางพัฒนา
ตําบลบานคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (สกุลศักดิ์ อินหลา)
 การพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
(ชินพันธ โรจนไพบูลย)
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 การเตรียมความพรอมดานทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทย
45
สําหรับประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา โรงเรียนลําปางกัลยาณีและมหาวิทยาลัยเนชั่น
(สุจิรา หาผล)

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเถินบุรินทร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จังหวัดลําปาง
(อาทิตย ยี่แกว)
 บทบาทผูบ ริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปาง
(ณัฏฐทิตา วงศประเสริฐ)
 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปริวฒ
ั น คําฟูบุตร)
 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(สิรลิ ักษณ สิทธิเทียนชัย)
 พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดของประชาชนอําเภอปง จังหวัดพะเยา
(วรนุช วงคเจริญ)
 พฤติกรรมการบริโภคและความเสี่ยงตอการไดรบั ฟูลออไรดของหญิงตั้งครรภ
ไตรมาสที่ 1 จังหวัดพะเยา (สุรชัย ธิติมูล)
 ความรูและพฤติกรรมการไดรับฟลูออไรดของหญิงตัง้ ครรภไตรมาศที่ 1
จังหวัดพะเยา (ประพันธ หิรัณยบรรนณสาร)
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 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดลําปาง (สรอยสุวรรณ เตชะธิ)
 การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง (จรัสรัชช ถานอย)
 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปาง (จรรยารัตน แกวปนขันธ)
 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจของผูป กครองในการเลือกศูนยพัฒนาเด็ก
ใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (เพ็ญนภา แกวใจบุญ)
 บริหารจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง (นิคม จันทบ)
 The Study of New Product Success Measurement in Thailand :
An Empirical Study of Consumer Product Industries (ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล)
 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ
จังหวัดลําปาง (พระครูโกศลพัฒนกิจ)
 ภาวะผูนําของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศรีนวล ไชยปญญา)
 การนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงาน ของผูบริหาร
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง (ณภัทร คําลือปลูก)
 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดลําปาง (สายไหม กรรเชียง)
 วัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูส ถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (สุทารัตน ยี่แกว)
 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดลําปาง (ภัคพิชา วิชยปกรณ)
 ปจจัยที่สง ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (บุณฑริกา โพธิ์ทอง)
 การวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง (ณิชภา กุณวงศ)
 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงาน
คลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (โชค ศุภสิน)
 ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน
สาขาเถิน (จักริน ยาสมุทร)
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 พฤติกรรมผูบ ริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง(จิรัฐา หมอยาดี)
 ปจจัยที่มผี ลการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน (สุชาดา มะลิวัลย)
 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซือ้ อาหารจานดวนบริการสงถึงที่
ของประชากรในเขตจังหวัดลําปาง (ปฏิบัติ คําหลอ)
 ทัศนคติของบุคลากรตอกระบวนการที่ดีดานการปฏิบัตงิ านการเงินและบัญชี :
กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 1 (อาทิตยา กิมาคม)
 ปจจัยที่มผี ลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชี
(วิไลพร พิจอมบุตร)
 พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิง่ พิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เจริญ มะโน)
 ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
ของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง (ณัฏฐธนานัญ ฤทัยสวางสกุล)
 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง (สมพร ไมไผ)
 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานออมสินในจังหวัดลําปางโดยใชหลักการ
เจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิง่ (ปราการ ตาคง)
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครือ่ งประดับเพชร
และอัญมณีในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง (อุไร จิรนุวัฒนวงค)
 การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานของ
บานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบล วังเงิน อําเภอ แมทะ จังหวัดลําปาง
(การะเกด ยาวิราช)
 ความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง 1
ในจังหวัดลําปาง (เขมมิตา สัชฌะไชย)
 ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
(ภัสรนรี พสิษฐธนากมล)
 ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (กรรณิการ ขัดสีใส)
 กลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย ที่มผี ลตอกระบวนการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
(ฐาปณีย ปกแกว)
 ทัศนคติของผูรบั การตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง (วราภรณ ชุมวงศ)
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 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสบั ปะรด
(ศุภลักษณ คําฟูบุตร)
 กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูป ระกอบการหอพักในตําบลชมพู
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (เขมวัลย มีแกว)
 ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่
(รัตนา อุตมะ)
 การยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง (วรรณีย กุญชร)
 ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ีผลตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิกสหกรณ
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด (รุง ทิวา ทิพยดับภัย)
 ปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการเงินและ
งานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(จตุพร ปงใจ)
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (มนัสวี จิรชีวะ)
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีม
ระดับพรีเมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปาง (อาภาพร สถาปตานนท)
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอของผูบ ริโภค
ในตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สิทธิพงษ กมลรัตนา)
 ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง (โสภิศา สัสสินทร)
 สวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (กมลพรรณ สุริโยทัย)
 พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ เพื่อสุขภาพเวยโปรตีนของกลุม ผูออกกําลังกายในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (วรุณกาญจน สุริยะ)
 พฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(กรกต สุนินตา)
 ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง
(ศมจรีย เพชรพลอย)
 พฤติกรรมที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนต
(วลัยกร เขียวคํา)
 พฤติกรรมการเลือกซือ้ ครีมบํารุงผิวของกลุมสตรีวัยทํางาน (ชวิกา จันทรตาฟน)
 แนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตัง้ แผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับลูกคาบานจัดสรร
(กานตสริ ี นาครักษ)
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 ทัศนคติของลูกคาทีม่ ีตอรูปแบบผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
แบบทรัพยมั่นคงของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง (อุบล จินดาธรรม)
 ปจจัยที่มผี ลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro Saving 6/15
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
(จีราภรณ อวดผล)
 ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (อรุณธดี บุญทน)
 ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(ศศิธร เข็มคํา)
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้ จังหวัดแพร (มนทกานต เพชรปตุพงษ)
 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (นรินทร กิติมา)
 ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (พระวิชิต คุณธโร (ถาวรรณา)
 ผลสัมฤทธิ์การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (บัญชา โยธิน)
 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (อิศวีรพร บัณทะวงศ)
 การสงเสริมการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั กระดาษสาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาขององคการบริหาร
สวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง (สมบุญ ทิพยปลูก)
 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง (วราพร กุณวงค)
 การมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญ วันละหนึ่งบาท
เพื่อสวัสดิการชุมชน ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
(รุง การเกง)
 ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง (ธรรศณ ศรีหาโคตร)
 การมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(สุธาสินี ยินดีสุข)
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 ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอเหมืองและที่ทงิ้ ดินของ
โรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง (ศุกร ไทยธนสุกานต)
 ประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (อุดร เพชรแสนงาม)
 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง (พระอธิการบุญยิ่ง สุจิตฺโต (อายุยืน))
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง (กนิษฐา ซื่อสัจจพงษ)
 ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง (ณปภัช สีฆสมิทธิ)
 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (นิตยา ไชยสงัด)
 ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคม ดานเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
บริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง (ศุภาภัทร จี๋แกว)
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (ปุณญิสา สุขเรือง)
 ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง (เพชรี สุวรรณเลิศ)
 การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานสา
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง (ภามณฑ สวัสดี)
 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (มนสิชา ปงบานเหลา)
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (สมชัย กันทะวงค)
 ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง
ขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
(นพดล ไวมาก)
 บทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง (สายัณห ฉัตรแกว)
 การมีสวนรวมของกลุม สตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง (ภาณุกุล ฉัตรแกว)
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง (มนทิชา เสริมสุข)
 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
(บัวทอง ศิลปะชัย)
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 การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (ขวัญชีวา เขียวทวงศ)
 อิทธิพลของปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง (สุเทพ สิทธา)
 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง (ศิริขวัญ แกวมา)
 ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(พระประเทือง ทีปกโร (ตาวงศ))
 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง (พระครูสิริชัยพิพัฒน (ใจดี))
 ความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาล ตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (นรินทร คําสาร)
 ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
(พระอรวรรณ วงศวารมะโน)
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง (นิวัฒน ปะระมา)
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร (สายทิพย ติ๊บหลา)
 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง (พระยุทธนา เตธธมโม)
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (มงคล ประกอบการ)
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
(มาลี วรรณเลิศ)
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จังหวัดลําปาง (อรทัย สุวรรณ)
 ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนกลุม จางเหนือ
เครือขายลิกไนต 2 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
(รัชดาภรณ ศรีชัยตัน)
 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมโรงเรียนบุญวาทย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
(นายวงศพัทธ วังวล)
 ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพือ่ เตรียมความพรอมตามนโยบายของ
โรงเรียน รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก
เครือขายเถิน4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต 2
(เกล็ดนที สุวรรณไตรย)
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ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรงบันดาลใจ
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Study of Satisfaction on Inspirational Video Clip Creating Assignment
in Media and Technology Subject
บุรินทร รุจจนพันธุ (Burin Rujjanapan) *
บทคัดยอ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป นการวิจั ยในชั้ นเรี ย น มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การ
มอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรงบันดาลใจ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมตัวอยางที่ศึกษาใชจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในชั้น
เรียนจํานวน 81 คน ประกอบดวยนักศึกษาสาขาการบัญชี การตลาด และนิเทศศาสตร วิธีการวิจัยคือ
ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ ประเมินความพึงพอใจกอนเรียน อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ
แนะนําการใชงานเครือขายสังคม สนับสนุน และติดตามการทํางานกลุม ประเมินความพึงพอใจหลัง
เรียน และสรุปผล โดยเครื่องมือที่ใช คือ เอกสาร เครือขายสังคม อีเลินนิ่ง และแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจหลังเรียนของทุกกลุมอยูที่ระดับมาก (µ=3.78, =0.79) ซึ่ง
นักศึกษากลุมการตลาดมีความพึงพอใจสูงที่ระดับมาก (µ=4.11, =0.64) สอดคลองกับคะแนนกลุม
แรงบันดาลใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมการตลาดอยูในระดับสูงที่สุด มีรอยละ 38.1 ซึ่ง
สรุปไดวาการมอบหมายงานกลุมจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ แลวนักศึกษาจัดทําคลิ๊ปไดดีจะมีความพึงพอใจสูง
สงผลตอการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง
คําสําคัญ : แรงบันดาลใจ การมอบหมายงาน วีดีโอ วิจัยในชั้นเรียน
Abstract
The objective of this classroom research is to study the satisfaction on
inspirational video clip creating assignment in Media and Technology subject in order
to develop a teaching technique with the learner-centeredness. The data sampling of
81 students consisting of accounting, marketing and communication arts majors is
collected. The methodology comprises seven steps – explanation, pre-learning
evaluation, video training, social-media instruction, working support, post-learning
evaluation, and conclusion. Research finding has shown that the satisfaction of postlearning is at high level (µ=3.78 and =0.79), of which marketing group is the highest
(µ=4.11 and =0.64). This corresponds to the satisfaction of marketing group on
*
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inspirational video clip creating assignment and learning effectiveness which is the
highest at 38.1 percent. It is concluded that the inspirational video clip creating
assignment results in the high level of satisfaction and high learning achievement.
Keywords : inspiration, assignment, classroom research, video
บทนํา
การวิจั ยในชั้นเรียนเปนกิจ กรรมสํ าคัญที่ จะพัฒนาการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตอบความ
ตองการของผูเรียนไดอยางชัดเจน (สุภัทรา เอื้อวงศ , 2556) ซึ่งการเรียนการสอนนั้นเปนพันธกิจที่
สําคัญของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนั้นสอดรับกับตัวบงชี้ 2.6 เกณฑที่ 1 และ 5 (สกอ., 2554) โดยใชการวิจัยในชั้นเรียนที่
คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาการเรียนการสอน
อีกพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนบุคลากรไดทํา
วิจั ยตามอั ตลั ก ษณของสถาบั น ซึ่ ง โครงการวิจั ยนี้ส อดคล อ งกั บ อั ตลั ก ษณทั ก ษะดานการสื่ อ สาร
(Communication Skill) (มหาวิทยาลัยเนชั่น , 2555) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมี
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และนําผลการวิจัยมาพัฒนาใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แรงบันดาลใจ คือ พลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใชในการขับเคลื่อนการคิด และการกระทํา
ที่พึงประสงค เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ (ปทมโรจน มากสุริวงศ , 2553) เปนแนวคิดที่
สามารถนํามาบูรณาการกับเทคนิคการมอบหมายกลุม ที่จะสงเสริมใหนักศึกษาทํางานที่ตนเองพึง
ประสงค และบรรลุเปาหมายของการเรียนรูดานสื่อและเทคโนโลยีไปพรอมกัน จึงเสนอใหมีการศึกษา
เทคนิคการมอบหมายงานจั ดทํ าคลิ๊ปวีดีโ อสรางแรงบั นดาลใจที่ เป นกิ จกรรมหนึ่งของวิชาสื่อ และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรงบันดาลใจใน
วิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาในรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
(TECH 101) ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ลงทะเบียนในปการศึกษาที่ 1/2556 จํานวน 81 คน แบงเปน
2 ตอนคือ ตอนที่ 1 จํานวน 36 คน ประกอบดวยสาขาวิชาการบัญชี 15 คน และการตลาด 21 คน
ตอนที่ 2 จํานวน 45 คน เปนนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรทั้งหมด
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ประชากรทั้งหมดเปนจํานวน 81 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย เครื่องมือ 6 ชนิด ไดแก
1) เอกสารเพื่อใชทําความเขาใจ 2) สื่อการสอนจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ 3) เครือขายสังคม 4) ระบบอีเลินนิ่ง
5) แบบประเมินความพึงพอใจกอนเรียน 6) แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนประกอบดวย 1) ชี้แจงวัตถุประสงคการมอบหมาย
งานจัดทําคลิ๊ปแนวสรางแรงบันดาลใจ 2) ประเมินความพึงพอใจกอนเรียน 3) อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดี
โอ 4) แนะนําการใชงานเครือขายสังคม 5) สนับสนุน และติดตามการทํางานกลุม 6) ประเมินความพึง
พอใจหลังเรียน และ 7) สรุปผล
การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้ไดมีการวิเคราะหขอมูลใน 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาของคลิ๊ปวีดีโอ การสัมภาษณ
นักศึกษา และเก็บขอมูลดวยการสังเกตจากการนําเสนอของนักศึกษา เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) แลวจําแนกประเภทของแรงบันดาลใจ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากขอมูลคะแนนประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถาม
กอ นเรี ยน และหลั ง เรียน โดยใชคาเฉลี่ ย (µ) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน () และวิเ คราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดกลุมจากระดับเกรดเปน ระดับสูง คือ A, B+ และ B ระดับปาน
กลาง คือ C+ และ C ระดับต่ํา คือ D+, D และ F
เกณฑที่ใชแปลผลระดับความพึงพอใจ
การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเปนระดับของความพึงพอใจ โดยนําระดับสูงสุดลบระดับ
ต่ําสุดแลวหารดวยจํานวนชวงที่ตั้งไว จึงไดเกณฑการแปลผลคะแนนดังนี้ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ ย
4.21–5.00 มากมีคะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 นอยมีคะแนน
เฉลี่ย 1.81–2.60 และนอยที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80
ผลการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากอนเรียน เรื่องการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรง
บันดาลใจ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน เปนกลุมนิเทศศาสตร 29 คน กลุมบัญชี 10
คน และกลุมการตลาด 17 คน พบวาในภาพรวมของทัง้ 3 กลุมมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=
3.96, =0.86) และทั้งสามกลุมมีความพึงพอใจระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแตละกลุม
คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.00, =0.97) กลุมบัญชีมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยระดับมาก (µ=3.95, =0.71) และกลุม การตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.83,
=0.75)
ผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสนับสนุนการสรางแรงบันดาลใจ และติดตามมี 4 แหลง
ประกอบดวย อีเ ลินนิ่ง กลุม เฟซบุค กลุ ม แยมเมอร และยูทู ป หากจํ าแนกตามเปาหมายจะ
จําแนกได 6 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) ทําใหเกิดความรักและมิตรภาพ 2) ทําใหมุงมั่นที่
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จะเรียน 3) ทําใหมุงมั่นทํากิจกรรม 4) ทําใหอยากตอสูชีวิต 5) ทําใหรูสึกดีตอการใหทาน และ
6) ทําใหรักสุขภาพและความงาม
ผลการจําแนกที่มาของแรงบันดาลใจ พบวามี 2 แบบ คือ แบบสรางแรงบันดาลใจใหเกิดกับ
ผูชม และแบบสรางขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียน พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
61 คน เปนกลุมนิเทศศาสตร 34 คน กลุมบัญชี 11 คน และกลุมการตลาด 16 คน พบวาในภาพรวม
ของทั้ง 3 กลุมมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.78, =0.79) และทั้งสามกลุมมีความพึงพอใจ
ระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแตละกลุม คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
มาก (µ=3.66, =0.86) กลุมบัญชีมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.64, =0.63) และกลุม
การตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.11, =0.64)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามกลุม พบวาผลการเรียน ในระดับ A มีรอย
ละ 16.05 ในระดับ B+ มีรอยละ 11.11 ในระดับ B มีรอยละ 13.58 ในระดับ C+ มีรอยละ 7.41
ในระดับ C มีรอยละ 11.11 ในระดับ D+ มีรอยละ 7.41 ในระดับ D มีรอยละ 18.52 ในระดับ F
มีรอยละ 14.81
เมื่อเรียงตามจํานวนรอยละของแตละเกรด จากมากไปนอยไดผลดังนี้ 1) ระดับ D มีรอยละ
18.52 2) ระดับ A มีรอยละ 16.05 3) ระดับ F มีรอยละ 14.81 4) ระดับ B มีรอยละ 13.58
5) ระดับ B+ มีรอยละ 11.11 5) ระดับ C มีรอยละ 11.11 6) ระดับ C+ มีรอยละ 7.41 และ
7) ระดับ D+ มีรอยละ 7.41 พบวา นักศึกษาที่มีคะแนนงานแรงบันดาลใจสูงจะมีผลการเรียนสูง สวน
นั ก ศึ ก ษาที่ ส ง งานแรงบั น ดาลใจล า ช า หรื อ ไม เ ป น ตามเกณฑ ก็ จ ะมี ผ ลการเรี ย นต่ํ า จากการ
เปรียบเทียบผลการสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา คะแนนสอบปลายภาคสูงกวากลางภาค
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนเรียน และหลังเรียน พบวามีระดับความพึงพอใจที่
ระดับ มากเท ากั น แม ก อ นเรี ยน (µ=3.96, =0.86) จะมีคาเฉลี่ ยมากกวาหลั ง เรี ยน (µ=3.78,
=0.79) เมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดของแตละกลุม พบวา กลุมนิเทศศาสตร และกลุมบัญชีมี
ความพึ ง พอใจลดลง แตก ลุ ม การตลาดมี ความพึ ง พอใจเพิ่ ม ขึ้นเพี ย งกลุ ม เดียว และพบวากลุ ม
นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ D, D+ และ F ของแตละกลุมมีมากกวารอยละ 30 ทุกกลุม โดยปกติ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําจะมีแนวโนมไมพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน จะเปนผลใหการ
ประเมินความพึงพอใจกอนเรียนสูงกวาหลังเรียนได จึงสรุปไดวาการมอบหมายงานนี้มีประสิทธิผล
ตอนักศึกษาบางกลุม
พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจหลังเรียนของนักศึกษาทุกกลุม พบวา ภาพรวมอยูใระดับ
มาก (µ=3.78, =0.79) และมี 3 ประเด็นที่นักศึกษาพึง พอใจในอันดับ แรก สอดคลอ งกับ งาน
มอบหมายกลุม คือ งานที่ม อบหมายเปนสวนเสริม ให เรี ยนรู สื่อ และเทคโนโลยีไดเพิ่ ม มี แหล ง
ติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน และเห็นประโยชนจากการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ แสดงวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตองานมอบหมายกลุมในครั้งนี้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบผลสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา ผลการเรียนดี
ขึ้นอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบผลสอบกลางภาค และคะแนนรวมทั้งหมด โดยสอบกลางภาคมีระดับ
เกรดเปน D และ F มีรอยละ 75.31 เมื่อเสริมเทคนิคการสอนที่เนนการสื่อสาร แลวเพิ่มเทคนิคการ
มอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแรงบันดาลใจ ทําใหผลการเรียนตามคะแนนรวมทั้งหมดในระดับเกรด
เปน D+, D และ F มีรอยละ 40.74 จึงสรุปไดวาผลตางของคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคใน
ระดับต่ํากวา C มีสัดสวนดีขึ้นกวากลางภาครอยละ 34.57
เนื่องจากกําหนดคะแนนสวนงานมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอไวมากกวารอยละ 20 เมื่อ
นักศึกษาทํ าคะแนนสวนนี้สู ง ก็จ ะส งผลใหผ ลการเรียนดี ซึ่ งคะแนนเฉลี่ยของงานกลุม ในทุก กลุ ม
ใกลเคียงกัน แลวกราฟแสดงการกระจายของคะแนนงานกลุมเปนแบบเบขวา คือแนวโนมไดคะแนน
สวนนี้สูงเปนสวนใหญ
บทสรุป
จากการวิจัยสรุปไดวา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในครั้งนี้เปนการพัฒนาเครื่องมือสงเสริม
การเรียนรูผานการวิจัยดวยการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรงบันดาลใจ ทําใหนักศึกษา
ไดเรียนรูที่จะออกแบบเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจ ทั้งแบบสรางแรงบันดาลใจใหเกิดกับผูชม และ
แบบสร า งขึ้ น มาจากแรงบั น ดาลใจ พร อ มไปกั บ ศึ ก ษาการใช เ ทคโนโลยี ด า นภาพ เสี ย ง และ
ภาพเคลื่ อ นไหวให ส อดคล อ งสั ม พั นธกั น โดยกระบวนการกลุ ม การทํ าความเขาใจติดตามอยาง
ตอเนื่อง และการสื่อสารผานเครือขายสังคม ทําใหนักศึกษามีกระบวนการทํางานรวมกัน ชวยเหลือ
กันภายในกลุม สงผลตอผลการเรียนรูที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบพบวาผลปลายภาคสูงขึ้นกวาผลสอบ
กลางภาค ซึ่งสอดรับกับผลประเมินความพึงพอใจที่อยูในระดับมากตอเครื่องมือนี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
การจั ดการเรียนการสอนสํ าหรั บ นัก ศึก ษาชั้นป ที่ 1 ที่ นัก ศึก ษายัง ไม คุนเคยกั บ ระบบใน
ระดับอุดมศึกษา จึงมีปญหาเรื่องการปรับตัว จําเปนตองใชเทคนิคการสอนที่จูงใจใหนักศึกษาสนใจ
ฝกรับผิดชอบตอตนเองและกลุม และมีความสุขกับการเรียนรู พบวา การจัดทําคลิ๊ปวีดีโอที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาวิชา และอยูในความสนใจของนักศึกษา จะชวยสนับสนุนใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชา มี
ความสนใจการเรียนในชั้นเรียนยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชตอไป
การมอบหมายงานการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอแนวสรางแรงบันดาลใจในครั้งนี้ เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาทั่วไป หากเปนวิชาแกนในหลักสูตรจะตอง
เพิ่ ม เงื่ อ นไข และเกณฑ ที่ เ ข ม ขนขึ้ น เพื่ อ ให นัก ศึก ษาไดบู ร ณาการทั้ ง เทคโนโลยี องค ความรู ใ น
สาขาวิชา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานอื่น ทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ
หรือการวิจัย ก็จะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองมากกวาการเรียนรูในกรอบ หรือในชั้นเรียน
เทานั้น
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รัฐกับการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย
(Government Regulations of Commercial Banks)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเนชั่น
อาจารยจักรกฤษณ ตันติพงศ
(Chakkrit Tantipongse)*
1.บทนํา
ในระบบทุนนิยมอยางประเทศไทย สถาบันที่มีความสําคัญและมีบทบาทดานการเงินไดแก
ธนาคารพาณิชย (ธพ.) เพราะเป นตัวกลางในการระดมเงิ นจากภาคการออมไปสู ภาคการลงทุ น
ปจจุบันเกือบ 70 – 80% ของเงินลงทุนภาคเอกชนทั้งหมดมาจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ดังนั้น
หากการปลอยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยเปนไปในทิศทางที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอผลผลิต
ของประเทศแลว ยอมสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ดวยเหตุดังกลาว รัฐจึงตอง
เขามามีบ ทบาทในการกํากับดูแลการประกอบธุร กิจของธนาคารพาณิชย และหนวยงานของรัฐ ที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็คือธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ
2. บทบาทหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ภาพรวมบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ ธปท. ในปจจุบัน สรุปไดดังนี้
1. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
2. การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินตางๆ
3. เปนนายธนาคารของรัฐบาลและสถาบันการเงิน
4. การออกธนบัตรและดูแลระบบการชําระเงิน
5. การควบคุมปริวรรตเงินตรา
สําหรับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน มีความหมายครอบคลุมถึง 2 เรื่องดวยกัน
คือ “คาเงินภายใน” และ “คาเงินภายนอก”
“คาเงินภายใน” หมายถึง คาของเงินบาทเมื่อ เทียบกับราคาสินคาและบริการ โดยจะวัด
คาเงินภายในจากดัชนีราคาผูบริโภค ถาหากดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาของเงินจะลดลง
ทํ า ให อํ า นาจซื้ อ ของประชาชนลดลง หรื อ ที่ เ รี ย กว าเกิ ด ภาวะเงิ นเฟ อ ดั ง นั้ น ธปท.จํ า เป นต อ ง
ควบคุมดูแลปริมาณเงินที่ใชหมุนเวียนในประเทศมิใหมีปริมาณเงินมากเกินไปจนเกิดภาวะเงินเฟอ
ขณะเดียวกั นก็ตองระวังมิใหมีปริ มาณเงินนอ ยเกินไปจนเกิดภาวะเงินฝด ซึ่ งทําใหธุรกิ จหยุดชะงั ก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ดัวยเหตุผลดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยจึงใชมาตรการทางการเงินเพื่อ
ควบคุมการขยายสินเชื่อในประเทศทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
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ในภาครัฐบาล ธปท. จะเขารวมพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป และใหขอเสนอแนะ
ในเรื่องวงเงินงบประมาณ รวมทั้งวงเงินกูยืมที่ ธปท.จะใหรัฐบาลกู โดยไมทําใหปริมาณเงินเพิ่มมาก
เกินไป จนกระทบตอเสถียรภาพทางการเงินในประเทศ
ในภาคเอกชน ธปท.จะคอยควบคุมดูแลการปลอยสินเชื่อของ ธพ.และสถาบันการเงินใหอยูใน
ระดับทีพ่ อเหมาะ โดยใชเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยมื
แก ธพ. การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสํารองที่ ธพ.ฝากไวที่ ธปท. การกําหนดอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง เปนตน
สําหรั บ “คา เงินภายนอก” หมายถึง คาเงิ นบาทเมื่ อ เที ยบกั บคาเงิ นตราตางประเทศ โดย
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินตราสกุลตาง ๆ เนื่องจากคาของเงินตราตางประเทศมี
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ธปท. จึงมีนโยบายรักษาคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพ โดยมี
การปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนครั้งคราวใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจการคาและ
ภาวะตลาดเงินตราตางประเทศ และไดปรั บปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงิ นตราครั้ งหลั งสุ ดเมื่อ วันที่ 2
กรกฎาคม 2540 จากระบบที่ผูกคาเงินบาทกับกลุมสกุลเงินตาง ๆ ของประเทศคูคาที่สําคัญที่เรียกวา
ตะกราเงิน (Basket of Currencies) มาเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว(Flexible Exchange
rate System) แบบมีการจัดการ (Managed Float System) เนื่องจากมีความเหมาะสม และเพื่อให
การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยมีความคลองตัว
3. ธุรกิจธนาคารพาณิชย
“ธุร กิจ ธนาคารพาณิชย” ตามพระราชบั ญญัติธุร กิจ สถาบันการเงิ น พ.ศ.2551 มาตรา 4
หมายถึง “การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อ
สิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋ว
แลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศ”
จากความหมายขางตน จะเห็นวาวัฏจักรการดําเนินงานที่เปนธุรกิจหลักของ ธพ.คือการรับ
ฝากเงิน และใหกูยืมเงินหรือที่เรียกวาการใหสินเชื่อ โดยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของผลตางกําไร
จากดอกเบี้ยเงิ นฝากและเงิ นให สินเชื่อ (Spread) ซึ่ง ป จจุ บันผลตางดัง กล าวเฉลี่ ยประมาณ 5 %
(www.bot.or.th สถิติสถาบันการเงิน สืบคนเมื่อ 30 ตุลาคม 2556) ดังนั้น เมื่อ ธพ.รับฝากเงินก็
เทากับวาไดกอหนี้สินขึ้นมา เปนภาระผูกพันของ ธพ.ที่ตองดูแลเงินฝาก พรอมกันนั้นก็ตองนําเงินฝาก
ไปหาผลประโยชนในรูปเงินใหกูยืมหรือเงินใหสินเชื่อ เพื่อหารายไดเปนผลตอบแทนใหแกผูฝากเงินคือ
ดอกเบี้ยจายใหผูฝาก ฉะนั้นในการปลอยสินเชื่อของ ธพ.ตองคํานึงถึงความเสี่ยง จะตองไมทําใหตน
เงินและดอกเบี้ยของผูฝากไดรับความเสียหาย เพราะถาสินเชื่อที่ปลอยไปนั้นไมมีคุณภาพ นอกจากจะ
ไม ก อ ให เ กิ ดรายได แล ว ยั ง สร า งภาระให เ กิ ดรายจ ายขึ้ นด ว ยในเวลาเดี ยวกั น ซึ่ ง หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพลูกหนี้ในหมวดสินทรัพย มาเปนรูปรายจายคือหนี้สูญในงบกําไรขาดทุน เมื่อ
รายไดไมเกิดแตกลับมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการของธนาคารจะขาดทุน และถาสภาพเชนนี้
เกิดขึ้นหลาย ๆ งวดบัญชีสะสมกัน ยอมเปนภาระของทางการหรือ ธปท.ที่ตองเขาไปดูแลแกไขในที่สุด
ซึ่งในอดีตที่ผานมาก็ไดเขาไปใหความชวยเหลือ ธพ.บางแหงที่มีปญหา
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4. การกํากับดูแลธนาคารพาณิชย
วัตถุประสงคในการกํากับดูแล ธพ.คือจะพยายามทําให ธพ.เปนสถาบันการเงินที่มลี ักษณะ
เปน “สถาบันการเงินในอุดมคติ” คือ
1. มีความมั่นคง นั่นคือมีเงินกองทุนทีเ่ พียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีไมวาจะเปนดานการควบคุมภายในหรือการกําหนดนโยบายของ ธพ.เอง
2. มีการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมายและ
3. มีการสนองตอบนโยบายทางการ โดยเฉพาะในเรื่องการปลอยสินเชื่อของ ธพ. ที
ทางการตองการให ธพ.ปล อยสิ นเชื่อในภาคเศรษฐกิจที่ สําคัญ เชน การเกษตร เหมือ งแร การส ง
สินคาออก การคาผลผลิตทางกสิกรรม และการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอย เปนตน
สําหรับสินเชื่อที่ให ธพ.ระมัดระวังในการปลอยไดแก การใหกูยืมเพื่อเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพย การ
นําเขาสินคาฟุมเฟอยที่ ไมจําเปน การใหกูยืมเพื่อเก็งกํ าไรในตลาดหุน และการอุปโภคบริโภคสวน
บุคคลซึ่งมิใชเพื่อที่อยูอาศัยที่แทจริง
ปจจุบัน ธปท.ไดใชพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายควบคุมกิจการ
ธพ. เพราะถาหากไมมีกฎหมายควบคุมแลว การดําเนินงานของ ธพ.อาจเกิดความเสียหายได และคํา
วา”ธนาคาร”หรือ Banking โดยความหมายก็ หมายถึง การบริห ารความเสี่ ยง คือ Banking is
managing risk .
5. เหตุผลในการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย
จากสถิติเกี่ยวกับ สถาบันการเงินเปรียบเทียบขอมูล สถิติระหวางธนาคารพาณิชยไทยกั บ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินพบวา ทั้งระบบมียอดรวมเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น 13.37 ลานลาน
บาท ยอดรวมเงินฝาก 13.90 ลานลานบาท อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากเทากับรอยละ 96.19
(ธนาคารแหงประเทศไทย. 2556) และเมื่อเทียบกับยอดเงินงบประมาณแผนดินของประเทศไทยป
2557 ซึ่งมี จํานวน 2.52 ลานลานบาทแลว เทากับวาปริมาณเงิ นใหสินเชื่อ ของ ธพ.ไทยมีปริมาณ
มากกวางบประมาณแผนดินถึง 5.53 เทา นับวามีจํานวนสูงมาก จึงถือเปนฟนเฟองที่สําคัญที่ชวย
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากปริมาณสินทรัพยของ ธพ. เกือบ 80% เปนปริมาณเงินใหสินเชื่อ ดังนั้น ในการ
กํากับดูแล ธพ. ธปท.จะตองตรวจสอบใหไดวา ธพ.นั้นกําลังจะประสบปญหาหรือไดประสบปญหา
อะไรในการดําเนินกิจ การ อันสง ผลกระทบตอ ฐานะและการดําเนินงานของ ธพ. โดยจะตองรูถึง
สาเหตุ ข องป ญ หา และเท า ที่ ผ า นมาสาเหตุ สํ า คั ญ เกิ ด จาก การบริ ห ารงานหรื อ การจั ด การ
(Management) ขาดคุณภาพไมร อบคอบรั ดกุ ม ทํ าใหสิ นทรั พย (Assets) ซึ่ ง สวนใหญเ ปนเงินให
สินเชื่อกลายเปนสินทรัพยดอยคุณภาพไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPLs) สงผล
ใหความสามารถในการหารายได (Earning) ตกต่ํา ผลตามมาก็คือจายเงินปนผลนอยลงหรืองดจายเงิน
ป น ผล ซึ่ ง เป นการยากแก ก ารเพิ่ ม ทุ น (Capital) จากกลุ ม ผู ถื อ หุ น เดิ ม หรื อ ระดมทุ น ใหม จ าก
สาธารณชน เนื่องจากขาดแรงจูงใจไมมีการจายเงินปนผล ทายที่สุดอาจทําใหธนาคารพาณิชยนั้นขาด
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สภาพคลอง (Liquidity) เพราะประชาชนขาดความเชื่อถือตอฐานะของธนาคาร และเมื่อเกิดขาวลือที่
ไมดีก็จะพากันระดมถอนเงินฝากออกไป
ดวยเหตุผ ลดัง กลาว จึง ตองพิจารณาถึงสิ่ งที่จะมารองรั บความเสียหายที่อ าจเกิดขึ้น ซึ่ ง
ไดแกเงินกองทุนของ ธพ.หรือที่เรียกวา ความเพียงพอของเงินกองทุนๆ จะแสดงใหเห็นถึงความมั่นคง
ของ ธพ. แตความมั่นคงจะเกิดขึ้นได ก็ยอมมาจากผลกําไรจากการประกอบการ และที่จุดนี้ ธปท.ตอง
เพงเล็งเปนพิเศษวา ผลกําไรที่แตละ ธพ.แสดงออกมานั้นเปนผลกําไรที่แทจริงหรือไม และตัวเลขที่
นาสนใจมากที่สุ ดคือ รายไดจ ากดอกเบี้ ยและส วนลด เพราะเปนตัวเลขสําคัญที่ ทํ าให งบการเงิ น
แสดงผลการดําเนินงานไดถูกตองหรือไม ถาหากมีการบันทึกรายไดที่ไมควรจะไดรับ หรือคํานวณ
ดอกเบี้ยรับจากรายลูกหนี้ดอยคุณภาพเขาเปนรายได ก็จะทําใหผลประกอบการแสดงรายไดสูงกวา
ความเปนจริง ขณะเดียวกันก็ตองใหความสนใจกับรายจายที่สําคัญเชนหนี้สูญ ถา ธพ.มีหนี้ที่ตองกัน
เงินสํารองไวเปนจํานวนสูง แตกลับกันไวต่ํากวาความเปนจริง ก็จะมีผลทําใหรายจายต่ํากวาความเปน
จริง ผลประกอบการแสดงผลกําไร ซึ่งเทากับวาเปนผลกําไรทางบัญชีหรือตัวเลข ไมใชผลกําไรจริงๆ
และหาก ธพ.เอากํ าไรดัง กลาวไปจายเงิ นป นผล ก็ เท ากับ วาเอาสินทรัพ ยห รื อหนี้สิ นที่ก อในเวลา
เดียวกันไปจายใหกับผูถือหุน ซึ่งเปนเรื่องที่อันตรายพอสมควร และถึงแมวาจะไมมีการจายเงินปนผล
ก็ยัง ทําให เงิ นกองทุ นที่ แสดงอยูไมเ ปนความจริ ง เพราะกําไรถือเปนสวนหนึ่ง ของเงิ นกองทุนดวย
เหลานี้ลวนเปนเหตุผลที่ทําให ธปท.มีความจําเปนในการกํากับตรวจสอบฐานะและผลการดําเนินงาน
ของ ธพ.
6. การตรวจสอบและประเมินฐานะความมั่นคงของธนาคารพาณิชย
โดยที่ประเทศไทยปกครองดวยระบบเสรีนิยม การเขาไปควบคุมดูแล ธพ.จึงกระทําไดตาม
ควรในขอบเขต โดยที่ ธปท.จะไมเขาไป Operate เอง แตจะออกกฎเกณฑและกํากับใหเหมาะสม
เมื่อมีการปฏิบัติไมถูกตอง ก็จะชี้ใหเห็นถึงความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้น สําหรับขั้นตอนปฏิบัติในการ
ตรวจสอบและการประเมินฐานะ ธพ. มีดังนี้
1. การวางแผนการตรวจสอบและการวิเคราะหหรือประเมินความเสี่ย ง การประเมิ น
ความเสี่ยงจะทําใหผูตรวจสอบ ธปท. สามารถกําหนดขอบเขตและเปาหมายในการตรวจสอบเบื้องตน
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาจุดออนที่อาจมีไดใน ธพ. ตั้งแตระดับสูงสุดถึงระดับต่ําสุด
การประเมินความเสี่ยงจึงควรทําในลักษณะ Top – Down เพื่อที่ผูตรวจสอบจะไดเห็นภาพความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบและเกี่ยวเนื่อ งซึ่งกั นและกัน เพราะโดยทั่วไปหากมีจุดอ อนในการบริหารงานระดับ
นโยบายซึ่งเปนระดับ Top แลว จุดออนที่มีความเสี่ยงก็จะมีผลกระทบตอระดับลาง ซึ่งเปนระบบงาน
และการปฏิบัติตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ในการตรวจสอบ ธพ. ผูตรวจสอบตองใชเทคนิคตั้ง
คําถามเพื่อหาจุดที่สามารถกอใหเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดกับ ธพ.ได และคําถามที่ควร
ถามตอไปคือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมีสาระสําคัญหรือไม และ ธพ.ไดมีการควบคุมอะไรบาง ณ
จุดนั้น ขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไดโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับขอผิดพลาดหรือการควบคุม
จะทําใหผูตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพไดมากกวาใขคําถามทั่วไป
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2. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการบริหารงานของ ธพ. ปจจุบัน ธปท.ไดใช
เครื่องมือในการตรวจสอบที่เรียกวา การประเมินความเสี่ยง (RAS : Risk Assessment System หรือ
Risk Analysis System) ซึ่งเหมาะสมกับการกํากับตรวจสอบ ธพ.ในยุคปจจุบันและอนาคต เนื่องจาก
เนนการป อ งกั นป ญ หาก อ นเกิ ดป ญ หามากขึ้น (Pro-active) อยางไรก็ ตาม การใชเ ครื่ อ งมื อ ใหม
ดังกลาวจะตองอาศัยความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับความเสี่ยง และตองมีแนวทางในการวิเคราะหความ
เสี่ยง ตองทราบวาเหตุการณและกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงคืออะไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นรับได
หรือไม การปองกันความเสี่ยงจะใชวิธีไหนดี จะใชวิธีปองกันโดยการควบคุม หรือจะใขวิธีการแกไข
ปญหาภายหลัง สําหรับแนวทางที่ดีในการวิเคราะหความเสี่ยงก็คือ “ชี้ปญหาใหออก บอกปญหาใหถูก
แกปญหาใหได กอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น”
สําหรับแนวทางการตรวจสอบการบริหารงาน ธพ. มีดังนี้
2.1 การบริหารความเสี่ยง มีอยูดวยกัน 6 ดานไดแก
1) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) เปนความเสี่ยงจากลักษณะการใหกูยืม
ของ ธพ. ไดแก การใหกูเปนจํานวนสูงแกลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดเปนสัดสวนสูง
หรือการใหกูแกธุรกิจในเครือ เปนตน
2) ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) ที่ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) ระดับราคา (Price risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange risk)
3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) เนื่องจาก ธพ.ไมสามารถชําระ
คืนเงินฝากหรือชําระหนี้ไดเมื่อครบกําหนด หรือแหลงเงินทุนมีจํากัด
4) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operational Risk) เกิดจากความไมเพียงพอ
ของระบบขอมูล การดําเนินงานมีปญหา ระบบการควบคุมภายในบกพรอง
5) ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการฝาฝ น
ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
6) ความเสี่ ย งด า นชื่ อ เสี ย ง (Reputation risk) เกิ ด จากความเห็ น ของ
สาธารณชนที่มีตอ ธพ.ในดานลบ
2.2 การบริหารสินเชื่อ หมายถึง การประเมินคุณภาพในการบริหารสินเชื่อของ ธพ.
ตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ การติดตามการ
ใชวงเงินของลูกหนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด การสอบทานเงินใหสินเชี่อ (Loan Review)
การจัดระดับลูกหนี้ (Grading) และความถูกตองในการจัดชั้นสินทรัพย การแกไขปญหาลูกหนี้ และ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้มีปญหาในการชําระหนี้
2.3 การปรั บตั วต อ การเปลี่ ย นแปลงภายนอก หมายถึง การประเมิ น ดูว า ธพ.มี
แผนงานหรื อมี ม าตรการไวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของป จจั ยภายนอกหรื อไม ซึ่ ง
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการตกต่ําของอุตสาหกรรม การแขงขัน
หรือนโยบายของทางการ
2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เปนการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ ธพ.กําหนดขึ้นใช วามีความเหมาะสมเพียงพอ และไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
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ตลอดจนการประเมินคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในของ ธพ.
นั้นดวย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544)
3. การพิจารณาความมั่นคงของ ธพ.จะใช CAMEL เปนหลัก ไดแก
- Capital adequacy ความเพียงพอของเงินกองทุน
- Assets quality คุณภาพของสินทรัพย
- Management การบริหารจัดการ
- Earning ผลการดําเนินงาน
- Liquidity สภาพคลอง
7. ปจจัยที่มีผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
ในอดีตที่ผานมาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ธพ. มีสาเหตุจากปจจัยภายในที่ควบคุมไดและ
ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได ไดแก
1. ผูบริหาร ธพ.ขาดวิสัยทัศน ขาดจิตวิญญาณของผูบ ริหาร
2. การเรงขยายความเจริญเติบโตของกิจการ โดยขาดความรอบคอบระมัดระวังถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอการดําเนินงานระยะยาวของกิจการและ
ระบบงาน
3. ระบบเงินมีสภาพคลองสูงเกินไป เนือ่ งจากการกูยืมจากตางประเทศ และมีเงินไหล
เขาประเทศมาก ทําใหมีการเก็งกําไรในหลักทรัพยและธุรกิจที่ไมกอใหเกิดผลผลิตที่แทจริง เชน ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
4. เกิดจากการใชจายฟุม เฟอยขาดวินัยของคนไทยในประเทศ
5. การขาดจรรยาบรรณของผูบ ริหาร ธพ. ซึ่งมีพฤติกรรมการฉอฉลประพฤติมิชอบ โดย
เนนประโยชนสวนตนและกลุมบุคคลผูใกลชิดผูบริหาร
6. ขาดมาตรการลงโทษที่เฉียบขาด คือไมมีบทลงโทษที่เหมาะสม
สําหรับสัญญาณที่บงชี้วา ธพ.กําลังมีปญหา (Early warning sign) อันเนื่องมาจากปจจัย
ผลกระทบดังกลาวขางตน มีดังนี้
1. สินทรัพยสภาพคลองอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่ ธปท.ประกาศกําหนด
2. มีคุณภาพสินทรัพยต่ํา คือมีหนี้ดอยคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม
3. มีเงินกองทุนไมเพียงพอ โดยมีฐานะเงินกองทุนเสื่อมลงเปนลําดับ
4. ความสามารถในการหารายไดลดลง จนมีผลขาดทุน
5. มีการฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย
6. มีการตกแตงบัญชีเพื่อแสวงหาผลกําไร
7. การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ
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8. การสรางความแข็งแกรงใหกับธนาคารพาณิชย
มาตรการกํ ากั บดูแล ธพ.ในปจ จุบัน ธปท.ไดมีก ารปรับ รูป แบบใหม โดยไดตระหนักถึง
บทเรี ยนที่ ไดรั บจากวิกฤติเ ศรษฐกิ จ ป 2540 เนื่องจากกอ นหนานั้นไดใชวิธีก ารแก ไขดวยการไป
ตรวจสอบดูวา ธพ.มีสินทรัพยดอยคุณภาพเพียงใด แลวก็บอกให ธพ.กันเงินสํารองไว ไมไดเปนการ
ปอ งกั นแตเนิ่นๆ นับ แตภายหลั งวิกฤติเ ศรษฐกิ จ ธปท.จึ งปรั บวิธีก ารทํ างานในเชิง รุก เป นวิธีก าร
ปองกันและรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานผิดพลาด โดยกําหนดให ธพ.ปฏิบัติดังนี้
1. ตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยเฉพาะมาตรฐานเครดิต(Credit Standard)
เนื่องจาก 80% ของสินทรัพยเปนเงินใหสินเชื่อ เปนความเสีย่ งที่มปี ริมาณมากทีส่ ุด จะตองมีการ
บริหารที่ดี
2. ตองกันเงินสํารองใหมากที่สุดสําหรับหนี้ทมี่ ีปญหาในปจจุบนั และที่คาดวาจะเสียหาย
ในอนาคต
3. ตองมีเงินกองทุนรองรับยอดสินเชื่อที่ปลอยออกไปเปนจํานวนสูง
การสรางความแข็งแกรงขางตน เสมือนเปนการสรางกําแพงปองกันไวถึง 3 ชั้น ทําใหความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอความมั่นคงของ ธพ. (สาลินี, 2555) ปจจุบัน ธปท.ไดใชระบบ
เงินกองทุนของ BIS (Bank for International Settlements) ที่ออกโดยคณะกรรมการดานการ
กํากับดูแลภาคการธนาคารในระดับสากล (Basel Committee on Banking Supervision : BCBS)
ซึ่งมีการใหน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยประเภทตางๆของ ธพ. โดยกําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital to risk weighted Assets ratio หรือที่เรียกสั้นๆวา BIS ratio) ของ ธพ.
ใหอยูที่ระดับไมต่ําวา 8.5% ขณะนี้ระบบ ธพ.ไทยมี BIS ratio อยูที่ 15% สูงกวาเกณฑที่กําหนด
แสดงวามีเงินกองทุนเผื่อไวเปนจํานวนสูง ระบบเงินกองทุนของ BIS นี้จะชวยให ธพ.ของประเทศไทย
มีมาตรฐานทางดานเงินกองทุนเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหตางประเทศมี
ความมั่นใจในความมั่นคงของระบบธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มขึ้น (เกริก, 2555)
9. สรุป
ดวยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและการแขงขันของธุรกิจภายใตโลกที่ไรพรมแดนเชนทุก
วันนี้ ทําใหทุกวงการธุรกิจตางตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ไมเวนแมกระทั่งธุรกิจธนาคาร
พาณิชยที่ นอกจากจะตอ งแขงขันกันภายในประเทศแล ว ยัง ตองแขง ขันกั บ คูแขง ที่เ ป นสาขาของ
ธนาคารตางประเทศ โดยมีการเสนอผลิตภัณฑและการใหบริการทางการเงินแกประชาชนหลากหลาย
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ธพ.จึงได Transfered Technology ระบบงาน ระบบความรู ความคิดใหมๆในเรื่อง
นวัตกรรมทางการเงินจากตางประเทศมาใชในธนาคารมากขึ้น ทําใหธุรกรรม ธพ.มีความสลับซับซอน
และหากไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี อาจกอใหเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายขึ้นได ดังนั้น จึง
เปนหนาที่ของ ธปท.ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการ
ของ ธพ. พรอมทั้งพัฒนาวิธีปฏิบัติงานดานตรวจสอบและวิเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อมิ
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Abstract
The purpose of qualitative research for youth development was to recognize
the value of traditional herbs with health benefits by using the group process. There
were 24 young persons who were willing to participate in research study and
duration of operations from August to November 2013. The group process was
activated as a tool to study 5 activities: 1) Activities reflection of the community
context and reflect comments back from the youth group. 2) Group activities to
create relation and participation. 3) Youth leadership survey to explore the
traditional herbs in the community. 4) Focus group discussion 5) Discussion activities
(Dialogue) learning and exchange confirmed knowledge on the value and the
benefits of Thai herbs between Thai herbal specialist and any persons who had the
knowledge of local talent. The results showed that: 1) Youth wanted to come
together as a strong youth group. 2) Youth understood to the way how to increase
revenue growth from the folk herbal plants for sales. 3) The patented of rare Thai
herbs found in this community was done that benefited to human health.
Keywords : Youth learning, Group process, Thai herbs value
1. บทนํา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต คือ การปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชน มีความรักและผูกพันกับครอบครัว รักบานเกิดและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู
อาศัย มีวิถีชีวิต ที่พอเพียงและภาคภูมิใจในความเปนคนไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น มีจิตสํานึกสาธารณะ อนุรักษสิ่งแวดลอ มและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน
ความสําคัญ ของการพัฒนาจึงอยูที่การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงบทบาทในการเปนผูนํา/ผู
รวมกิจกรรม ที่สรางสรรค การพัฒนาศักยภาพทางความคิด และการสรางสังคมการเรียนรูรวมกันของ
กลุมเยาวชน โดยมีพี่เลี้ยงหรือผูใหคําปรึกษาเพื่อชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเสริมแรงโดยให
การกําลังใจและใหการสนับสนุน
บริบทของชุมชนบานตนฮางพัฒนา ตําบลบานคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนชุมชนตน
น้ํา ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปนพื้นที่ทางการเกษตรกรรมและเปนชุมชนที่เขมแข็ง
แตปญหาของชุมชนแหงนี้ คือ เยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพยติดทั้งการเสพยและขายจึงถูกตีตรา
(Stigma) จากชุมชนใกลเคียงวาเปน “พื้นที่อันตราย” เยาวชนที่อยูในชุมชนขางเคียงจะถูกหามปราม
จากผูใหญไมใหเขามาเกี่ยวของกับเยาวชนในชุมชนนี้ จากมูลเหตุดังกลาวจึงเปนแรงจูงใจใหเยาวชน
บานตนฮางพัฒนา ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพยติดไดรวมตัวกั นเปนกลุมแกนนําเยาวชนจํานวน
24 - 30 คน มีอายุระหวาง 18 - 22 ป ระดับการศึกษาตั้งแต ม.1 - ปวช. โดยกลุมเยาวชนมีความ
มุงมั่นตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณจากสังคมภายนอกมองวาเปนชุมชนอันตรายที่ไมควรเขามา
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เกี่ ยวของ โดยการทํ ากิ จกรรมตาง ๆ ที่ เ ปนประโยชนตอการพั ฒนาชุม ชนของตนเอง โดยเริ่ม ตน
กิจกรรมจากการรวมกันสรางฝายชะลอน้ําในหมูบาน สรางคอกสุกรจากวัสดุเหลือใชเพื่อเลี้ยงสุกรที่
ไดมาจากการบริจาคและปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษจากพันธุผักที่ไดรับบริจาคโดยปลูกในพื้นที่
สาธารณะของชุมชน
2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาการเรียนรูเยาวชนใหรูจักคุณคาของสมุนไพรพื้นบานที่มปี ระโยชนตอสุขภาพ
2.2 พัฒนาความเขมแข็งของกลุม เยาวชนในการทํากิจกรรมทีส่ รางสรรคโดยกระบวนการมีสวนรวม

3. กรอบแนวคิดการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่เปนภัยรายแรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตสงผลกระทบตอ
สัง คม เศรษฐกิจ บั่ นทอนความเจริ ญของประเทศชาติ ยาเสพติดมีม ากมายหลายชนิด ไดแก ฝ น
เฮโรอีน กัญชา ยาบา ยาอี สารระเหย กระทอม และยากระตุนประสาทเปนตน แตละชนิดกอใหเกิด
ผลรายแกรางกายทั้งสิ้น เยาวชนเปนกลุมที่ติดยาเสพติดมากกวากลุมคนอื่นๆและกําลังแพรระบาดสู
เด็กนักเรียนวัย 9 - 10 ขวบ ซึ่งเปนปญหาที่นาหวงใยโดยมีปจจัยหรือสาเหตุ เชน การถูกเพื่อนชักจูง
ใหลองเสพเพราะความอยากรู อยากลอง หรือถูกลอลวงและยังมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
การขาดความอบอุ นในครอบครั ว ป ญ หาพ อ -แม ห ยาร างกั นหรื อ ผู ใหญ ไม มี เ วลาให ความใกล ชิ ด
ตลอดจนไมไดสนใจดูแลหรือเปนที่พึ่งเด็กและเยาวชนจึงเกิดความวาเหวไมรูจะปรึกษาใครจึงหันไปหา
ยาเสพติด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
เด็กและเยาวชนโดยใหหนวยงานทุกภาคสวนทั้ง ภาครั ฐ องคกรเอกชน ภาคธุรกิ จและภาคประชา
สังคมทุกระดับ ใหความสําคัญแกเด็กและเยาวชนทุกคนจําเปนที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอ
แม ผูดูแล ชุมชน และสังคมอยางเหมาะสม และรอบดานในทุกชวงวัยโดยคํานึงถึงคุณคา ความเทา
เทียม ความเปนธรรมและไมเลื อกปฏิบัติ ตลอดจนบูรณาการองคความรูจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่ อ
สงเสริม ให เด็ก และเยาวชนมี พัฒนาการทั้ งทางดานร างกาย จิตใจ อารมณ สั งคม และ สติป ญญา
ความสําคัญของการสรางภูมิคุมกัน ในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน คือ การปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย สํานึกรักชุมชนและถิ่นกําเนิด มีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา มี
ความพอเพียง มีสํานึกความเปนพลเมืองทีดี มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผูอื่น รูจักคิดอยางมีเหตุผล
มี จิ ตสาธารณะ รั ก สิ่ ง แวดล อ ม สามารถดํ าเนิ นชี วิต ไดอ ย างปลอดภั ย หลั ก การสํ าคั ญ ของการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนตองอาศัยกระบวนการสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความรูที่
ผสมผสานกับประสบการณตรง สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมกลุมของเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุน
ใหมีการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคสั งคม เนนการมีสวนรวม ซึ่งจะนําสูก ารสรางคุณคา และความ
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ภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชน สงเสริมทักษะและเจตคติที่ดีตอการกระทําในสิ่งที่ดีงามหรือมองเห็น
ประโยชนจากการกระทําของตนเองทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
การพัฒนาการเรียนรูเด็กและเยาวชนโดยในกรอบแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุม (Group
process theory) เปนการนําหลักการของพลังกลุมไปใชในการปรับเปลี่ยนเจตคติ พัฒนาพฤติกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธและการพัฒนาการทํางานของกลุมคนใหมี
ประสิทธิภาพ (Kurt Lewin, 1920) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกระบวนการกลุม คือ โครงสรางของ
กลุมเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกันตามลักษณะของสมาชิกกลุม เมื่อกลุมเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมในดานการกระทํา ความรูสึกและความคิด สมาชิกกลุมจะมีการ
ปรับตัวเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัยความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําให
การปฏิ บั ติ ง านลุ ล ว งไปได ต ามเป า หมายของกลุ ม โดยที่ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลเป น ผลมาจาก
ความสัมพันธของสมาชิกในกลุม หลักการเรียนรู แบบกระบวนการกลุมมีประเด็นที่สําคัญ 3 ประการ
คือ 1) การพัฒนาพฤติกรรมโดยกระบวนการกลุม เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดใชศักยภาพ
ของแตล ะคนทั้ ง ในดานความคิด การกระทํ าและความรู สึ ก มาทํ าการแลกเปลี่ ยนความคิดและ
ประสบการณซึ่งกันทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากแหลงความรู ที่หลากหลาย 2) กระบวนการ
กลุ ม ที่ มี บ รรยากาศสร างสรรค มี ส วนร วมในกิ จ กรรมการทํ างานแบบกลุ ม มี อิ ส ระในการแสดง
ความรูสึกนึกคิดและ มีบ ทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนจะชวยใหการเรียนรู เปนไป
อย า งมี ชี วิ ต ชี วา ช ว ยกระตุ นให เ กิ ด ความกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู 3) การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการแสวงหาความรูหรือคนพบความรูดวยตนเองจากกิจกรรมตาง ๆ จะชวยใหเกิดความใจอยาง
ลึกซึ้ง จดจําไดดี ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได รวมทั้งสามารถนําไปสู
การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพ
การปลูก ฝง ใหเ ด็ก และเยาวชนมีความรัก และผูก พันกับครอบครั ว สํานึก รักชุมชนและถิ่น
กําเนิด มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและภาคภูมิใจในความเปนไทยตองเริ่มที่การสรางกระบวนทัศน
ใหมใหแกเด็กและเยาวชนในการใหความสําคัญระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกัน
ตลอดเวลา การมองเห็นคุณคาของทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูรอบตัวและเกิดมุมมองหรือมีแนวคิด
เชื่อมโยงประโยชน ระหวางดานเศรษฐกิจและดานสุขภาพบนพื้นฐานของกิจกรรมสรางสรรคและการ
อนุรัก ษโดยเฉพาะสมุนไพรพื้นบ านที่ เปนประโยชนตอสุ ขภาพและการสง เสริ มสนับสนุนให พืชผั ก
สมุนไพรอยูในวิถีชีวิตและในวัฒนธรรมการบริโภคโดยใหมีองคความรูวาพืชผักสมุนไพรพื้นบานที่มีอยู
ในชุมชนของตนเอง มีคุณคาทางโภชนาการและคุณคาตอสุขภาพอยางไรและสอดคลองกับที่สํานัก
โภชนาการ กรมอนามัยไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรในป พ.ศ.2554 พบวา ประเทศ
ไทยมีพืชผักสมุนไพรพื้นบานมากกวา 300 ชนิด สวนใหญจะขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ริมหวย หนอง
คลองบึงและปาเขา คุณคาของพืชผักสมุนไพรพื้นบานที่คนไทยทั้ง 4 ภาคนิยมกินกันอยูทั่วไป ทั้งดอก
ใบ ยอดอ อ น ฝ ก ผล หั วและรากจากการเก็ บ ตัวอยางผั ก พื้ นบ า น รวม 45 ชนิ ด จาก 4 ภาค
ประกอบดวย ภาคกลาง 12 ชนิด ภาคเหนือ 6 ชนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชนิด และภาคใต
22 ชนิด โดยศึกษาปริมาณสารอาหาร
ที่มีความสําคัญพบวามีประโยชนตอรางกายมากถึง 9
ดาน ไดแก ปริมาณพลั งงาน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เบตาแคโรทีน วิตามินซี ใยอาหาร ธาตุ
เหล็กและแคลเซียม ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักทุก 100 กรัมเทากัน พบวาพืชผักสมุนไพร
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พื้นบานของไทยทุกชนิดใหพลังงาน โปรตีน ไขมันและคารโบไฮเดรตนอยมากซึ่งเปนประโยชนในดาน
การปองกันการสะสมไขมันในเสนเลือดที่เปนตนเหตุสําคัญ ของการเกิดโรคอวน โรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมอบหมายให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพร
สงเสริ มประชาชนใชบ ริโ ภคและให โรงพยาบาลในสัง กัด ของกระทรวงสาธารณสุ ขนํามาปรุง เป น
อาหารของผูปวยเปนตัวอยางประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลอยางทั่วถึง
4. วิธีดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการภาคสนามโดยมี
คณะผูวิจัยประกอบดวยคณาจารย นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนย
ลําปาง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น และกลุมเยาวชนในชุมชนบานตนฮาง
พัฒนา โดยมีบรรยากาศและสถานการณของการมีปฏิสัมพันธระหวางคณะผูวิจัยและกลุมเยาวชน
ตลอดระยะเวลา ที่ทําการศึกษาและมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในประเด็นที่ตองการ
ศึก ษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุม ประโยชนและคุณคาของสมุนไพรไทย จากตําราเอก
เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยและการสืบคนขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต
ขั้นตอนที่ 2 คณะผูวิจัยศึกษาบริบทของชุมชนบานตนฮางพัฒนาในดานตาง ๆ ดวยวิธีการลง
พื้นที่ คลุ กคลี และเรี ยนรูวิถีชีวิตชุมชนทําการสัง เกตแบบมี สวนรวมและไมมี สวนรวม (Participant
observation and Non participant observation) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure
interview) และการจดบันทึกสาระสําคัญของขอมูลที่รวบรวมไดในแตละสถานการณและในแตละ
ชวงเวลา นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายรวมกัน ทําการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง-โอกาสพัฒนาตามหลักการ
SWOT Analysis
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประชุมกลุม (Group meeting) เพื่อสะทอนบริบทชุมชนและการ
สะทอนความคิดเห็นยอนกลับจากกลุมเยาวชน
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสรางสัมพันธภาพ สรางความคุนเคย ความสนุกสนาน
เปนกันเองโดยการใชเกมเปนสื่อกิจกรรมและกระตุนใหเยาวชนไดแสดงออกถึงการมีสวนรวม
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมสํารวจสมุนไพรพื้นบานในชุมชนโดยใหเยาวชนมีบทบาทในการเปน
ผูนํา การสํารวจรวมกับคณะผูวิจัย นําขอมูลสมุนไพรพื้นบานที่สํารวจพบในชุมชนและความรูเรื่อง
ประโยชน ของสมุนไพรที่ไดมาจากการถายทอดจากบรรพบุรุษมาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางกลุมเยาวชนโดยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) และรวมกันวิเคราะห สังเคราะห จัด
ประเภทและหมวดหมูของสมุนไพรพื้นบานที่มีประโยชนตอสุขภาพที่สํารวจพบจํานวน 91 ชนิด โดย
จัดทําแผนที่ที่อยูของสมุนไพร (Zoning maps) ในแตละพื้นที่ของชุมชนบานตนฮางพัฒนา จัดทํา
คูมื อสมุนไพรพื้ นบ านที่สํ ารวจพบในชุม ชนทั้ง 91 ชนิด ประกอบดวยภาพถายสมุนไพร ชื่อ เรี ยก
สมุนไพรที่อาจเรียกชื่อแตกตางกันในแตละภาค และสรรพคุณของสมุนไพรที่เปนประโยชนตอสุขภาพ
และวิธีการใชในสวนตาง ๆ ของสมุนไพร เชน ใบ ดอก ราก ลําตน หัวหรือเหงา
ขั้นตอนที่ 6 จัดกิ จกรรมการเสวนา (Dialogue) แลกเปลี่ ยนเรียนรูระหวางเยาวชนและ
ประชาชนในชุม ชนโดยมี ผู รู ที่ มี ความผู เ ชี่ยวชาญดานสมุ นไพรไทยและเป นผู ที่ ไดขึ้นทะเบี ยนรั บ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและยืนยันความรูและ
คุณคาของสมุนไพรพื้นบานทุกชนิดที่สํารวจพบในชุมชนแหงนี้วามีประโยชนตอสุขภาพทั้งในดานการ
รักษาโรคและการสง เสริ มสุ ขภาพร วมกั บปราชญชาวบ านที่มีความรูดานภูมิป ญญาทอ งถิ่นรวมไข
ปริศนาสมุนไพรที่มีผลดีตอสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 7 ทําการตรวจสอบขอมูลและสิ่งที่คนพบแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อเปน
แนวทางยืนยันความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อถือได (reliability) ของขอมูลและสิ่งที่คนพบ
ในแตละสถานการณ โดยบันทึกเสี ยงการสนทนาและการสัมภาษณก ลุมเยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนทีเขารวมวงเสวนา การรวบรวมขอมูลโดยวิธีการมีผูสังเกตการณ (Observer) และการวิเคราะห
กระบวนการกลุ ม โดยตรวจสอบความเชื่อ ถือ เปรี ยบเที ยบกรอบแนวคิดทฤษฎีก ระบวนการกลุ ม
(Group process theory)
5. ผลการศึกษา
ถอดบทเรียนจากการเรียนรูในแตละกิจกรรมของกระบวนการแบบมีสวนรวมโดยวิธีจากการ
สนทนารวมกับกลุมเยาวชน ที่เขารวมโครงการ จํานวน 24 คน สรุปผลที่ไดจากการเรียนรูของกลุม
เยาวชนและผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ
1. ดานความเขมแข็งของกลุม เยาวชน: กลุ มเยาวชนมี สั มพั นธภาพที่ ดีร ะหวางกั นโดยมี
พัฒนาการ จากการใชกระบวนการกลุมสัมพันธและกลุมเยาวชนมีความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง/ลบ
ลางภาพลักษณที่ชุมชนขางเคียงมองวาเปนเขตพื้นที่ยาเสพติดโดยรวมกันทํากิจกรรมที่พัฒนาชุมชน
ของตนเอง
2. ดานเศรษฐกิจ: เยาวชนมองเห็นชองทางในการหารายไดเพิ่ม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ของเยาวชนที่ไดทําการสํารวจสมุนไพรพื้นบานที่เปนประโยชนตอสุขภาพ พบวามีมากถึง 91
ชนิดและประโยชนทั้งในและการขยายพันธุเพื่อหารายไดโดยการสงขายเพื่อการบริโภค การสงพืช
สมุนไพรเปนวัตถุดิบ ขายใหกั บแหลงที่ ทําธุรกิ จผลิ ตภัณฑส มุนไพรที่ ขึ้นทะเบี ยนประกอบการจาก
หนวยงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษขายภายในชุมชน
และการเพิ่มพื้นที่การปลูก “ผักกูด” เปนพืชผักสมุนไพรที่คนในเขตเมืองชื่นชอบในการนํามาประกอบ
อาหาร
3. ดานการเรียนรู: เยาวชนไดรับการถายทอดความรู “ปริศนาสมุนไพร” คือ ประโยชนของ
สมุนไพร ที่มีตอสุขภาพจากผูรูและปราชญชาวบาน
4. ตระหนัก เห็ นคุณคาทรั พ ยากรธรรมชาติและให ความสํ าคัญ ในการอนุรั ก ษส มุ นไพร
“มะขามเครือ” ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มีแหงเดียวในพื้นที่นี้แตอยูในปาลึก มีบุคคลภายนอกมากวานซื้อ
เพื่อสงไปประเทศจีนนําไปทําผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใหประโยชนทางดานสุขภาพอยางไมจํากัดจํานวน
ใหความสําคัญในการ ขอการจดสิทธิบัตรและวางแผนในการหาวิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรชนิดนี้ใน
ชุมชนตอไป
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6. การอภิปรายผล
บริบทชุมชน และสภาพที่เปนจริงของชุมชนบานตนฮางพัฒนาเปนหมูบานที่มีสภาพพื้นทีเ่ ปน
ที่ราบเชิงเขาสูง มีปาไมและภูเขาลอมรอบ เปนพื้นที่ตนน้ํา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีปา
ไมและสัตวป าอยูม ากมายหลายชนิด เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและเลี้ ยงสัตว
ลักษณะโครงสรางทางสังคม ประชาชนสวนใหญมีความสัมพันธแบบชนบท ความผูกพันแบบญาติมิตร
มีความเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกัน และกันในครอบครัวและเพื่อนบาน ประชาชนยังคงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา สอดคลองกับงานวิจัย
(กนกรัตน ทิพนี, 2552) วา “ประชาชนใหความรวมมือรวมใจในการดํารง รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมแ
ประเพณีอยางมั่นคง ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ตาม” และกระบวนการเรียนรูรวมกัน
จะเปนแนวทางเสริมสรางสุขภาพที่ดี ครอบครัวเกิดความอบอุนและมีความสุขรวมกันของคนชุมชน
นโยบายดานสาธารณสุขยังเปนนโยบายในภาพรวมเปนสวนใหญ ยังไมเปนนโยบายที่ชัดเจน
ไมมีการดําเนินงานรวมกับชุมชน มีเพียงแตความรวมมือกับ อสม. เทานั้น เรื่องสุขภาพของคนใน
ชุมชน เปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ ตองรวมมือรวมใจทําใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
นําไปสูการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชน คนในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยัง
ไมใหความสําคัญและไมตระหนักถึงอันตรายจากการใชสารเคมีเทาที่ควร ปญหาในชุมชนที่ไมสามารถ
แกไขไดและเปนปญหาใหญ คือ ปญหายาเสพติด คนในชุมชนตองชวยกันแกไขปญหา ตองรวมมือกัน
ดวยความเขมแข็งของชุมชน สอดคลองกับประโยชนของการมีสวนรวมของเฉลียว บุรีภักดี และคณะ
(จี ร ะศัก ดิ์ เจริ ญ พั นธ, 2550) และสอดคล อ งกั บ งานวิจั ย (กนกรั ตน ทิ พ นี , 2552) วา “วิ ถี
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชน หลังเลิกงานในตอนเย็นก็จะมีการแวะดื่มที่รานเหลาในชุมชนประจํา
จับกลุมคุยกันเฮฮาทุกเย็น”
พืชสมุนไพรที่มีอยูในชุมชนบานตนฮางพัฒนานั้นสํารวจพบมากถึง 91 ชนิด ซึ่งแตละชนิดมี
สรรพคุณ ที่ใชในการรักษาความเจ็บปวยที่แตกตางกันออกไป โดยที่มาขององคความรูในเรื่องพื ช
สมุนไพรในชุมชนบานตนฮางพัฒนาไดมีการสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ สวนในการเสาะแสวงหา
พืชสมุนไพร เพื่อนํามาใชนั้นสวนใหญจะเสาะหาจากแหลงธรรมชาติภายในชุมชน สอดคลองกับทฤษฎี
ตนทุนทางสังคมของครูเตอรและเลซิน (ณรงคศักดิ์ หนูสอน, 2553) เนื่องจากมีพื้นที่อยูในเขตตนน้ํา
ทําใหมีสภาพปาที่มีความอุดมสมบูรณทําใหพบพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดในบริเวณปาชุมชนและ
ภายในบริเวณหมูบานเอง สอดคลองกับงานวิจัย (พัชทิชา กุลสุวรรณ, 2554) วา “องคความรูในเรื่อง
พืชสมุนไพรการเรียนรูเริ่มจากครอบครัวและเครือญาติที่มีการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ หากมี
ผูใดในครอบครัวเจ็บปวยผูที่มีความรูในการใชพืชสมุนไพรภายในครอบครัวจะเปนผูดูแลรักษาและ
เสาะหาสมุนไพรเพื่อนํามารักษาผูปวยบุคคลภายในครอบครัวจะเกิดการเรียนรู จดจํา และเมื่อเกิด
การทําหลาย ๆ ครั้งก็เกิดเปนประสบการณและสามารถปฏิบัติเองได”
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7. สรุป และขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ในการรวมกลุมสรางความเขมแข็งของกลุมเยาวชนเปนแบบอยางที่ดีแกยุวชนในชุมชน ที่
จะเอาเปนแบบอยาง ทั้งนี้จะตองมีผูใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็ง
และยั่งยืน เปนกําลังสําคัญของชุมชน
2. การดําเนินการในการรวมกลุมสรางความเขมแข็งของกลุมเยาวชนทางดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาทอ งถิ่น ทรั พยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจชุม ชน และการแก ไขปญหายาเสพติด จะตองอาศัย
ความรวมมือประชาชนทุกกลุมในชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งอยางจริงจัง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งแกชุมชนบานตนฮางพัฒนา
2. เสนอใหมีการศึกษารูปแบบการแกไขปญหาชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยตอยอดในดานเศรษฐกิจจากสมุนไพรไทยมาเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
กลุมคณาจารยภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการนครลําปางโมเดล ทั้ง 6 สถาบัน ของจังหวัด
ลําปาง ที่ใหการสนับสนุนแนวคิด ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนกลุมเยาวชนตนน้ํา
ผูนําและคณะกรรมการชุมชนบานตนฮางพัฒ นา ที่ให ความร วมมื อและมี สวนรวมในกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
กนกรัตน ทิพนี. (2552). กระบวนการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนบานวังธาร อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
กมลพร สงมี. (2543). การถายทอดความรูในการใชสมุนไพรที่มีผลตอการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและการพึ่ ง พาตนเอง. การค น คว า แบบอิ ส ระศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ.(2550). การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (COMMUNITY PUBLIC HEALTH
MANAGEMENT). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
จตุรงค เดชะวงศ. (2553). การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพของชุมชนบานมะกอก
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
เจษฎา งามประภาสม.(2551). กระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบาน
ม วงป อ ก อํ า เภอเวีย งแหง จั ง หวั ดเชีย งใหม . วิ ท ยานิ พ นธศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.

23

ชาญพงษ ถูกจิตร. (2542). สมุนไพรกับการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในชนบทของอําเภอเมือง
จั ง หวัดพะเยา. การค นควาแบบอิ ส ระศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม ,
เชียงใหม.
ณรงคศัก ดิ์ หนูส อน. (2553). การสง เสริ มสุ ขภาพในชุม ชนแนวคิดและการปฏิบั ติ. โรงพิม พแห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. (2551). การมีสวนรวมของเยาวชนในการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติแมน้ํา
สาร อํ า เภอเมื อ งลํ า พู น จั ง หวั ด ลํ า พู น . วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
ตรีทิพย สุขโข. (2551). การสํารวจพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช ณ ตําบลบานจันทรและแจมหลวง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
ธิดารัตน อัฐกิจ. (2548). การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมในเขตเทศบาล
ตํ า บลแม ตื น อํ า เภอลี้ จั ง หวั ด ลํ า พู น . วิ ท ยานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
บรรณารั ก ษ ป นทะรส. (2545). การสํ ารวจและเก็บ รวบรวมพื ชสมุนไพรบริ เ วณหมู บานนาขวาง
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
พัชทิชา กุลสุวรรณ. (2554). กระบวนการสืบทอดภูมิปญญาดานการจัดการความหลากหลายของพืช
สมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบานของชุมชนมง : กรณีศึกษา บานขุนชางเคี่ยน ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
วัชรพงศ พุมชื่น. (2549). การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานเครือขายชุมชนปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเครื อขายชุมชนอีส านลานนา จังหวัดเชียงราย. การ
คนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม
สมพร พวงประทุม.(2543). การมีสวนรวมในการอนุรักษสมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชาวบ านในชุม ชนท อ งถิ่นภาคเหนือ : กรณีศึก ษาชุม ชนบ านทุ งยาว ตําบลศรี บั วบาน
อํ า เ ภอ เมื อ ง จั ง ห วั ด ลํ า พู น . ก า ร ค น คว า แ บบ อิ ส ร ะศิ ล ป ศาส ต ร ม หา บั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สานิตย บั วสถิต. (2544). การปลูก และการใชพื ชสมุ นไพรพื้นบ านของเกษตรกร อํ าเภอแม แตง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม . การค น คว าอิ ส ระวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม ,
เชียงใหม.
สุภางค กฤษอัมร. (2551). การมีสวนรวมของชุมชนในการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ บานทุงพัฒนา
อํ า เภอสบปราบ จั ง หวั ด ลํ า ปาง. วิ ท ยานิ พ นธ พ ยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.

24

โสรัจจ ตาปณานนท. (2543). การมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการพื้นที่ตนน้ําในพื้นที่ลมุ น้ําแมคํา
ปอง จังหวัดแพร. การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
สุภางค จันทวานิช. (2553). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 18). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อรอนงค ธรรมกุล. (2539).การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น. วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.

25

การพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
The Development of Handicrafts for Lamphang Tourism
ชินพันธ โรจนไพบูลย และคณะ*
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวของจังหวัดลําปางในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมผูประกอบการสินคาหัตถกรรมชุมชนจากบัญชี
รายชื่อกลุมผู ประกอบการที่ขึ้นทะเบี ยนในโครงการหนึ่ง ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ประจําป 2553 ซึ่ ง
ครอบคลุมกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมทั้ง 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง และใชขอมูลปฐมภูมิดวยการใช
วิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory research) ในการศึกษาลักษณะตลาดสินคาหัตถกรรม
ชุมชนและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผลการวิจัยตามกลุมพื้นที่เสนทางการทองเที่ยวพบวาสินคาหัตถกรรมที่มีศักยภาพรองรับ
การทอ งเที่ยว ซึ่ง พิจารณาจาก รูปแบบสินคา,คุณภาพสิ นคา, ชองทางการจัดจํ าหนาย และตลาด
รองรับในปจจุบัน บนเสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่ กลุม 1 เชียงใหม-ลําปาง ไดแก กลุมผลิตภัณฑ
ขาวแตน,กลุมผลิตภัณฑจากเซรามิค,กลุมผลิตภัณฑจากกะลา,กลุมผลิตภัณฑไมแกะสลักและกลุ ม
ผลิตภัณฑมีดบานขามแดง พื้นที่กลุม 2 บนเสนทางลําปาง-กรุงเทพฯ ไดแก กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอ
มือ,กลุมผลิตภัณฑจากโปงขามและกลุมผลิตภัณฑขาวแตน พื้นที่กลุม 3 บนเสนทางลําปาง-เชียงราย
ไดแกกลุมผาทอยอมสีธรรมชาติ,กลุมผาถักโครเชท,กลุมเครื่องประดับจากเมล็ดมะคา พื้นที่กลุม 4 บน
เสนทางลําปาง-พะเยา ไดแก กลุมผลิตภัณฑจากเซรามิค,กลุมผลิตภัณฑจากไมแกะสลักและกลุม
ผลิตภัณฑจากหนังวัว สวนการพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อรองรับการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง ควร
นําลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของลานนาเขามาสรางจุดเนนของผลิตภัณฑที่สะทอน
ถึงความเปนอัตลักษณพื้นถิ่น อันเปนเอกลักษณในพื้นที่
คําสําคัญ : สินคาหัตถกรรมชุมชน
*ชินพันธ โรจนไพบูลย อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
Abstract
The Objectives of this research is to study handicraft product development
that support Lamphang Tourism toward ASEAN Economic Community. The
methodology of this research is Mixed Method by using secondary data of
Community Development Office of Lamphang and using primary data by
Participatory Research Method to collect data for find out the marketing and
developing of handicraft product .
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The results of this research is appear that efficiency handicraft product that
support Lamphang Tourism ; analytical from Features of product, Quality of product,
Channel of Distribution and Market for handicraft product ; separate from route of
tourism area can explain that 1.route of Chaingmai-Lamphang the handicraft product
is Rice Cracker, Product of Ceramic, Coconut Shell Handicrafts, Wood Carving
Handicrafts and Knife Handicrafts; 2. Route of Lamphang-Bangkok the handicraft
product is Cotton Handmade, Quartz of Pongkaam and Rice Cracker; 3.route of
Lamphang- Chaingrai the handicraft product is Cotton Handmade ,Crocheting
Handmade and Handmade accessory from MaKa ; 4 route of Lamphang – Phayao the
handicraft is Product of Ceramic, Wood Carving Handicrafts, Leatherwork
handmade.The process to develop handicraft product for support Lamphang
Tourism should to apply the local cultural and traditional in features of handicraft
product to demonstrate local identity and uniqueness.
Keywords : handicraft product
บทนํา
ปจจุบันแนวโนมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเริ่มเขามามีบทบาทตอภาคการทองเที่ยวมากขึ้น
นักทองเที่ยวประเภทนี้มีความสนใจในการทองเที่ยวเพื่อการแสวงหาความรู ประสบการณ โดยการ
เขารวมเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตชุมชนกับทองถิ่นในระยะสั้นเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมที่สืบเนื่องตอกัน
มา ซึ่งนักทองเที่ยวเหลานี้มีทั้งนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ กอรปกับกระแสของการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับการพัฒนาแบบยั่งยืนขององคการสหประชาติ
ซึ่งตองมีความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม จังหวัดลําปางเปนหนึ่งใน
จังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่มีความหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหลงอารยะธรรมลานนา ความหลากหลายในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ จากแนวโนมของการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนและศักยภาพเชิงการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง ดังนั้นจังหวัดลําปางจึงควรเรง
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดานสินคาหัตถกรรม เพื่อรองรับ
กระแสการเติบโตดังกล าว ประกอบกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวในยุคสัง คมบริโภคนิยมในปจจุบั น
ไมไดตองการซื้อสินคาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว แตจะเลือกซื้อจากการสราง
คุณคาความแตกตางในสินคาดวย โดยคุณคาดังกลาวจะตองสรางเพื่อใหมีความหมายทางวัฒนธรรม
การพั ฒ นาสิ น คาหั ตถกรรมเพื่ อ รองรั บ การท อ งเที่ ยวจึ ง เป นอี ก ป จ จั ยหนึ่ง ที่ จ ะพั ฒ นามู ล คาทาง
เศรษฐกิจในเชิงพาณิชยและเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืนตอไป ดังนั้นการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจยั
การจั ด การท อ งเที่ ย วอยางสร างสรรค เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื นของอั ต ลั ก ษณชุ ม ชนลํ า ปาง จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อ คนหาแนวทางในการพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนของจังหวัดลําปาง เพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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คําถามการวิจัย
ควรพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนของจังหวัดลําปางรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชการเก็บรวบรวม
ขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล การวิจัยดังนี้
การศึกษาครั้ง นี้ทําการศึกษากลุ มผูป ระกอบการสิ นคาหัตถกรรมชุม ชนที่ ขึ้นทะเบี ยนใน
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลประจําป 2553 จํานวน 361 กลุมใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง
โดยทําการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling )จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ในแตละกลุม
พื้นที่บนเสนทางการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง จํานวน 186 กลุม สําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่เขามา
เยี่ยมเยือนจังหวัดลําปางในป 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 478,222 คน(กลุมขอมูลสถิติเพื่อการทองเที่ยว,
2555) โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา ( quota sampling ) เพื่อสอบถามจํานวน 400 คน
เครื่องมื อที่ใชในการวิจั ยประกอบดวยแบบสอบถามเพื่ อสอบถามนักทอ งเที่ยวและแบบ
สัมภาษณกลุมผูประกอบการสินคาหัตถกรรมแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง โดยการจด
บันทึก
วิธีก ารรวบรวมขอ มู ล ในการวิจั ยครั้ ง นี้ใชแบบสอบถามในการเก็ บ ขอ มู ล นัก ท อ งเที่ ยว
จํานวน 400 คน เพื่อคนหาขอคิดเห็นที่มีตอสินคาหัตถกรรมชุมชนของจังหวัดลําปาง และใชการใช
วิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory research) ดวยการจัดทําเวทีชุมชน โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางรวมกับแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยคณะผูวิจัยตั้งคําถามปลายเปดใหกลุม
ผูเ ขาร วมเวทีชุม ชนแสดงความคิดเห็ น ซึ่ ง กลุ ม ผูเ ขาร วมประกอบดวยกลุ ม ผูป ระกอบการสิ นคา
หัตถกรรม, กลุ ม ผูป ระกอบการธุร กิจ ท อ งเที่ ยวและผู มีส วนเกี่ ยวขอ ง ตลอดจนปราชญ ชาวบ าน,
นักวิชาการดานการตลาดและนักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑ
การวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามนักทองเที่ยวทําการวิเคราะหโดยการจัดลําดับใน
การศึกษาพฤติกรรมการใชจายเพื่อการทองเที่ยว และขอมูลจากการจัดทําเวทีชุมชนทําการวิเคราะห
โดยการวิเคราะหตีความขอมูลจากการจัดทําเวทีชุมชนตามโครงสรางของแบบสัมภาษณ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษากลุมนักทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง
ในการสอบถามนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดลําปางซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาว
ไทย 200 คนและชาวตางชาติ 200 คนพบวานัก ทอ งเที่ยวชาวไทยสวนใหญ รอยละ 32.5 มาจาก
จังหวัดในภาคเหนือ และมาจากกรุงเทพมหานครรอยละ 28.5 สวนชาวตางชาติสวนใหญมาจากยุโรป
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รอยละ 44.5 และมาจากเอเชีย รอ ยละ26.0นักทอ งเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 21-40 ป โดยรอยละ 48.0 ของนักทองเที่ยวชาวไทยมีรายไดอยูในชวง 10,000 ถึง 20,000
บาท สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีรายไดอยูระหวาง 20,000 ถึง 39,999 เหรียญสหรัฐคิดเปนรอย
ละ 21.4 และนอยกวา 20,000 เหรียญสหรัฐคิดเปนรอยละ 41.0 ทั้งนี้คาใชจายของนักทองเที่ยวชาว
ไทย 3 อันดับแรกคือ คาซื้อสินคา/ของที่ระลึก ,คาอาหาร/เครื่องดื่มและคาใชจายเพื่อความบันเทิง
สวนคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 3 อันดับแรกคือ คาซื้ อสินคา/ของที่ระลึก ,คาอาหาร/
เครื่ อ งดื่ม และคาพาหนะในการเดินทาง โดยสิ น คาของที่ ร ะลึ ก ที่ นัก ท อ งเที่ ยวที่ เ ป น ที่ รู จั ก ของ
นักทองเที่ยวคือ ผลิตภัณฑเซรามิก,ถวยตราไกและขาวแตน ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญรับรูขอมูลการ
ทองเที่ยวของจังหวัดลําปางผานอินเทอรเน็ต
ผลการศึกษาในการจัดเวทีชุมชน
ในการจัดเวทีชุมชนซึ่งประกอบดวยผูที่เ กี่ยวของกั บผลิตภัณฑ การท องเที่ยวของจั งหวัด
ลําปางพบวาสินคาหัตถกรรมชุมชนที่มีศักยภาพรองรับการทองเที่ยว บนเสนทางการทองเทีย่ วในพืน้ ที่
กลุม 1 เชียงใหม-ลําปาง ซึ่งประกอบดวย อําเภอเกาะคา อําเภอหางฉัตร อําเภอแมทะ ไดแก กลุม
ผลิตภัณฑขาวแตน,กลุมผลิตภัณฑจากเซรามิค,กลุมผลิตภัณฑจากกะลา,กลุมผลิตภัณฑไมแกะสลัก
และกลุมผลิตภัณฑจากมีดบานขามแดง
พื้นที่กลุม 2 บนเสนทางลําปาง-กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบดวย อําเภอสบปราบ อําเภอเสริม
งาม อําเภอเถินและอําเภอแมพริก กลุมสินคาหัตถกรรมชุมชนที่มีศักยภาพรองรับการทองเที่ยวไดแก
กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ,กลุมผลิตภัณฑจากโปงขามและกลุมผลิตภัณฑขาวแตน
พื้นที่กลุม 3 บนเสนทางลําปาง-เชียงราย ซึ่งประกอบดวย อําเภอแจหม อําเภอเมืองปาน
อําเภอวังเหนือ กลุมสินคาหัตถกรรมชุมชนที่มีศักยภาพรองรับการทองเที่ยว ไดแกกลุมผาทอยอมสี
ธรรมชาติ,กลุมผาถักโครเชท,กลุมเครื่องประดับจากเมล็ดมะคา
พื้นที่กลุม 4 บนเสนทางลําปาง-พะเยา ซึ่งประกอบดวยอําเภอเมือง อําเภอแมเมาะ และ
อําเภองาว สินคาหัตถกรรมที่มีศักยภาพรองรับการทองเที่ยวไดแก กลุมผลิตภัณฑจากเซรามิค,กลุม
ผลิตภัณฑจากไมแกะสลักและกลุมผลิตภัณฑจากหนังวัว
ทั้งนี้ในการสนทนากลุมกับกลุมผูป ระกอบการสินคาหัตถกรรมชุมชนในดานรูปแบบสินคา
,ดานคุณภาพสินคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย ,ดานการสงเสริมการตลาด และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ พบวา
ดานรูปแบบผลิตภัณฑ สําหรับสินคาหัตถกรรมชุมชนในกลุมที่มีศักยภาพสูง สินคาสวนใหญมี
การพัฒนาอยูเสมอรวมถึงมีการออกแบบตามคําสั่งซื้อของลูกคา สินคามีตรายี่หอเปนของตนเองและมี
การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ทันสมัยดึงดูดใจนักทองเที่ยว สําหรับสินคาหัตถกรรมในกลุมที่มีศักยภาพปาน
กลาง การพัฒนาสินคายังคงเปนไปตามทักษะความชํานาญเดิมของผูนํากลุม ขาดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมรวมถึงการออกแบบใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยว ตลอดจนสินคา
สวนมากไมมีตรายี่หอ ไมมีบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
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ดานราคาของผลิตภัณฑ กลุมผูผลิตสวนใหญไดกําหนดราคาสินคาตามตนทุนแตอยางไรก็
ตามในกลุมผลิตภัณฑที่มีลักษณะสินคาคลายกันจะกําหนดราคาใหใกลเคียงหรือต่ํากวาผูผลิตรายอื่น
เล็กนอย
ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมผูผลิตสินคาสินคาหัตถกรรมชุมชนที่มีศักยภาพสูง ใช
ชองทางการจัดจําหนายผานพอคาคนกลางและมีสถานที่จัดจําหนายเปนของตนเองนอกจากนี้ยังนํา
สินคาไปรวมออกรานแสดงสินคา ซึ่งจัดในระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ติดตอกับลูกคาโดยตรง สวนชองทางการจัดจําหนายสินคาของกลุมที่มีศักยภาพในระดับปานกลาง
สวนใหญจะนําสินคาไปฝากขายที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ระดับอําเภอ หรือนําไปฝากขายที่รานขาย
ของที่ ร ะลึ กสํ าหรั บนัก ทอ งเที่ ยวในจั งหวัด รวมถึง นําสิ นคาไปออกร านแสดงสินคาซึ่ งจั ดในระดับ
จังหวัด
ดานการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสวนใหญใชการออกรานแสดงสินคาเปน
ชองทางสงเสริมการตลาด อยางไรก็ตามกลุมผูผลิตบางกลุมใชการประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการติดปายโฆษณาในจุดซึ่งเปนเสนทางผานที่สําคัญของจังหวัด
สําหรับแนวทางในการพัฒนาตลาดสินคาหัตถกรรมรองรับ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนพบวา การพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชน ควรนําลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ของลานนาเขามาสรางจุดเนนของผลิตภัณฑที่สะทอนถึงความเปนอัตลักษณพื้นถิ่น อันเปนเอกลักษณ
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในดานสวนประสมการตลาดพบวา กลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมตามกลุม
พื้นที่บนเสนทางการทองเที่ยวทั้ง 4 เสนทางในแผนการวิจัย มีความคล ายคลึงกันในดาน ลักษณะ
ผลิ ตภัณฑ , ประโยชนก ารใชง านของตัวผลิตภัณฑ , กลุม เป าหมายที่ เป นลู ก คากลุ ม เดียวกั น ,ชอ ง
ทางการจัดจําหนาย และการตั้งราคา ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ซึ่งพบวา การพัฒนาสินคาหั ตถกรรมยังมี ปญหาดาน การขาดความชัดเจนในดานการตลาด, และ
ผลิตภัณฑมี ความซ้ําซอนกลาวคือ มักเปนการผลิตสินคาชนิดเดียวกันออกมาทําการแขง ขันกั นเอง
นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในกลุมผูผลิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา
ตันตราสืบ (2551) และ ศิริณา จิตตจรัส (2549) โดยในดานการตลาด พบวาการพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูประกอบการสินคาหัตถกรรม นั้นจะตองอาศัยการะบวนการสวนประสมการตลาดในเรื่องของ
สถานที่จัดจําหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนากลุม
ผูผลิต
สวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑพบวาระดับหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ(Levels
of product / product component) สินคาหัตถกรรมในกลุมพื้นที่บนเสนทางการทองเที่ยว สวน
ใหญสามารถ อธิบายไดโดย ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได (Tangible or
Formal Product) โดยกลุมผูผลิตมีความสามารถและฝมือ ซึ่งไดรับการถายทอดสืบกันมาภายใน
ชุมชน ทําใหการพัฒนาผลิตภัณฑในดานคุณภาพและเชิงรูปลักษณ มีลักษณะเปนอัตลักษณของชุมชน
อยา งไรก็ ต ามในด านการสร างตราสิ น คา การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ และบรรจุ ภัณ ฑ กลุ ม ผลิ ตยั ง
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จําเปนตองไดรับการชวยเหลือและพัฒนาจากหนวยงานภายนอกซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจา
บุญสุภาพ (2550)และ ชุลีภรณ สองเนตร (2548)
บทสรุป
การพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวจังหวัดลําปางพบวาพฤติกรรม
การใชจายของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปางทั้งชาวไทยและตางชาติสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับสินคาของที่ระลึกรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณเปนที่รูจักของ
นักทองเทียวไดแก ผลิตภัณฑเซรามิค,ชามตราไกและขาวแตน ดังนั้นในการพัฒนาสินคาหัตถกรรม
ชุมชนจําเปนจะตองสรางอัตลักษณพื้นถิ่น อันเปนเอกลักษณในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวยการนําลักษณะ
ทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของลานนาเขามาสรางจุดเนนของผลิตภัณฑ สําหรับดานการตลาด
ควรสรางกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมชุมชนในการเสริมสรางชองทางการจัด
จําหนายใหแกกลุม ตลอดจนการสงเสริมการตลาดผานทางอินเตอรเน็ต
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฎิบัติ
กลุมผูผลิตควรปรับตัวและเพิม่ การเรียนรู หรือ ควรมีการรวมตัวกันของผูผ ลิต ใน
ประเภทสินคาประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน เพื่อเปนสรางเครือขายดานการตลาดใหกระจายตัว
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบสินคาและการกําหนดราคา
2. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปเพื่อพัฒนาสินคาหัตถกรรมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวจาก
การเขาสูประชาคมอาเซียน ผูศึกษาควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมนักทองเที่ยวของประเทศสมาชิก
ประชาคมชาคมอาเซียน ตลอดจนพฤติกรรมการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยวในกลุมนี้เพื่อนําขอมูล
มาพัฒนาสินคาหัตถกรรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจั ยเรื่อง การพั ฒนาศัก ยภาพสิ นคาหัตถกรรมเพื่ อรองรั บการท องเที่ยวจัง หวัด
ลําปางสูการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุน และ
การหนุนเสริมดานตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักษอริยะธรรม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ใหการสนับสนุน และ ขอขอบคุณ นักศึกษาชวยงานวิจัย และกลุมเครือขาย
ผูประกอบการสินคาหัตถกรรมทั้ง 13 อําเภอของจังหวัดลําปางที่มีสวนรวมในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ให
ประสบความสําเร็จ
คุณประโยชนอันเกิดจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยขอมอบกลับคืนสูทุกๆ ทานที่ไดมีสวนใน
การชวยเหลือในการวิจัยดวยดีตลอดมา
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ABSTRACT
Thailand and Myanmar are both “ASEAN” member countries and more important is
living as neighbors. The people of two countries are more or less nearly the same
cultural categories such as Religions, Cultural Behaviors. Thailand and Myanmar may
be at different political stages on different means and ways but their destinations are
in the same vicinity. Thailand and Myanmar in both countries democratic institutions
are needed urgently to promote check and balance, participation, transparency and
accountability. In the 21st century we both face with same situation on Global
warming, weather changes, food safety, and shortages of natural resources such as
oil, gas, forest and minerals. We have to solve numerous problems of difficulties
together focus on renewable energy resources and how to develop Green
Agricultural Products. In this article the author mention Thailand-Myanmar
relationship and Foreign Direct Investment of Thailand and other countries before
and after Myanmar’s political, economical and Democratic reforms.
INTRODUCTION
More than fifty years under the socialist government and the military junta, brought
Myanmar once one of the richest countries in South East Asia, to quickly fall behind
its neighbors. The government’s intervention in the economy has made the
country, richly endowed with natural resources, into one of the poorest countries in
the world. Before the socialist take over, Thailand and Myanmar, two bordering
countries had similar sized of populations and levels of GDP. During these five
decades the two countries’ populations grew at similar rates, and Thailand’s
economy grew to approximately six times the size of Myanmar’s. The former military
rules gave caused most Western countries and notably the U.S.A, to implement
sanctions against it and isolate Myanmar from the rest of the world.
However not all countries support the sanction, such as the ASEAN countries,
especially friendly and neighboring countries to Myanmar in particular Thailand,
China, India, and Korea who have mutual interest with Myanmar. They have
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continued their business operations and actively invested in Myanmar. Although the
investment from Western countries sharply decreased, but the interest of Asian
countries increased gradually include Thailand.
Furthermore, after the Myanmar government embarked on economic reforms, Aung
San Suu Kyi‘s parliamentary election victory, and economic sanctions were eased or
lifted , Asian and Western business people have flocked into Myanmar in what many
people called “The Last Frontier in Southeast Asia”.
According to the data recorded from the Ministry of National Planning and
Development, Thailand ranks 1st among ASEAN countries recently. In August 2013,
Thailand and Myanmar have celebrated the 65th anniversary of the establishment of
diplomatic ties in Bangkok and Yangon. Thailand was in the top 10 countries which
established the diplomatic relation with Myanmar after it gained independence.
Because of the above mentioned, the author chose the title, “ THAILAND
INVESTMENT IN MYANMAR” for this article in honor of the 65th Anniversary of the
establishment of Diplomatic Relations between Thailand and Myanmar.
Figure 1: Their Majesties the King and
Queen’s visit to Myanmar in 1960

THAI-MYANMAR RELATION
In August 2013, both Embassies of Thailand
and Myanmar have celebrated the 65th
Anniversary of the establishment of
Diplomatic Relations between Thailand and
Myanmar. This event is to strengthen the
existing between the two close and cordial
relations between the two countries which
have shared a history and culture dating back to several centuries. Prof. Dr.
Paothong Thongchua gave a special talk on “His Majesty the King and ThailandMyanmar Relations” at Royal Thai Embassy in Yangon on 26 November 2013. In his
talk, he mentioned that the state visit of the King and the Queen to Myanmar in 2-3
March, 1960 was their good will mission which laid the concrete foundation for the
development of Thailand –Myanmar relations until today.
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Thailand and Myanmar, are sharing a long frontier of about 2,400 km starting from
Chiangrai in the North down to Ranong in the South.
As Thailand shares its longest border, the two countries can trade and invest easy
and encourage the strategies to acquire benefits from the other. Many bilateral
agreements were signed to strengthen commercial and trade ties. Despite, the
world’s pressure and criticism on Myanmar’s situation due to the political oppression
inside Myanmar; Thailand mentioned “the construction engagement” policy as its
official stance.
Thailand increased the cooperation with Myanmar in agriculture, education, public
health, and railway rehabilitation. Thai-Myanmar ties mainly focused on Economic
and Political relations, but there also another ties such as social, technical and
cultural areas. Thailand also has provided aid of scholarships to Myanmar officials
and students to study in Thailand, focusing on public health, education and
management.
Every Thai government has pursued cooperation and collaboration on all matters of
bilateral trade and development. Myanmar and Thailand have reconnected in the
21st century. Thailand relies on Myanmar for its gas supply which is Thailand’s main
source of electricity (Fig.2,3), labor force, and security needs, mostly with regards to
drug suppressions. Myanmar also has gained from workers’ remittance, aid, loan,
investment deals and capacity- building program from Thailand. Recently, Thailand is
now the second biggest investor in Myanmar with US$ 9.984Billion and was only
beaten by China. Furthermore, Thailand is also a major purchaser of Myanmar’s gas
and oil which account for more than 20% of its total annual energy consumption.
Figure 2: Thailand electricity generating by Source for the year 2013

Source: Thailand Ministry of Energy
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Fig.3: The Thailand dry natural gas production and consumption in the period
1990-2011

FOREIGN INVESTMENT IN MYANMAR
In world’s economy, countries depend on each other more and more for their
mutual benefits, because of globalization. In this globalization era, Trade and
Investment can improve job skills and promote wealth of the nations. No
underdeveloped country can set up to the next stage of developing country, without
foreign investment, aid and loan. Foreign investment can support progress of
country’s economy quickly. Foreign investment not only transfers capital inside the
country but also new technology. Then create job opportunities and business, and
help to become export oriented development. Foreign investment has to assist
better living standard of the peoples, progress in infrastructures of the country and
get better ability of management and techniques. The worker’s skill may improve
and they will get reasonable wages and have chances for the education of their
children.
Foreign direct investment (FDI) is very important for the development of a country.
For newly industrialized countries (NICs), it has played an important role in their
economic development. In the age of globalization with cross-border flow of capital
among nations FDI becomes a key solution to reducing development gaps among
countries.
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According to MIC (Myanmar Investment Commission), FDI inflow into Myanmar
gradually increased from 1989 to 1996. In 1996, it reached even higher level than the
2005 level. After that FDI declined and became stagnant until 2004.In 2005, FDI
inflow dramatically increased and reached its highest ever about US$ 6.8 Billion. This
increase mainly comes from a single project of Thailand in power sector. This project
is intended to generate hydropower from Thanlwin River and the single amount of
this project is US$ 6.0344 Billion. Other countries’ investments are almost negligible.
After 1997, FDI have been heavily affected by the U.S sanctions imposed to the
country. Myanmar experienced a continuous decline in FDI flow until 2006. But in the
late 2000s, investment form ASEAN and China made considerable contribution to an
increase in FDI flows to Myanmar.
ASEAN became the major investor where the other region decline apparently.
Approved total FDI of ASEAN is US$ 6.1154 Billion, and 88.35% of total FDI is Thailand
inflow to Myanmar, US$ 6,034.40 Million. The country also experienced a new
slowdown in FDI in 2009 and 2010 related to the sanctions on FDI imposed by
Canada in 2007 and E.U in 2008.
FDI inflows to Myanmar sharply increased from US$ 300 Million to US$ 20 Billion in
2010-2011 by about 667% after the civilian government embarked on economic
reforms. However, for fiscal year 2011-2012, FDI growth became slower, probably
related to the long-awaited enacted of the new foreign investment law. After the
new foreign investment law came into force at the end of 2012, net FDI flow reached
US$ 1.4 Billion in the first five months.
Table 1 shows FDI from China has increased exponentially in recent years, reaching a
peak and accounting for 32.33%share, while Thailand accounted for 22.74% and
ranks in the second place. ASEAN countries have played a very significant role
throughout the period (1989-2007) and stand in the first place. But according to the
data from DICA, it accumulated to around US$ 15.1 Billion, 34.39% of total foreign
direct investment of about US$ 43.90 Billion and moved to the 2nd place in this
period (1989-2013).
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Table1: Cumulative FDI (Foreign Direct Investment) of enterprises holding
permission to invest in Myanmar as of 31 October 2013, by Country
(UNIT: Million US Dollars)
NO.
Country
Number of
Approved Share of
Projects
Amount
Total (%)
1
China
51
14,193.395
32.33
2
Thailand
69
9,984.012
22.74
3
Hong Kong
61
6,458.979
14.71
4
U.K
62
3,055.518
6.96
5
Republic of Korea
84
3,044.678
6.94
6
Singapore
96
2,584.204
5.89
7
Malaysia
46
1,625.861
3.70
8
Viet Nam
6
511.186
1.16
9
France
3
474.360
1.08
10
Japan
40
292.423
0.67
11
Others
102
1,677.102
3.82
TOTAL
620
43,901.718
100.00
Source: DICA
As can be seen in Table 2, the power and energy sector leads these sectors about
US$19Billion(43.93%) almost half of the overall sectors, followed by the oil and gas
sector with 32.74%, and manufacturing stands in the third place, with 7.87% and
the rest of FDI has gone to the other sectors.
Figure 4: FDI inflow by Sector (31.10.2013)

Source:
DICA
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Table2: Cumulative FDI (Foreign Direct Investment) of holding permission to
invest in Myanmar as of 31 October 2013, by Sector
(UNIT: Million US$)
No. Sector
1
2
3
4
5
6
7

Power
Oil and Gas
Manufacturing
Mining
Hotel and Tourism
Real Estate
Others

Number of
Projects
7
115
287
68
50
22
71

Approved
Amount
19284.432
14372.272
3456.306
2833.734
1599.711
1229.150
1126.113

Share of
Total (%)
43.93
32.74
7.87
6.45
3.64
2.81
2.58

Source: Directorate of Investment and Company Administration
THAILAND INVESTMENT IN MYANMAR
Thailand’s FDI into Myanmar during the period (1989-August 2007) is the main
contributor of about US$ 6,034.40 Million, with 98.68% of ASEAN’s investment
US$6,115.40 Million and 88.35% of total FDI. (Fig.5)
Figure5: FDI inflows by selected countries during the period (2005-2007)

Source: DICA
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THAILAND’S FDI INFLOW TO MYANMAR UP TO 31.10.2013
Total foreign investment into Myanmar up to 31.10.2013 is US$ 43.9 Billion, invested
in 620 projects. ASEAN investment is US$ 15.0977 Billion in 234 projects in which
Thailand itself is US$ 9,984.012 Million with 66.13% of ASEAN investment in 69
projects. (Table.1)The amount of investment by ASEAN countries is shown in Fig.6.
Again, Thailand leads other ASEAN countries.
Figure 6: FDI inflow to Myanmar by ASEAN Countries (31.10.2013)

Source: DICA
According to the data, most of the Thailand investment went to power sectors and
the second largest sector lies in industrial sector and it was followed by fishery and
live stock and so on. (Table3)
Table3: Thailand Cumulative FDI outflow to Myanmar by Sector for the year
2013 (In %)
No.
Sector
Share in Percentage
(%)
1
Power
84.35
2
Manufacturing
8.27
3
Fisheries and Life stock
2.35
4
Hotel and Tourism
2.10
5
Infrastructure
1.50
(Communication and Transportation)
6
Oil and Gas
0.68
7
Construction
0.53
8
Immovable Property
0.19
9
Mining
0.03
TOTAL
100.00
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Figure7: Thailand Cumulative FDI outflow to Myanmar by Sector for the year
2013 (In %)

Source:
www.eastasiawatch.in.th
Rich in natural resources such as arable land, forestry, minerals, natural gas, as well
as fresh water and marine resources, precious and semi-precious stones, which are
attracted to the foreign investors to invest in Myanmar. In addition, Myanmar also has
a large young work-age population (age15-64) estimated at 46 million, out of an
estimated population of 60 million.
According to the “2013 ASEAN-BAC Survey on ASEAN Competitiveness”, Myanmar
stand to be the most promising destination for foreign direct investment among
ASEAN countries (Fig.8)
Figure 8: Country that offers the best prospects for organization’s outward
foreign direct investment over the next three years (2013-2015)

Source:
www.nationmultimedia.com/business (16.12.2013)
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Table4&Figure9: Thailand FDI Inflow to Myanmar, by selected year from
1989-2013
No.
1
2
3
4
5
6
7

Year

Cumulative Amount

1989-1996
1997-2004
2005-2007
2008-2009
2010-2011
2011-2012
2012-2013

1026.808
314.415
6034.400
7422.093
8413.000
9568.100
9984.012

Source: DICA
Table4. Cumulative FDI (Foreign Direct Investment) Inflows to Myanmar
During the three periods (1989-2001), (1989-2012) and (1989-2013) (UNIT:
Million US$)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Country
U.K
Singapore
Thailand
Malaysia
USA
France
Indonesia

1989-2001

1989-2012

1989-2013

1380
1351
1187

2659
1818
9568
977
243
469
241

3055.518
2584.204
9984.012
1625.861
243.565
474.360
241.497

599
583
470
239
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Netherland
238
Japan
229
Republic of Korea
156
Philippines
147
Hong Kong
144
China
67
Canada
64
India
0
Others
243
TOTAL
7097

238
211
2938
146
6308
13947
No data
189
472
40424

249.136
292.423
3044.678
146.667
6458.979
14193.395
41.883
283.100
982.440
43901.718

Table 4 shows that the amount of Thailand investment is significantly increase US$
8381Million within approximately one decade. (2001-2012). But from the year 2012
to 2013, it increase only US$ 416Million.
THAILAND AND MYANMAR NATURAL GAS
As one Thai scholar said,” Myanmar is Thailand’s energy life line”, in fact, Thailand
has few domestic energy supplies. But fortunately a source of natural gas is at the
next door neighbor Myanmar. (Fig.10)
Myanmar natural energy resources will be the biggest area of mutual interest
between the neighboring countries. The government of Myanmar exported to
Thailand and China. Natural gas output
mostly from off-shore “Yadana” and
“Yedagon” fields, 75% of Myanmar natural
gas output export to Thailand. Thailand
launches commercial operations of
“Zawtika” gas project which is supposed to
have a capacity of 300 million cubic feet
per day. In Myanmar there are 53 onshore
and 48 offshore blocks under operation
with foreign investments.
Figure10: Yedana, Yedagon, and Shwe
natural gas offshore.
Source:
www.arakanoilwatch.org
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CONCLUSION
In this digital era, Thailand-Myanmar relations have experienced a surge of positive
bilateralism due the common membership in ASEAN. Thailand has been playing a
supporting role to promote political, economic and democratic reforms in Myanmar
throughout all the Thai government, no matter which party has power. Now
Myanmar is emerging from isolation, both economically and politically and the
situation of international relationships has changed. A lot of multinational is
interested in investing their capital in Myanmar.
To promote the foreign direct investment through Special Economic Zones, several
special economic zones around Yangon area are established. Furthermore, three key
SEZs have also been announced. Dawei deep- sea port project is the biggest
projects among them and it is located only about 280 kilometers away from
Bangkok. Thailand and Myanmar are cooperating in the development of this project,
which will become an important logistic hub of ASEAN in the future. Myanmar has a
range untapped natural resources such as oil, natural gas, metals, textile, agriculture
and last but not least is water resource.
Water resource means that it has considerable potential for hydropower. Myanmar
has an estimated usable water capacity 24,164 cubic meters per person per year,
more than ten times the per capita endowed by China and India and around four
times that of Thailand. Despite, many challenges surround the investment
environment in Myanmar, as previous described, investing in Myanmar is a wise
decision in the right time for the home country future.
The author will be pleased if this article will serve as a tool to help Thailand
investors embark on a successful and profitable venture in Myanmar.
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การเตรียมความพรอมดานทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทยสําหรับประชาคมอาเซียน
:
กรณีศึกษา โรงเรียนลําปางกัลยาณีและมหาวิทยาลัยเนชัน่
สุจิรา หาผล*
บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาจากการสํารวจโครงการที่ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลําปางกัลยาณีโดย
ประธานกรรมการบริ หารโรงเรียนไดมีความคิดริเ ริ่ม กับ ทางฝายผู บริ หารของโรงเรี ยนร วมกันจั ด
โครงการชวนนองพูดภาษาอังกฤษ จุดประสงคคือ เนนใหเกิดความกลาและควบคุมความประหมา
ความอาย และกังวลใจตางๆ กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่นอาสาสมัครเขารวม
โครงการจํานวน 100 คน ซึ่ งเรี ยนอยูในรายวิชาภาษาอั งกฤษ ENGL102 และ ENGL201 และ
นัก เรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 6 ของโรงเรี ยนลํ าปางกั ลยาณี จํานวน 250 คน วิธีดําเนินการวิจั ย
แบงเปน 2 แบบ คือ (1) แบบสอบถาม เก็บจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น 93
คน และ (2) เปนการเก็บขอมูลแบบการสังเกตโดยไมมีสวนรวม พรอมการถายทําวีดิทัศนเพื่อสังเกต
การฝกฝนการสื่ อสารสนทนาของทั้ง สองฝายโดยเนนวิเ คราะห กลุม ตัวอยางจากนัก เรี ยนโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี ในการดําเนินงานของโครงการใชเวลาทั้งหมด 9 ชั่วโมง ใน 12 สัปดาห วิธีการคือนํา
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่นไปสนทนาพู ดคุยภาษาอังกฤษกับนักเรี ยนโรงเรียนลําปางกัลยาณี
โครงการนี้มีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการวา “พี่ชิด นองแชด” โดยพี่ใหความใกลชิดสนิทสนม นองก็
จะไมประหมาในการพูดคุย การแปลคาทางสถิติใชสถิติเชิงพรรณาโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงมาตรฐาน
และการแปลผลเชิงพรรณา 5 คา ซึ่งเปนการวิเคราะหจากแบบสํารวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่
และการแปลผลจากการวิเคราะหโดยวิธีการสังเกตเพื่อดูพัฒนาการความกลาและการควบคุมความ
ประหมาในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนลําปางกัลยาณี การทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยไม
ยืนยันทั้งสองสมมุติฐาน เพราะผลการวิเคราะหจากการสังเกตเปนเชิงลบ เนื่องจากกิจกรรมที่ซ้ําบอย
ทุกครั้งและไมนาสนใจจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น มีคาปานกลาง ซึ่งผลจากการเขารวมโครงการทําใหทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไดรับการพัฒนา คาแปลผล ดีกวากอนเขารวมโครงการ การวิจัยแนวทางนี้
ควรไดรับศึกษาตอยอด ผลงานวิจัยชิ้นนี้สะทอนนัยสําคัญเกี่ยวกับความพรอมเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ
ของประชาชนไทยในป2015 ซึ่งประชาคมอาเซียนจะประกาศตัวอยางเปนทางการ
คําสําคัญ: ทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสาร ความกลา ความประหมา ประชาคมอาเซียน
* ดร.สุจิรา หาผล
อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ตําแหนงคณบดี
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Readiness of Thai Students in English Competency for ASEAN Community:
A Case Study in Lampang Kanlayanee School and Nation University
ABSTRACT
This study was researched upon the pilot project initiated by Lampang Kanlayanee
School (LKS) board, and then board chairman needed a voluntary work in
communicating with LKS students who would be informed to realize the impact of
ASEAN community. The objective of the project was to enhance courage of speaking
English and eliminate the fear and anxiety to block speaking. The subject selection
was done from 250 students who studied at Mathoyom 6 from Lampang Kanlayanee
School (LKS) and 100 students from Nation University (NTU) who studied ENGL102
and ENGL201. The research procedure was done by a survey questionnaire for asking
NTU students and a non-participant observation by VDO shootings to observe both
parties’ communication practicing. The process of twelve visits was equivalent to
nine hours in twelve weeks by getting NTU students to converse with LKS students –
the project was informally so called among NTU students, “Peer Chitchat” – “Phi
Chid–Nong Chat” in Thai (the Senior Close-up and the Junior Talk). The data
analyses were treated by a descriptive statistics such as mean value and standard
deviation with a result of five rankings in a descriptive interpretation for NTU
student’s survey and a non-participant observation to describe the development of
LKS student’s courage and apprehension control. The findings were indicated that
two hypotheses were not supported – the observation outcome was in a negative
way in terms of repeated, uninteresting activities from NTU students. The overall
scores of survey questionnaire for the speaking competence among NTU students
were average – the question for communicating skills after the project end was
averagely improved, compared to those before the project’s start. Nevertheless, this
kind of project may be further studied, since the implication of this study is about
the readiness of English skills among Thai nationals in the year 2015 when ASEAN
Community is officially launched.
Key words: English Skills, Communication, Apprehension, Courage, ASEAN
Community
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Introduction
Taken into account of our Thai students nowadays lacking English
communicative skills to converse with foreigners, the current education system is
vulnerable to enhance our generations to be proficient in any other languages not
only the English language. The ASEAN community will be happening in 2015 which
takes only 2 years to go for readiness among the 10 ASEAN member countries of
wholly approx. 600 million populations, i.e. Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia,
Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei Darussalam, Indonesia, and Thailand. Thailand
which
has
never
been
colonized
is
seemingly
disadvantageous among those ex-colonist countries which have always been
exposed to the languages of the mother lands. The school board of Lampang
Kanlayanee therefore had an idea to initiate one feasible program which called for
whole-hearted volunteers to help talk English with school students at Mathayom 6
or Grade 12 for 45 minutes a day of the week – that is totally 9 hours in 12 weeks.
Even though it is not that much for their communication in English, it is at least to
help them dare talk or chat in English like a Peer chitchat or Phi Chid – Nong Chat in
Thai (the Senior Close-up and the Junior Talk). This is a kind of exposures to the
language – a pilot project which the board needs to find out if it does work or not.
The essential problem of our Thai students in learning languages is how to get them
out of apprehension by encouraging them to be brave without anxiety in a naturally
English spoken language.
Objectives
1. Undergraduate students will get their knowledge to share and also to practice
their skills.
2. Both parties will learn to control their apprehension and enhance their
courage to speak out.
Research Questions
1. Do Lampang Kanlayanee students enhance their courage and rid them from
apprehension?
2. Do Nation university students enhance their English fluency?
Hypotheses
Based on bilateral activities, the motivational challenges can enhance each
party in terms of courage and apprehension free and English fluency respectively by
testing the following hypotheses:
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H1 : Lampang Kanlayanee students enhance their courage and rid them
from communication
apprehension for the ASEAN Community.
H2: Nation university students improve their communicative skills in English
speaking.
Literature Review and Previous Studies Related
Motivational challenges are types of efforts to influence personal goals
which are categorized to three ways: effort direction, effort initiation, and effort
persistence according Keller’s model (1983). Effort direction is a “will” to achieve
goal choices/interests with underlying cognitive behaviors (monitoring and strategy
use), non-cognitive aspects (perceptions, beliefs, and attitudes) or both (Lai, 2011,
p.5). This effort leads to the next one – effort initiation – that is trying to seek for
possibility to achieve the goals that one desires. The last one is effort persistence
which refers to the stage of repeated actions to maintain and reestablish current
intention to keep the strength of goal so as to help the first and second efforts to
fulfill the original goal, already formed without hesitation, according to Kuhl’s theory
(cited in Keller, 2010).
Activity-based learning is a kind of motivational challenges which is involved
in the learning-by-doing context - a kind of real life - where students can contribute
to self-learning, especially from the bilateral cooperation between two schools. In
cooperation with the role of students, teachers must be in the role of planning and
preparing; identifying the outcomes; evaluating and making a relevant report;
choosing different activities and stimulating students to participate; and promoting a
cooperation to carry out activities (Padmavathi, 2012). These bilateral activities
between two different groups or units must be concerned about what are in relation
with the same goal choices or shared interests.
Communication Apprehension (CA) is the term first used by McCroskey
(2009) to refer to anxiety associated with communication with others. One type of CA
is typically viewed as being shy, humble, gentle, submissive, non-aggressive, quiet,
and nervous. Consistently, communication apprehension in the English language is
associated with the self-perception in communicating the second or third languages
that are not in the communicator’s life. The level of proficiency is also mainly
determined with the degree of apprehension. According to Lucas (1994), foreign
students tend to show high level of apprehension if they are concerned about
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speaking their native language in the first place and also some foreign students may
become more anxious speaking English even if they may show no sign of
apprehension in speaking their native language.
Courage is an effort to risk, according to Winston Churchill (30 November
1874 – 24 January 1965), “courage is rightly esteemed the first of human qualities ...
because it is the quality that guarantees all others.” Courage is one state that any
non-native speakers over the world must be in to confront fear, shyness,
intimidation, and so on.
Communication skills are language skills needed in a daily social interaction
which refers primarily to context-bound: face-to-face communication. Similar to
Cummins (1991), that is “We use this language skill in face-to-face interactions, rather
than in dealing with academic tasks.”
ASEAN Community, an acronym for the latest world’s community, stands for
the Association of South-East Asian Nations that was established on 8 August 1967 in
Bangkok Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by
the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore
and Thailand. Then Brunei Darussalam joined on 7 January 1984, Viet Nam on 28
July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999,
making up what is today the ten Member States of ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations, 2012).
Thailand English Language Readiness and Impact of ASEAN Community is
one hottest issue among Thai academics and other concerned sectors who are in
driving forces to encourage all parts to move forward without hesitation. According
to Kimie Takahashi’s comments posted on the website of Language on the Move
(Takahashi, 2012),...The discourse of English for employment and for national
competitiveness was also on everyone’s lips at this year’s Thai TESOL Conference
(27 -28 Jan, 2012). One of the first panels on Day 1, “Thailand English language
readiness and action plans for ASEAN 2015”, argued that English is imperative
towards the launch of the ASEAN Community in 2015. ...Good English is the hidden
mechanism that keeps Thai non-native speakers of English forever insecure about
their English, and that keeps Western native speaker teachers popular in the job
market.”
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Methodology
Subjects
Students at Nation university (NTU) in 4 sections of ENG102 (Intermediate
English), and 1 section of ENGL201 (Advanced English) were wholly selected to help
students at Lampang Kanlayanee school (LKS) to dare speak English in any kinds of
contexts. The number of 250 students at LKS who were studying at the level of M.6
or Grade 12 was randomly selected 3 classes from the Science Program and 2 classes
from the Art Program. The total number of students from NTU was 100, grouped in
4 members for 25 to match 25 groups from those 250 students at LKS.
Procedure
The students at the school were grouped by the school administrative staff in
order to match students from NTU in a group work of 10:4. The students from NTU
prepared their own tasks/activities on each visit to the school to support a fun
English speaking, boost courage and control apprehension. The 5 teachers from NTU
were responsible to take care of 5 group matching (NTU vs LKS). The table of task
grouping is as follows:
Table 1: Grouping Task
LKS students
M. 6 (Grade 12)

5 classes:
250 students
25 groups
(10 members)

NTU students
ENGL102
(4 sections)
ENGL201 (1 class)

Day/Period & Task
Every Friday
13.30-14.30 hrs.
(45 minutes)

5 sections:
100 students
25 groups
(4 members)

Outcomes: Speaking Outcomes:
English with
Enhancing English
confidence
fluency

Tasks : Conversation
& Games

Outcomes: Fun &
Courage

Task Schedule
-December 2011
-January 2012
-February 2012
=12 days x 45 minutes
Total = 9 hours
Each period = 45
minutes
-5 minutes for an ice
breaker
-10 minutes for
introducing
-20 minutes for speaking
English
-10 minutes for fun
games
Outcomes: Effective
Time Management
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Findings, Discussions and Conclusions
Findings
The data collection was done with NTU students after finishing the project.
The VDO shootings were finished at the end of February 2012. Therefore, the data
analyses were treated from survey questionnaires collected from 93 NTU students of
which the data were analyzed by descriptive statistics. Groups at LKS were observed
with VDO shootings and interpreted by a descriptive analysis. LKS students’ feedback
on activity-based learning was in a process of interview with 10 randomly selected
students from each group matching. The teacher in each group matching was in
charge with the process of interview on each phrase – the first phrase, the second
phrase, and the third phrase to check how much developed the LKS students were.
Table 2: Observation at LKS with VDO Shootings
Observation Interpretation
1 Month - December 2nd Month - January
1. “Greet & Meet” Day 1. Mid Course on
1.Motivation
Project after the first
before the project
Challenges
4 weeks
start
- Effort Direction
Degree of Motivation Degree of Motivation
- Effort Initiation
- Effort Persistence - High Self-motivation
- Average Self- High Enthusiasm
motivation
- High Attentiveness
- Average Enthusiasm
Reasons:
- Average Attentiveness
Reasons:
- Teacher’s support
-Same groups
- Friend’s consent
-Same activities
- Group’s pleasure
-No new techniques
- Fun circumstances
- New Different Groups -No management
-No plan of activities
- New activities
2. Assessment - Every
2. Assessment - Every
Friday of each week
- week 1: good because Friday of each week
- Week 5: a bit
of first meeting.
- week 2: still interested interesting but old
activities.
to join.
- week 3: in some - Week 6: a bit
Contents

st

3rd Month - February
1. Last phase after
the two months
Degree of Motivation
- Low Self-motivation
- Low Enthusiasm
- Low Attentiveness
Reasons:
- No clear explanation
of seeing the
importance of the
project
- Bad attitude
towards English
speaking still in some
groups
- No more interest to
continue because of a
lack of repeated
motivation among
groups
- No obligations to
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classes few students
willing to join.
- week 4: Impact of
NTU students’
competence.

distracted because of
several activities on
each Friday.
- Week 7: low
motivated because of
O-NET, A-NET / GAT &
PAT exam for entrance
admission.
- Week 8: started
avoidance as of several
activities & events in
the school to distract
students.

2. Courage

Courage
enhanced
among
excellent
groups, but the quiet
ones still unwilling to
talk.

Average for quiet ones,
but outgoing students
were brave talking
more after feeling
acquainted.

3. Apprehension
Control

Quiet ones avoided
speaking – no strong
motivation in the
groups .

Some quiet ones
unwilling to join any
more; NTU students
started bored, too

demand students to
join
2. Assessment Every Friday of each
week
- Week 9: NTU
students seemed
upset because of few
LKS students to join.
- Week 10: some NTU
students unwilling to
join, so the
cancellation
requested from LKS
because of school
activities.
- Week 11: More NTU
students than LKS to
join, thereby
cancelling the day’s
program.
- Week 12: Last week
cancelled because of
a couple of events in
school.
Few outstanding
students still joined,
but more students
unwilling to continue
because of more
interesting trends to
distract them.
Assessment cannot be
completely done
because of very few
students to join.
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Table 3: NTU students’ Assessment on Activity-Based Learning
N = 93
Questions
µ
ơ
1. How much basic knowledge of English
conversation did you have before this
project?
2. How much knowledge of English
conversation do you gain after the project?
3. How much is your motivating technique in
conversation skills?
4. There is a natural role-play in conversation
to get fun.
5. How much do you have a clear method in
a good conversation?
6. The tools and technology are readily used
for this project.
7. How much do you initiate a conversation
atmosphere?
8. There is collaboration in a two-way
conversation among students in the school.
9. How much continuously is the project
procedure operated?
10. The benefits you gain from the project.

3.04

0.79282

Descriptive
Interpretation
Average

3.45

0.75923

Average

3.22

0.73911

Average

3.36

0.71907

Average

3.33

0.71221

Average

3.15

0.76537

Average

3.23

0.90166

Average

3.22

0.83574

Average

2.94

1.00397

Average

3.36

0.92999

Average

11. The level of the school students is
proficient in speaking.
12. The project as a whole process can help
enhance your speaking skill.
Interpretation
Point Scales 1.00-0.49
=
Lowest
1.50-2.49
=
Low
2.50-3.49
=
Average
3.50-4.00
=
High
4.59-5.00
=
Highest

3.60

0.67791

Highest

3.41

0.87629

Average
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Table 4: LKS students’ Feedback on Activity-Based Learning (5 Group Matching)
LKS student’s Feedback
Group
(Conclusion from interviews)
Analyses
No.
st
nd
rd
1 Month
2 Month
3 Month
Students wanted Some students
Group 1- Students were
1. The 3-month
very
excited
to
complained
that
more
interesting
5
period was too
have new senior
the program was long for LKS
activities/rolefriends. They
in a long period
play.
students, since
expected more in
because some of
every Friday the
speaking English
them had their
school organized
and hoped to get
own required
some events
more chatting in
activities in the
English.
school.
they are required
Students wanted Some students
Group 6- Students were
to attend.
very happy to be every NTU
were still not
10
in this activity
developed or
students to
2. Group
program; anyway,
improved.
speak English,
matching was
they felt
not
only
one
or
not switched
concerned about
across, so good
their limited time two who were
fluent
at
to study hard for
students who
the entrance
speaking only.
were very
exams. They
proficient in
wanted to be
English speaking
better off in both
still wanted to
the school
join the same
activities and
group.
other interesting
Group
11-15

events outside, as
well.
Some students
were nervous, but
others were
delighted to be in
the program, since
they needed
someone to talk
with. They didn’t
care about
whatever they

Some students
were still active
in the activities;
they wanted to
communicate in
English.

Some students
were still
interested
because NTU
students prepared
some interesting
activities to
motivate them.

3. Some NTU
students didn’t
give their
collaboration on
this project; they
just joined due
to their teacher’s
mandate/order.
Therefore, they
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Group
16-20

Group
21-25

talked or chatted;
anyway, they were
still interested in
speaking English
more. Some still
wanted to speak
Thai because of
their poor English
proficiency.
Students were
very active
because they
were already
motivated to join
the program, so
they wanted to
know how it
worked.

Some students
were eager to
know what
activities NTU
students prepare
to help them
speak English.

Some students
still kept on
joining the
activities, since
the activities are
still interesting.
Anyway, they
needed more IT
to help them
more
active/energetic.
Someone didn’t Students in some
want to continue groups wanted to
quit the program
joining the
because they had
program.
several
activities/events
on every Friday.
Students
accepted that
English
communication
was important,
so they were still
interested in this
program.

didn’t enjoy
speaking or
communicating
English. This
circumstance
reflected the
project’s result
by both parties.
4. LKS students
and NTU
students needed
more
cooperation in
participating and
interacting in the
project in order
for them to get
more mutual
benefits.
Therefore, this
project initiated
by the school
board resulted in
a low fulfillment
of the project
goal between
the two parties.

Discussions
H1: Lampang Kanlayanee students enhance their courage and rid them from
communication
apprehension for the ASEAN Community.
The first hypothesis is not supported as the findings in table 1, based on the
qualitative analysis from the observation on the real time and VDO shootings. As the
descriptive analysis in the table, it is possible that the understanding and English
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awareness might not be much encouraged among the students. According to the
circumstances air, the project might be perceived as unprofessional activities to
participate; therefore, the study cannot exactly indicate the precise outcomes of the
project. Upon suggestions from both parties’ students, the management of
student’s activities in both parties – LKS students and NTU students – should have
been co-considered in order to find out the effectiveness of the outcomes in order
that this project could be an efficient pilot project for both schools to show the real
efforts in preparing the both schools’ readiness for the ASEAN community.
H2: Nation university students improve their communicative skills in English
speaking.
The second hypothesis is not supported as the above findings in Table 2,
since the descriptive interpretation is averagely based on point scale at 3.41 in
Question 12. It may be possible to say that NTU students considered this activitybased project not to enhance their English speaking competence due to the degree
of activity continuity of which the mean value at 2.94 is found in Question 9. One
interesting finding is the proficiency level of LKS students at the highest level at 3.60
which indicates the possibility of NTU student’s low self-assessment that they found
out in the real situation intimidating their competence. Some NTU students might
fall under pressure while they were participating in the activities, which resulted in
avoidance and unwillingness to communicate in English, too. One possible distraction
was no modern tools and IT equipment as media to help enjoy their conversations
and interactions. Also, the other same average mean value at 3.22 was techniques
from NTU students to motivate LKS students to continue reciprocal communication
for the whole period. One reason why LKS students were enthusiastic at the average
mean value of 3.23 as found in Question 7 might be a possibility of no modern IT
tools/equipment, resulting in role-play or acting which was averagely helpful and
beneficial, as indicated in Question 4 and 5. Before the project NTU students had
basic skills in English speaking at low average level of 3.04 which might indicate that
they should have been more proficient before they could join the project. Anyway,
when the project ended, the students viewed that their English speaking skill would
have been enhanced as of the high average level at 3.45 which was the second
ranking apart from the 3.60 – the highest amongst the 12 questions. It may be
possible for NTU students to improve their communicative skills with the process of
learning-by-doing. It was consistent with Schmidt and Savage (1992, p. 21) referring,
“…the fact that English learning activities were rated as challenging and that they
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were also enjoyable and motivating suggested ....” NTU students might not be much
informed how they were prepared themselves for the ASEAN Community. The
readiness in English communication skills must be the most part of such priorities as
people mobility, investment, trade, education, politics, socio-cultural difference that
both governmental and private sectors should be collaborative to break through the
problems of our English skills.
Conclusions
According to the two hypotheses unsupported, the most important point
related to the both schools’ English proficiency level is the hottest issue currently
mentioned in several academic conferences and meetings. Absolutely, English may
be a disadvantageous part to Thai nationals because of inferior proficiency skills
when Southeast Asia becomes a single community in 2015. The awareness and
responsiveness of the emergence of ASEAN Community would possibly be in a sense
among students from both schools because of their hearing this term every day. The
apprehension in speaking English is the most concern because the main reason is a
loss of face among Thai people. Accordingly, the low courage in speaking English is
caused by shyness – this is one characteristic of our Thai way.
Suggestions
Further research must be done, as nowadays both academics and
industrialists warn educational institutes to hasten improving English skills to be good
enough before 2015. Empirical research should be largely done in order to find out
the right points for solving our incompetence of the English language and to look for
the best practice to improve its communication skills.
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
Transformational Leadership of Thoenburin Group, Secondary Educational
Service Area Office 35, Lampang Province
อาทิตย ยี่แกว*
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ง นี้มี วัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาและเปรียบเที ยบภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามวุฒิก ารศึกษา และประสบการณการปฏิบัติง านของขาราชการครู ตัวอยางใน
การศึกษาคือ ขาราชการครู ในสถานศึกษากลุ มเถินบุรินทร จํ านวนทั้งสิ้น 205 คน โดยวิธีก ารสุ ม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ
t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ ริห ารสถานศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึก
มัธยมศึกษา เขต 35 กลุมเถินบุรินทร จังหวัดลําปางโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. ขา ราชการครู ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ พฤติก รรมภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและดานการใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ดาน
ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสูง และดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของ
กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน ดาน
การปลุกเราทางปญญา และดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ขาราชการครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของ
กลุม ดานการใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม และดานความ
คาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสูง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน และดานการปลุกเราทางปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบ ริหารสถานศึกษา, กลุมเถินบุรินทร
Abstract
The purposes of this research were to study and to compare the transformational
leadership of Thoenburin group, secondary educational service area office 35, Lampang
province as
* อาทิตย ยี่แกว ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
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classified by educational level and work experience of teachers. The sample
consisted of 205 teachers by using stratified random sampling. The research
instruments were a rating scale questionnaire with the overall coefficient reliabilities of
.94. The statistics utilized for data analysis included percentage, arithmetic mean,
standard deviation, t-test, F-test and Scheffe ’s comparison test. The research findings
were :
1. The transformational leadership of Thoenburin group, secondary
educational service area office 35, Lampang province, in total and each aspects were
at a high level.
2. A comparison of the sample’s opinions on the transformational leadership
of schools administrators between their educational level, in total, providing
individual support aspect, high performance expectations aspect and fostering the
acceptance of group goals aspect were not significantly different at a level of .05, as
identifying and articulating a vision aspect, intellectual stimulation aspect and
providing an appropriate model aspect were significantly different.
Keywords : Transformational Leadership, School administrators ,Thoenburin Group
บทนํา
ความเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมโลกปจจุบัน
กลายเปนสังคมที่มีลักษณะไรพรมแดน ประชาชนในทุกภูมิภาคและทั่วทุกมุมโลกตางเขาถึงขาวสาร
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว การสื่อสารติดตอถึงกันมีความสะดวกและงายมากขึ้นประเทศไทยเปนหนึ่งใน
สมาชิกภาพของโลก ยอมไดรับ ผลกระทบตามกระแสของการเปลี่ ยนแปลงที่ หลั่งไหลเขามาอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สังคมไทยจะตองปรับเปลี่ยนตนเองใหมีความ
เหมาะสมกับโลกที่ไรพรมแดน เพื่อใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะยืนหยัดทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังตองดํารงความเปนไทยใหอยูไดในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ในการที่ประเทศ
ไทยจะก าวไปสู เ ป าหมายนั้นได ทุก ฝ ายทุก หนวยงานที่เ กี่ ยวขอ งจะตอ งตระหนัก ถึง คุณคา และ
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน โดยมุงเนนที่จะพัฒนาคนใหมีความพรอมในทุกดานตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสังคมโลกาภิวัตน และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมโลกไดอยางเทาเทียมและมั่นคง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญในเรื่องของการจัด
การศึกษาเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุเพราะระบบการศึกษาเปนระบบพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม และ
เปนหลักประกันใหตองมีการปฏิบัติตาม คือ มาตรา 43 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย” มาตรา 81 บัญญัติวา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดให มีกฎหมายเกี่ยวกั บการศึกษาแหงชาติ ปรั บปรุง การศึกษาให
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สอดคล องกับ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางความรูและจิตสํ านึกที่ ถูกตอ ง
เกี่ยวกับ การเมื องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุ ข
สนับสนุนการศึกษาคนควาในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และเสริม สรางภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ”(ราชกิจจานุเบกษา, 2540: 10)
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาใหประสบ
ความสํ าเร็ จตามเป าหมายของโรงเรี ยน ให ก ารส ง เสริ ม สนับ สนุนและปฏิบั ติง านรวมกั บ คณะครู
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงบุคคล ภาคีเครือขายตาง ๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา
ดําเนินการพั ฒ นาหลั ก สู ตรให ส อดคล อ งสั ม พั นธกั บ นโยบายการศึก ษาชาติ และประเมิ นการนํา
หลักสูตรไปใช เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้นใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น (กรมวิชาการ 2545: 51) เพื่อใหผูเรียนซึ่งถือวาเปนเปาหมายอันสําคัญที่สุด
มีคุณภาพตามจุ ดมุ ง หมายของการจั ดการศึก ษาภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลง (Transformational
leadership) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการ สร างความผู กพั นของสมาชิกตอ การเปลี่ ยนแปลงวัตถุป ระสงคและกลยุท ธที่สํ าคัญ ของ
องคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกี่ยวของสัมพันธกับอิทธิพลของผูนําที่มีผลตอความคิด
ความเชื่อ และพฤติกรรมของผูตาม แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามไดพัฒนาบทบาทมาเปน
ผูนําและเปนผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคการ
กลุมเถินบุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง มีโรงเรียนที่
อยูในการดูแลจํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู เ รี ยนให มี คุ ณลั ก ษณะตามวั ตถุ ป ระสงค ของหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา สิ่ง
สําคัญก็คือผูบริหารตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานบทบาทใหมของครู ผูเรียน ผูปกครอง
ชุมชน และผู ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา เพื่ อให เกิดผลประโยชนสู งสุดแกผู เรียนทุกคน (สารสนเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง, 2555)
ผูวิจัยจึงมี ความสนใจที่จ ะศึก ษาเกี่ยวกั บระดับภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหาร
สถานศึก ษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู วาอยูในระดับใด มีความแตกตางกันอยางไร เมื่ อ
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงานของขาราชการครู ผลที่ไดจากการวิจัยจะ
เปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูงของสังกัด เพื่อสงผลตอการนําพาสมาชิกในการพัฒนาองคการใหมี
คุณภาพ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จังหวัดลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการปฏิบัตงิ านของขาราชการครู
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วิธีการศึกษา
ประชากรและตัวอยาง
ประชากร คื อ ข า ราชการครู กลุ ม เถิ น บุ ริ น ทร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 423 คน (ขอมูลจากสารสนเทศครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง เขต 35 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ตัวอย า ง ตัวอยางที่ ใชในการวิจั ยครั้ ง นี้ ไดแก ขาราชการครู กลุ ม เถินบุ ริ นทร สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 205
คน กําหนดขนาดและสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan,1970: 607-610)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง มี
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) ซึ่งผ านการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ .85 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.94
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากขาราชการครูปฏิบัติงานสอน กลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 205 คนไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน
205 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนวิเคราะห
ขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม วัฒนธรรมองคการและ
องคก ารแหงการเรียนรู ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใชสถิติการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test และเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการ
ครู เ กี่ ยวกั บ ภาวะผู นําการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา จํ าแนกตามประสบการณก าร
ปฏิบัติงาน ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย One Way ANOVA
(F-test) และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคูดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง พบวา
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1. ขาราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมเถินบุรินทร จังหวัดลําปาง
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. ข า ราชการครู ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ พฤติ ก รรมภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยรวมและดานการใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ดานความคาดหวัง
ผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสูง และดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน ดานการปลุกเราทาง
ปญญา และดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ขาราชการครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยรวมและดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุม ดาน
การใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม และดานความคาดหวัง
ผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสูง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนดาน
การระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน และดานการปลุกเราทางปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จึงไดดําเนินการทดสอบหาความแตกตางรายคู พบวา ไมมีคูใดที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา กลุมเถินบุรินทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
ความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา กลุมเถิน
บุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป นรายดา น พบว า มี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเกื้อกูลการยอมรับเปาหมาย
ของกลุม รองลงมาคือ การระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดและเทากันคือ
การใหก ารสนับสนุนผู ตามเปนรายบุคคล และการเปนแบบอยางที่เ หมาะสม ทั้ง นี้อาจเป นเพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาในป จจุบันเปนผูบ ริหารยุคโลกาภิวัตน ที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงทําใหผูบริหารมีความรูเทาทันกับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งผูบริหาร
สวนใหญจ บการศึก ษาในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึก ษา มีความสามารถในการคิด
วิเ คราะห บริ หารจั ดการศึก ษาหรือ หาแนวทางในการแก ป ญหาตาง ๆ ไดอ ยางมีป ระสิ ทธิภาพ มี
วิสัยทัศนที่กวางไกลและชัดเจน โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ กอเกิดประโยชน
สู ง สุ ดต อ ผู เ รี ยน มี แ นวความคิ ดในการพั ฒ นาบุ คลากรครู ใ ห รู เ ท าทั นการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ดา น
การศึกษา ดานสังคม เศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาวิชาชีพ จึงทําใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากสอดคลองกับมานาสเซ
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(Manasse,1986 อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2549) ไดกลาววา วิสัยทัศนเปนพลังที่เกิดจากการ
หลอมความหมาย (Molds meaning) ของทุกคนในองคการนั้น และดวยเหตุสําคัญของการเปนผูนํา
คือ ตองเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary leadership)
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลุม เถินบุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัด
ลําปาง โดยภาพรวมและรายดาน สรุปไดดังนี้
2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุมเถินบุรินทร จังหวัดลําปาง ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากร
ครู ได รั บ การพั ฒ นาให เ ข าใจถึง บทบาทหนา ที่ ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ ยนแปลง และผูบริ หารแสดงพฤติกรรมที่ สามารถนําไปเปนแบบอยาง ทําใหเ กิดความศรั ทธา
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จึงทําให
ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ฐิติพงศ คลายใย
ทอง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อ จําแนกตามสถานภาพดานเพศ อายุ วุฒิก ารศึก ษา ประสบการณในการทํางาน ประเภทของ
สถานศึกษาทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ครู อาจารยและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน
2.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอพฤติกรรม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 กลุมเถินบุรินทร จังหวัดลําปาง ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริ หารและครูตองมี การใชภาวะผูนําในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกันมากนัก ที่ แตกตางกั นคือ
ผูบริหารจะใชภาวะผูนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน สวนครูใชภาวะผูนําในการบริหาร
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุญมี
กอบุญ (2548: บทคัดยอ) ที่พบวาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีสถานภาพในการทํางานตางกัน
มีความคิดเห็ นตอ ภาวะผู นําเพื่ อ การเปลี่ ยนแปลงของผู บริ ห ารโรงเรียน โดยรวมไม แตกตางกั น
และวรกัญญาพิไล แกระหัน (2550: บทคัดยอ) ที่พบวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพและประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยรวม
ไมแตกตางกัน
บทสรุป
ในการวิจั ยเรื่ อ ง ภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงของผู บริ หารสถานศึกษา กลุ มเถินบุริ นทร สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ขาราชการครูที่มี
วุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและดานการใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล ดานความคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู
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ตามในระดับสูง และดานการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมายของกลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน ดานการปลุกเราทางปญญา และดานการ
เปนแบบอยางที่เหมาะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาราชการครูที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและดานการเกื้ อ กู ล การยอมรั บ เป าหมายของกลุ ม ดา นการให ก ารสนับ สนุนผู ตามเป น
รายบุคคล ดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสม และดานความคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูตามใน
ระดับสูง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน
และดานการปลุกเราทางปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1) ควรจัดเวทีประชุมชี้แจงอธิบายวิธีการดําเนินการกับกลุมคณะครูที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2) ผูบริหารควรมีการวางแผนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนของโรงเรียนให
บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาไดทราบอยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรตอการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับประสิทธิผลของโรงเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุจิรา
หาผล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร. จุรีย สรอยเพชร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน
ที่ไดให ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจั ดทําวิท ยานิพ นธ ผูวิจัยมี
ความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุก
ทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบ
ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา กลุมเถิน
บุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ได
กรุ ณาตอบแบบสอบถามให ความคิด เห็ น ทํ าให ไ ดข อ มู ล ครบถ วนในการวิจั ยครั้ ง นี้ จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปาง
Role of School Administrators in Promoting Teachers to Conduct Classroom Research,
Provincial Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province
ณัฏฐทิตา วงศประเสริฐ*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ตาม
ความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ 3) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จั ง หวั ด ลํ า ปาง ตามความคิ ด เห็ น ของครู จํ า แนกตามตํ า แหน ง 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น /
ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ
ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในกศน. ตําบล ประจําปการศึกษา 2556 เลือกจํานวน 116 คน โดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชหลักเกณฑกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางประมาณกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่และมอรแกน จําแนกเปน ครูอาสาสมัครฯ จํานวน 34 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 54 คน
และครู ศู น ยก ารเรี ย นชุ ม ชน จํ านวน 28 คน ส ว นผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ านวน 13 คน จาก
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
ทั้งหมด 13 อําเภอ ไดนํามาเปนกลุมผูใหคําสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯเครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือการแจกแจงความความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที (t – test แบบ
Independent samples) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ทดสอบ
สมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟเทส ( f-test) สรุ ปผลการวิจัย โดยภาพรวม บทบาทผูบริ หารในการ
สง เสริม การทํ าวิจัยในชั้นเรี ยนของครู อยูในระดับ มาก เมื่อ พิ จ ารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ ดาน
การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียน และดานสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัย
ในชั้นเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของสถานศึกษาของครู จําแนกตามเพศ ทั้งโดยภาพรวมรายดานทุกดาน และรายประเด็นพบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาในการส ง เสริ ม การวิจั ยในชั้นเรี ยนของสถานศึก ษาของครู จํ าแนกตาม
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ตําแหนง ทั้งโดยภาพรวมรายดานทุกดาน และรายประเด็นทุกประเด็นพบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูบริหาร
* ณัฏฐทิตา วงศประเสริฐ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง สถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนครู พบวา สามารถจําแนกเปนดาน
ดังนี้ 1) ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมใหครู
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางต อเนื่อง มีการกําหนด
นโยบายให ครู ทุ กคนทํ าวิจั ยในชั้นเรี ยน อยางนอยภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง และเชิญวิทยากรที่ มี ความ
เชี่ยวชาญดานการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูแกครู 2) ดานสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้น
เรียน พบวาผูบริหารสถานศึกษาตองประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค
และบทบาทที่ครูตองมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจัดใหมีอยูในแผนปฏิบัติ
การประจําป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระตุนใหครูเห็นความสําคัญและทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่อง 3) ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวาผูบริหารสถานศึกษา
ตองสงเสริมสนับสนุ นและสรางแรงจูงใจใหครูผู ทํ าวิจัยในชั้นเรียนและนําผลวิ จัยไปพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและ
ประสบการณการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุง และวางแผนการจัดการเรียนสอนใหมีคุณภาพ และปรับปรุง
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยจัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน และผูบริหารสถานศึกษาจัดและ
สงเสริ มให ครู มี ส วนร วมรั บผิ ดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียน 4) ดานการมี ความรั บผิ ดชอบตอครู
ผูทําการวิจัยในชั้นเรียน พบวาผูบริหารสถานศึกษาตองชวยเหลือครู โดยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาที่
มีผลกระทบตอการทําวิจัยในชั้นเรียน และดูแลเอาใจใสครูใหทําการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคลองกับหนาที่
ความรับผิดชอบของตน
คําสําคัญ : บทบาทผูบริหาร, การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน, ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
Abstract
This research was intended 1) to study the role of school administrators in
promoting to conduct classroom research in schools under the Provincial Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Province; 2) to compare opinions according to
teacher’s gender towards the role of school administrators in promoting to conduct
classroom research; 3) to compare opinions according to teacher’s position towards the
role of school administrators in promoting to conduct classroom research; 4) to study the
comments and/or suggestions from the school administrators in promoting to conduct
classroom research. The sampling group for the study was the teachers responsible for
teaching in the Non-Formal and Informal Education Centers (NFIEC) in each sub-district for
the academic year B.E. 2556, of which the total of 116 was selected as classified

70

accordingly – 34 voluntary teachers, 34 sub-district NFIEC teachers and 28 community
learning center teachers. The school administrators from 13 schools under the Provincial
Non-Formal and Informal Education Center were interviewed to get comments/suggestions
on promoting classroom research-conduct among teachers. The instrument used was a
survey questionnaire with a five-rating scale with a statistical treatment by the frequency
distribution, percentage, mean and standard deviation, t-test (Independent) analysis for
difference, and f-test (One-way ANOVA) for hypothesis testing. The findings were found
that overall the role of school administrators in promoting classroom research-conduct
among teachers was at high level. In considering each aspect, the highest average levels
according to the first 3 levels were that the emphasis on the importance of classroom
research-conduct, the responsibility of teachers for conducting classroom research, and
the promotion of motivating the success in the classroom research-conduct. The least
average was the recognition of teachers in conducting classroom research. Comparison of
opinions on the role of school administrators in promoting classroom research by gender
in overall and each aspect values was not statistically significant at the .05 level.
Comparison of opinions on the role of school administrators in promoting classroom
research by position in overall and each aspect values was not statistically significant at
the .05 level. Comments or suggestions from school administrators to promote classroom
research-conduct were 1) with regards to the emphasis on the importance of classroom
research-conduct, school administrators had to encourage teachers to improve teaching
and learning in the classroom by continuously using research process. The policy was
established to require all teachers to do classroom research, at least one research per
semester and to invite research specialist to train their teachers; 2) with regards to the
promotion of motivating the success in the classroom research-conduct, school
administrators needed to inform and clarify the policy, the importance, objective and the
role that teachers needed to do classroom research. To improve teaching and learning the
classroom research must have been a requirement in the annual action plan according to
the policy of the Ministry of Education in order to encourage teachers to see the
importance and ongoing classroom research-conduct; 3) with regards to the recognition of
teachers in conducting classroom research, school administrators must have encouraged,
supported and motivated teachers to do classroom research and apply findings to
continuously improve instructional process. Also, teachers would be encouraged to
exchange knowledge and ideas from the experience of classroom research to plan for
enhancing a teaching-and-learning quality. In an improvement of educational activities, a
forum would be established for teachers who conducted classroom research to give a
presentation. School administrators therefore had to encourage teachers to participate in
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classroom research projects; 4) with regards to the responsibility of teachers for conducting
classroom research, school administrators had to help teachers by giving some
advices/consults for the problems affecting the classroom research and caring teachers
who conducted classroom research consistent with their own duties and responsibilities.
Keywords : Operation, Information, District Non-Formal and Informal Education
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บทนํา
ในสภาวะปจ จุบันที่สัง คมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กาวเขาสู ยุคขอมูล ขาวสาร
ระบบสารสนเทศ หรือที่เรียกวายุคโลกาภิวัฒน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะ
เปนดานการศึกษา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย โดยถือวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ และเพื่อใหมนุษยสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได จึงตองอาศัยเครื่องมือ
ที่นํามาใชในการพัฒนามนุษยนั่นคือ การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550
: 85)
การที่จะพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพ นอกจากอาศัยกระบวนการเรียนการ
สอนในหองเรียนแลว ครูตองมีการศึกษาวิจัยควบคูไปดวย โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไวชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) ระบุวา“สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภท
ตาง ๆ”
นอกจากนี้ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการวิจัยวา ใหมีการนําการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการ
เรี ยนรู อ ย างชัดเจนในมาตรา 30 ว า “ให ส ถานศึก ษาพั ฒ นากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมให ผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ใน
แตละระดับการศึกษา” จึงเห็นไดวา ผูสอนมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มบทบาทเปนนักวิจัยเพื่อศึกษา
หาขอมูลมาเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไมจํากัดวาจะตองเปน
ครูผูสอนในระดับใด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 14) ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 – 2550 ไดระบุวาในการประเมินความกาวหนา
ของครูใหมุงเนนที่การวัดประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะคุณภาพทางการเรียนของ
ผูเรียน และสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควบคูกันไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549 : 10) และอํารุง จันทวานิช (2549 : 8) ที่สรุปวา ครูผูสอนควร
ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา
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การจั ดการศึ ก ษาที่ มุ ง เน นให นัก เรี ย นพั ฒ นาความรู ค วามสามารถให มี คุ ณลั ก ษณะตาม
เปาหมายของหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน
ทํ างานวิจั ยเพื่ อ คน หารู ป แบบและนวัต กรรมมาใชในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ยนการสอน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : ก ) สมรรถภาพทางดานการวิจัยของผูนําหรือ
ผูบริหารโรงเรียน มีความจําเปนและสําคัญยิ่งที่จะชวยพัฒนาสมรรถภาพพื้นฐานดานการวิจัยใหแกครู
และบุคลากรประจําการในฐานะนักวิจัยประจําโรงเรียน (นภาพร สิงหทัต, 2531 : 36) และผูบริหาร
จะเห็นประโยชนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดเพราะผูบริหารมีทัศนะใหมและตระหนักวาการ
เรียนการสอน การวิจัย และการปรับปรุงการสอนเปนงานที่สงเสริมกัน สําหรับกิจกรรมที่ผูบริหารจะ
ดําเนินการสนับสนุนครูนักวิจัยได
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง มีสถานศึกษาใน
สั ง กั ด จํ า นวน 13 แห ง ทุ ก สถานศึ ก ษามี ห น า ที่ จั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายดานการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เปนนโยบายที่สําคัญนโยบายหนึ่งที่
ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน แตปรากฏวามีงานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนอยมาก จากสรุปรายงานการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหางฉัตร, 2555) ปญหาอุปสรรคที่พบไดแก ครูขาดความรูความเขาใจใน
การทําวิจัยในชั้นเรียน การขยายผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยยังไมทั่วถึง ครูบางคนยังคิดวา
การวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องยากและผูบริหารสถานศึกษายังไมเห็นความสําคัญของการวิจัยในชัน้ เรียน
รวมทั้งขาดสนับสนุนสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนภาระงานที่ครูผูสอนทุกปฏิบัติ สวน
ผูบริหารในฐานะเปนผูนําของสถานศึกษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทํางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูหรือนําการวิจัยเขาสูสถานศึกษา ผูบริหารจําเปนตองอาศัยปจจัยชวยสงเสริมใหครู
ทําวิจัยดวยความพึงพอใจ งานวิจัยชวยใหครูเกิดความตองการในการสรางสรรคผลงาน ที่มีประโยชน
ตอการเรียนการสอนใน และการวิจัยในชั้นเรียนเปนภาระงานที่ครูผูสอนทุกคนตองปฏิบัติ สําหรับ
ผูวิจัยไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน จึงมีความสนใจศึกษาบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธยาศัยจั ง หวัดลํ าปาง ซึ่ ง ผลการวิจั ยครั้ ง นี้ จะเป นประโยชนแก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
สังกัดสํานัก งานส งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดลํ าปาง ตามความ
คิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ
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3. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
สังกัดสํานัก งานส งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดลํ าปาง ตามความ
คิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหนง
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ที่รับผิดชอบการเรียนการสอน ขอ
งกศน.ตําบล ประจําปการศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้น 168 คน
2. กลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชหลักเกณฑกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจาก
ตารางประมาณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุม
ตัวอยางในการศึกษาคือ ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในกศน. ตําบลประจําปการศึกษา 2556 เลือก
จํานวนทั้งสิ้น 116 คน จําแนกเปน ครูอาสาสมัครฯ จํานวน 34 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 54 คน และ
ครูศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 28 คน สวนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน จากสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ ทั้งหมด 13 อําเภอ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิจั ยไดใชวิ ธี จั ดส งแบบสอบถามโดยการส งทางไปรษณีย จํ านวน 116 ฉบั บ ไปยังศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยอํ าเภอทั้ ง 13 แห งในจั งหวัดลํ าปางโดยขอความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมีการติดแสตมป
เพื่อใหสงคืน และผูวิจัยไดติดตามโดยการใชโทรศัพท และสอบถามดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถาม
เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลขอมูลที่ได ตามวัตถุประสงค คือ 1)ศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) เปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ 3) เปรียบเทียบบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตําแหนง 4)
ศึกษาความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) นําเสนอขอมูลในรูป
ตารางประกอบการบรรยายเปนรอยแกว
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม บทบาทผูบริหารในการ
สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จั ง หวัดลํ าปาง ทํ าการคํานวณหาคาความถี่ คาร อยละ คาเฉลี่ ย ( X ) และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใชส ถิ ติ t-test จํ าแนกตามตํ าแหน ง โดยใช f-test โดยใชโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป
คอมพิวเตอร
ผลการวิจัย
1. บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้น
เรียน รองลงมาคือ ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยในชั้นเรียน และดานสงเสริมใหเกิด
ความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการใหความยอมรับนับถือครู
ผูทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ ทั้งโดยภาพรวมรายดานทุกดาน และรายประเด็นพบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางจําแนกตามตําแหนง ทั้งโดยภาพรวมรายดานทุกดาน และรายประเด็นทุก
ประเด็นพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียนครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางพบวา
สามารถจําแนกเปนดาน ๆ ได ดังนี้
4.1 ดานการใหความสําคัญกั บงานวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผู บริหารสถานศึกษาตอ ง
สงเสริมใหครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง มี
การกําหนดนโยบายใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และเชิญวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูแกครู
4.2 ดานสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนพบวา สถานศึกษาตอง
ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงคและบทบาทที่ครูตองมีการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจัดใหมีอยูในแผนปฏิบัติการประจําป ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระตุนใหครูเห็นความสําคัญและ ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
4.3 ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนพบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ตองสงเสริมสนับสนุ นและสรางแรงจูงใจใหครูผู ทํ าวิจัยในชั้นเรียนและนําผลวิ จัยไปพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นความรูและ
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ประสบการณการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนสอนใหมีคุณภาพและปรับปรุง
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยจัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน และผูบริหารสถานศึกษาจัดและ
สงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียน
4.4 ดา นการมี ความรั บ ผิ ด ชอบตอ ครู ผู ทํ าการวิจั ย ในชั้ นเรี ยนพบว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตองชวยเหลือครู โดยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอการทําวิจัยในชั้น
เรียน และดูแลเอาใจใสครูใหทําการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของตน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ยบทบาทผู บริหารในการสงเสริมการทํ าวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสํานักงาน
สง เสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยจั ง หวัดลํ าปาง มี ป ระเด็นสํ าคัญ ที่ นํามา
อภิปรายดังนี้
ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็น ที่มีตอบทบาทผูบ ริหารในการส งเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียนของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เปนอยางดี ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) และมาตรา 30 กําหนดใหครูใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ซึ่งผูบริหารมีหนาที่นิเทศ กํากับ ติดตามเพื่อใหผลการดําเนินงานให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว จําเปนตองกําหนดเปนนโยบาย โดยผูบริหารใหบุคลากร
กลุ ม งานวิ ชาการ และครู ร ะดั บ สายช วงชั้ น ได จั ดทํ า โครงการวิ จั ย ในชั้น เรี ยนไว ส อดคล อ งกั บ
แนวความคิดของ วิจ ารณ พานิช (2517 : 12) ที่ ก ล าววาการวิจั ยทางการศึก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศเปนเรื่องใหญที่สุด และถาจะใหการวิจัยทางการศึกษาเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง
จําเปนตองมีกระบวนการตั้งโจทยการวิจัยการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น เปนการวิจัยเพื่อหาวิธีดําเนินการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูโดยสิ้นเชิง การ
วิจัยเพื่อหาวิธีการ/รูปแบบการลงทุนดานการศึกษาของประเทศไทยที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางคุมคา
ควรมีการสังเคราะหภาพการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ เพื่อใหเห็นถึงแนวทางและทิศทางการ
ตอบสนองประเด็นของการวิจัยทางการศึกษา ควรมีการจัดการใหเกิดการรวมพลังสรางสรรคที่จะ
รวมกันทําการวิจัยทางการศึกษาใหไปสูทิศทางเดียวกัน การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครู การ
วิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองคกร การวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรู เพื่อใหเรียนรูและเขาใจเรื่อง
ตาง ๆ มากขึ้น สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 81 – 82) กลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษา ควรทราบถึงบทบาทของตนเองที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่มีในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการวิจัยของครูไมใชการมุง
สรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง แตเปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูทั้ง
โรงเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
ดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่ มี คาเฉลี่ ยสู ง สุ ด คือ ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาจั ด ให มี นโยบายหรื อ ขอ กํ าหนดเพื่ อ
สนับ สนุนการวิจั ยในชั้นเรี ยนที่ ชัดเจน ทั้ ง นี้ อาจเป นเพราะวา การส ง เสริ ม การวิจั ยในชั้นเรี ย น
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ผูบริ หารสถานศึก ษาไดนําหลั กการบริห ารการศึก ษามาประยุกตใช กลาวคือ ผูบ ริห ารไดวางแผน
รวมกันระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน โดยกําหนดนโยบายและเปาหมาย
การดําเนินงานที่ชัดเจนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชุมชี้แจงเพื่อใหครูผูสอนทุกคนรับทราบ
แนวทางการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน กําหนดผูรับผิดชอบ
ดานสงเสริมใหเกิดความสําเร็จดานของงานวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อ
รับทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงคและบทบาทที่ครูตองมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน สอดคลองกับ มนัส ไชยศักดิ์ (2544 : 53 - 57) ไดเสนอวา การสงเสริมใหครูทํา
การวิจัยในชั้นเรียนใหไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทที่ตองดําเนินการ 5 ประการ ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงครูในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. สรางครูผูนําทางการวิจัย 4. จัดใหครูทําการวิจัยรวมกัน 5. ขยายผลการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครู
ทุกคนภายในโรงเรียน
ดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน พบวาความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหาร
ในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา
ประเด็นที่มี คาเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผู บ ริห ารสถานศึกษาจัดและส งเสริม ใหครู มีส วนร วมรั บ ผิดชอบใน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน วัลลภ กันทรัพย (2549 : 54 - 55) มีความเห็นสรุปไดวา ผูบริหารกับการ
วิจัยในสถานศึกษาควรมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เพราะการวิจัยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยทํา
ใหผูบริหารประสบความสําเร็จตามเงื่อนไข ดังนั้นผูบริหารควรมีบทบาทในการสงเสริมการทําวิจัยใน
สถานศึกษา
ดานการมี ความรั บผิ ดชอบตอ ครูผู ทําการวิจัยในชั้นเรียน พบวาความคิดเห็นตอ บทบาท
ผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูทําการวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจใสครูใหทําการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตน สอดคลองกับ แมคคลีแลนด (McClelland, 1961:110 อางถึงใน บุญชวย ศิริเกษ, 2540 :
141 - 143 ) ไดกลาวถึง ลักษณะของความสําเร็จจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ 1) มีความ
รับผิดชอบสูง แสวงหาโอกาส เพื่อจะไดมีโอกาสในการรับผิดชอบแกไขปญหาที่มีอยู 2) มีเปาหมาย
ระดับกลาง เพราะหากไมประสบผลสําเร็จแลวจะรูสึกไมสบายใจ ดังนั้นจึงไมตั้งเปาหมายไดสูงเกินไป
เพื่อลดความเสี่ยงและใหความเชื่อมั่นในความสําเร็จสูง 3) ตองการไดรับขอมูลกลับที่ทันเหตุการณ
เกี่ยวกับงานของตนวาสําเร็ จหรื อลม เหลว เพื่อการตัดสินใจของตนในงานตอ ไป และ 4) ตอ งการ
ทํางานรวมกับผูที่มีความสามารถ เพื่อที่เขาจะไดพยายามปรับปรุงความสามารถของเขาใหทัดเทียมผู
ที่มีความสามารถ ความรูสึกเชนนี้ จะเปนแรงจูงใจใหเกิดความมานะที่จะประสบความสําเร็จสูงตอไป
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนจําแนกตามเพศของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศัยจั ง หวัดลําปาง พบวา ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บ บทบาทของผูบ ริ หารสถานศึก ษาในการ
ส ง เสริ ม การวิจั ยในชั้นเรี ยนของสถานศึก ษาจํ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานทุ ก ดา น
แตกตางกั นอยางไม มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ .05 ซึ่ งไมเ ป นไปตามสมมุ ติฐ านที่ ตั้ง ไว ทั้ ง นี้ อาจเป น
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เพราะวาสอดคลองกับงานวิจัยของ เลขา ปยะอัจฉริยะ และ นงลักษณ วิรัชชัย (2544 : 2) ที่กลาววา
ครูอาจเป นแบบอยางของการเรียนรู การทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อ นครู จาก
นักวิจัยภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทําใหครูเปดใจกวางรับรูนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ พรอม
ที่จะรวมคิด รวมทํางานและยอมรับความคิดเห็นและคําวิพากษวิจารณ เพื่อพัฒนางานใหดีขึ้น ดวย
เหตุนี้เ องจึง ทําใหครูที่ มีเ พศตางกัน ก็ ตอ งปฏิบั ติงานภายใตกรอบการบริ หารเดียวกัน โดยในการ
สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนก็อยูภายใตหลักการนี้ จึงทําใหครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกัน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจยั
ในชั้นเรียนของสถานศึกษาจําแนกตามตําแหนง ของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย จั ง หวัด ลํ า ปาง พบว า ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความมุงมั่นสําคัญอยูที่ตองการระดมสรรพกําลังของทุกคนในสถานศึกษาให
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ และเต็มกําลังความสามารถ เพื่องานจะไดบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานของทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนผลงานของสถานศึกษาเปนสวนรวมนั้น จึง
จําเปนจะตองไดรับการนิเทศ กํากับติดตามวา ผลงานเหลานั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีคุณคา ถูกตอง
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในเรื่องบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานัก
งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวัด ลํ าปาง พบวา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เปนอยางดี
ผลจากการศึกษาดานการใหความสําคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีนโยบายหรือขอกําหนดเพื่อสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการ
สง เสริ ม การวิจั ยในชั้นเรี ยน ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาไดนําหลั ก การบริ ห ารการศึก ษามาประยุก ตใช
กลาวคือ ผูบริหารไดวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน โดย
กําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชุมชี้แจง
เพื่ อใหครูผู ส อนทุก คนรับ ทราบแนวทางการดําเนินงานวิจั ยในชั้นเรี ยน กําหนดผู รับ ผิ ดชอบ จาก
การศึกษาดานสงเสริมใหเกิดความสําเร็จดานของงานวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อรับทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงคและบทบาทที่ครูตองมีการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนจากการศึกษาดานการใหความยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยใน
ชั้นเรียน พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ผูบริหาร
สถานศึกษาจัดและสงเสริมใหครูมีสวนรวมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียน กลาวไววาแนวทาง
สําหรับผูบริห ารโรงเรียนในการสง เสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนมีดัง นี้ 1) สรางความ
ตระหนักใหครูทุกคนเห็นวาการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตในการทํางาน
2) กําหนดเปนนโยบายและแผนงานของโรงเรียนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียน
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การสอน 3) พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 4) ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยจัดครูพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาการทําวิจัยและใหครูนําเสนอความกาวหนาเปนระยะๆ 5) สนับสนุนให
ความชวยเหลื อและใหกํ าลัง ใจครู 6) นิเ ทศ ติดตามผลการทํ าวิจั ยในชั้นเรี ยนอยางสม่ํ าเสมอ 7)
รวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน และ 8) จัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมี ก ารศึก ษาป จ จั ยที่ ส ง ผลต อ คุณภาพของงานวิจั ย ที่ มี ตอ การพั ฒ นาคุณภาพการจั ด
การศึกษา ของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะรองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สุจิ
รา หาผล ประธานกรรมการ อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง กรรมการ และอาจารย ดร. พรสันต เลิศ
วิทยาวิวัฒน ที่ปรึกษารอง ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
ตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางและบุคคลกรผูปฏิบัติหนาที่รับ ผิดชอบศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง ที่สละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูล
ดวยมิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีใน
ที่สุด
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มี
สวนชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
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การบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง
Environment Management in Learning Support in
Nakhon Lampang Municipality Schools
ปริวัฒน คําฟูบุตร*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปางและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพ การ
บริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยจําแนกตามตําแหนงของครูสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง ประชากรในการศึกษาคือ ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แห ง
จํานวนทั้งสิ้น 167 คน การวิจัยครั้งนี้ใชประชาการทั้งหมดในการวิจัย ในสวนของเครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปาง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณารายดาน
ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานบริการ
ดานกายภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไวคือ สภาพของการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปางอยูใน
ระดับปานกลาง
ในสวนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามตําแหนงตอการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอ มที่ เอื้ อตอ การเรียนรู พบวา ความคิดเห็นของครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บการบริ หาร
จัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : การบริหารจัดการม, สภาพแวดลอม, สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง
Abstract
This research proposes to study condition of Environment Management in
Learning Support under Nakhon Lampang Municipality Schools and to compare
opinions towards condition of environmental management that contributed to
learning by analyzing according to positions of teachers in schools under supervision
of Lampang City Municipality. Study population is teachers in 6 schools under
supervision of Lampang City Municipality totally 167 persons, this research uses all
study population, research instrument is questionnaire created by researcher and
statistical methods use frequency, percentage, average and standard deviation.
Research results find that condition of environmental management
contributed to learning in school of Lampang City Municipality in general obtains
average score in Much Level 4.03, when compared by each field of 4 physical fields,
it is found that Academic Field obtains
*ปริวัฒน คําฟูบุตร ครูผูชวย โรงเรียนวอแกววิทยา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
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environmental condition that contributed learning in Most Score, followed by Service
Field and the physical field which obtained Least Score is Management Field
respectively which is contradicted to the formulated hypothesis defined that
condition of environmental management of schools in Lampang City Municipality is
Intermediate Level.
In part of comment comparison of teachers which are divided by position
towards environmental management that contributed to learning, it is found that
teachers’ comments concerning environmental management that contributed to
learning are different.
Keywords :

Management, Environment ,Support in Nakhon Lampang Municipality
Schools

บทนํา
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้นมีความจําเปนตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีความเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา ในอันที่จะสงผลใหดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข โรงเรียนมีบทบาทโดยตรง ใน
ดานการพัฒ นาเยาวชนให เป นผูที่ มี ลัก ษณะตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่ ง โรงเรี ยนที่ จ ะ
สามารถพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามเปาหมายไดนั้น จะตองมีการสรางเสริมพัฒนาการของผูเรียนใน
ทุก ๆ ดาน ทั้ง ทางดานร างกาย จิ ตใจ อารมณ สั ง คมและสติป ญ ญาให เ ยาวชนมีก ารพั ฒ นาตาม
ศักยภาพของตนเอง
ปจจัยที่ชวยสนับสนุน และสงผลใหการจัดการศึกษาสําเร็จไดตามเปาหมายมีมากมายหลาย
ประการ ปจจัยหนึ่งที่จะตองใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง คือ การสรางบรรยากาศ
และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน จะเปนแหลงปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกัน ระหวางครู นักเรียน ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษยเกาและประชาชนใน
ทองถิ่น และเปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อนักเรียน ชุมชน (สุปรีชา หิรัญโร
,2531: 175) ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ขําเกิด (2551: 45-47) ที่กลาววา บรรยากาศในโรงเรียนเปน
สภาวะอันเกิดมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียนแลวสงผลตอความรู
ของบุคคลและเปนสภาพที่ไมอ าจมองเห็นหรื อจั บตอ งได แตเป นการสะทอ นทางความรูสึ กซึ่ งถา
โรงเรียนสามารถจัดบรรยากาศที่ดีไดจะชวยใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึกพอใจ
อบอุ น รู สึ ก ถึ ง ความเป น เจ า ของและมี ค วามต อ งการที่ จ ะมาโรงเรี ย น นอกจากนี้ แ ล ว การจั ด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหถูกลั กษณะจะสามารถปองกันอุบัติเหตุ สงเสริ มใหนัก เรียนมี สุขภาพ
แข็ง แรงปราศจากโรคภัย ไข เ จ็ บ ปลู ก ฝ ง สุ ขนิสั ย การรั ก ษาและจั ดสภาพแวดล อ มไปเผยแพร สู
ครอบครัวและชุมชนได
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดเทศบาลนครลําปาง ประกอบ ไป
ดวย โรงเรียนเทศบาล1 (บานแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล3 (บุญทวงศอนุกูล) โรงเรียนเทศบาล
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4 (บานเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล5 (บานศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล6 (วัดปารวก) โรงเรียน
เทศบาล7 (ศิริ นาวินวิท ยา) ซึ่ งมีห นาที่ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก อนประถมศึก ษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จากการสํารวจปญหาของสภาพแวดลอมทางการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปางที่สํานักการศึกษาไดสํารวจออกมานั้น พบวามีปญหาของการ
จัดสภาพการเรียนรู โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) มีภาระงานมากเกินกวาที่จะตองมาวางแผนการ
จัดการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ เชน ครูใชเวลาไปจัดทําโครงการตาง ๆ และระหวางคณะครูก็มีการ
แบงพรรคพวกซึ่งสงผลใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกั นลดลง ตลอดจนขาดความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารและคณะครูที่แนนแฟน 2) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ จากการสํารวจพบวา
สภาพหองเรียนโดยเฉพาะ โตะ เกาอี้ เริ่มชํารุด ตลอดจนมีรองรอยการขีดเขียนจนสกปรก รวมไปถึง
วัสดุในการจัดการเรียนรูไมมีความพรอม การจัดสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกมีไมเพียงพอ
และยังไมดีเทาที่ควร 3) ครูขาดความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาที่ทันสมัย ครูขาดเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู และพัฒนาคนเอง เนื่องจากครูนําเวลาไปทํากิจกรรม
โครงการตาง ๆ 4) ไมมีเวลาผลิตสื่อและอุปกรณการสอน เนื่องจากมีกิจกรรมมากเกินไป ขาดการ
เตรียมการสอน มักใชความรูความสามารถเดิมสอน ครูสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก 5) สถานศึกษา
สวนใหญอ ยูในเขตพื้นที่เ ศรษฐกิจ ของจังหวัดลําปางสงผลใหไมสามารถขยายอาณาเขตได ในบาง
สถานศึกษาจึงมีขอบเขตที่จํากัด อีกทั้งสถานศึกษาบางแหงไมมีแมกระทั้งสนามกีฬาที่ฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียน
จากสภาพปญหาทั้ง 5 ดาน ที่ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอน
ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางจึงมีความสนใจใน
การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการของสภาพแวดล อมที่ เอื้อ ตอการเรี ยนรู ของสถานศึก ษาที่ สังกั ด
เทศบาลนครลําปาง ตลอดจนศึกษาแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้ อตอการเรียนรูของ
สถานศึกษาที่สังกัดเทศบาลนครลําปาง เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเปนสถานที่ที่มี
คุณคาทางสังคม สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มความสนใจในการศึกษาตลอดจนเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปางใหพัฒนายิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู โดยจําแนกตามตําแหนงของครูสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แหง
จํานวนทั้งสิ้น 167 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศเทศบาลนครลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ
(Check List) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ไดแก
ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการบริการ และดานการบริหารจัดการ ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ .96 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง 6 แหง แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 167 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะห
ขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง การบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมที่ เอื้ อตอการเรี ยนรูของสถานศึกษา สังกั ดเทศเทศบาลนครลําปาง ทําการคํ านวณหา
คาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปางมีผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
ดานกายภาพ
ครูเทศบาลนครลําปางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ดานกายภาพ โดยรวม อยูในระดับมาก (µ =3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สภาพภายในหองเรียนมีโตะ เกาอี้ที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน
(µ =4.38) รองลงมาคือ สภาพหองเรียนที่มีแสงสวางที่เพียงพอ (µ = 4.30) สภาพขนาดของหองเรียน
มีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน (µ=4.27) และดานกายภาพที่นอยที่สุดคือ สถานศึกษามีอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยที่พรอมใชงานและอยูในสภาพดี(µ=3.50) ตามลําดับ
ดานวิชาการ
ครูเทศบาลนครลําปางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ดานวิชาการ โดยรวม อยูในระดับมาก (µ =4.19) เมื่อพิ จารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ครูมีการสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมภายในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ (µ =4.44) รองลงมา คือ ครูเปนผูดูแลเด็กนักเรียน คอยใหคําปรึกษาแกนักเรียนใน
ทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราว หนีเรียน เปนตน (µ =4.43) ครูมีการเสริมแรง
ใหนักเรียนในการเรียน เชน การชมเชยเมื่อนักเรียนไดรับรางวัล (µ =4.41) และดานวิชาการที่นอย
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ที่สุดคือ ผูบริหารและหัวหนาฝายตาง ๆ มีการนิเทศติดตามทั้งภายนอกและภายในอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง (µ =3.78) ตามลําดับ
ดานการบริการ
ครูเทศบาลนครลําปางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ดานการบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก (µ =4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ ยจากมากไปหานอ ย พบวา สถานศึก ษามี ก ารตรวจสุขภาพอนามั ยของนัก เรี ยนอยูเ สมอ
(µ =4.33) รองลงมา คือ สถานศึกษามีหองสมุดที่บริการใหแกนักเรียนอยางทั่วถึง และมีหนังสือที่
ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู (µ =4.28) สถานศึกษามีบริการสารสนเทศตาง ๆ เชน Internet
(µ =4.22) และดานการบริก ารที่นอยที่ สุดคือ สถานศึกษามี การบริ การแนะแนวให แกนักเรียน
(µ =3.92) ตามลําดับ
ดานการบริหารจัดการ
ครูเทศบาลนครลําปางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ดานการบริหารจัดการ โดยรวม อยูในระดับมาก (µ =3.90) เมื่อพิ จารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สถานศึกษามีการบริหารอยางโปรงใส สามารถชี้แจงตอ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาได (µ =4.04) รองลงมา คื อ ผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นา
สภาพแวดลอมของโรงเรียน (µ =3.95) สถานศึกษามีแผนการบริหารอยางเปนระบบ (µ =3.93) และ
ดานบริหารจัดการที่นอยที่สุดคือ ผูบริหารใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
จัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา (µ =3.77) ตามลําดับ
ในส ว นของสมติ ฐ านที่ ไ ดกํ า หนดไว คือ สภาพการบริ ห ารจั ดการสภาพแวดล อ มของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปางอยูในระดับปานกลาง แตผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ครูจําแนกตามตําแหนงตอสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยูในระดับมาก
จึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามตําแหนงของครู พบวา โดยรวมความคิดเห็น
ของครู แตล ะตําแหนง มี ความแตกตางกั น เมื่ อ พิจ ารณาเป นรายดานพบวา ความคิดเห็ นตอ ดาน
กายภาพ ดานวิชาการ ดานการบริการ และดานการบริหารจัดการ พบวามีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดล อมที่เอื้ อตอการเรี ยนรูของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปาง มีประเด็นสําคัญที่ตองนํามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. จากผลการวิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชส ถิ ติค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะหการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดาน
วิชาการ ดานการบริ การ และดานการบริ หารจัดการ พบวา ครูสัง กัดเทศบาลนครลําปาง มี ความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสภาพแวดลอ มที่เ อื้อตอ การเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคลองกับ รุงนภา คนเล (2553) การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง
สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาระยอง เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากรวมไปถึงสุ รีพ รรณ
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วิสุ ท ธิสวัส ดิ์ (2552) แนวทางการพั ฒ นาการจัดสภาพแวดลอ มทางการศึก ษาระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษากลุมเซนตจอหน พบวา ความคิดเห็นของครูตอการจัดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเซนตจอหน และโรงเรียนเซนตจอหน ภาพรวมอยูในระดับมาก อีก
ทั้งยังสอดคลองกับเลิศศักดิ์ คําปลิว (2551) การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา การจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ในดานกายภาพ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอที่มีเฉลี่ยนอยที่สุด พบวา
สถานศึกษามีอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่พรอมใชงานและอยูในสภาพที่ดี จากผลการวิจัยดังกลาว แสดง
ใหเห็นวา สถานศึกษาขาดความตระหนักในการปองกั นทางอัคคีภัย และสถานศึกษาควรจะมีการ
ซักซอมการปองกันอัคคีภัยอยูเปนประจําเพื่อใหนักเรียนไดมีความตระหนักรูเมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
นักเรียนก็จะสามารถชวยเหลือตนเองได อีกทั้งอาณาเขตบริเวณสถานศึกษายังเปนแหลงเศรษฐกิจ
ของจังหวัดอีกดวย หากเกิดเหตุการณทางอัคคีภัยบริเวณสถานศึกษาก็จะมีผลกระทบอยางมากทั้ง
ดานทรัพยสินที่เกิดความเสียหายและดานความปลอดภัยของชีวิตที่ไมสามารถนํามีเทียบกับมูลคาได
อีกทั้งในดานวิชาการ โดยรวม เมื่อพิจารณาในรายขอที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหาร
และหัวหนาฝายตาง ๆ มีการนิเทศ ติดตาม ทั้งภายนอกและภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง จาก
ผลการวิจัยดังกลาว สถานศึกษาควรมีการจัดการนิเทศ ติดตาม ทั้งภายในและภายนอก เพราะการ
นิเ ทศส ง ผลให ก ารพั ฒ นาบุ คลากรมี คุณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น ตลอดจนพั ฒ นากระบวนการทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพเพื่อที่จ ะพัฒนาและบงชี้ถึง ความเปนมาตรฐานของสถานศึกษา ในสวนของดานการ
บริการ โดยรวมเมื่อพิจารณาในรายขอที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานศึกษามีการบริการแนะแนว
ให แก นัก เรี ยน สถานศึกษาควรจะให มี ก ารแนะแนว เนื่อ งจากการแนะแนวเป นกิ จกรรมหนึ่ง ที่ มี
โครงสรางหลักสูตร ประกอบกับสภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานของการพัฒนา
และการเสื่อมถอยมีปญหาตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจน
ปญหาการปรับตัวของบุคคล
รวมไปถึงดานการบริ หารจัดการ โดยรวมเมื่อพิ จารณาในรายขอที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ผูบริหารใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมทาง การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหโอกาสแกครูและนักเรียนในการนําเสนอแนวคิดหรือมีสวนรวมในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา สงผลใหครูและนักเรียนเกิดความซาบซึ้งและ
มีความหวงแหนและผูกพันตอสถานศึกษาตอไป
2. ในการวิ เ คราะห ก ารวิเ คราะห ค วามแตกต างรายคู ต อ สภาพการบริ ห ารจั ด การ
สภาพแวดล อมที่เ อื้อ ตอ การเรียนรู จํ าแนกตามตําแหนง ของครูส ถานศึกษาในสั งกั ดเทศบาลนคร
ลําปาง โดยรวม พบวา มีความแตกตางกัน มีจํานวน 2 คู คือ คศ.3-สูง กวา มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูสูงกวาครู คศ.1-ต่ํากวา และครู คศ.2 มีความคิดเห็น
ตอการบริห ารจัดการสภาพแวดลอ มที่เ อื้อ ตอการเรี ยนรู สูง กวา ครู คศ.1-ต่ํากวา จากผลการวิจั ย
ดังกลาวจะเห็ นไดวาความคิดเห็นที่แตกตางกันมากที่สุ ดคือ ความคิดเห็ นของ ครู คศ.3-สูง กวา มี
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ระดับความคิดเห็นมากกวาครู คศ.1-ต่ํากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประสบการณของครูแตละตําแหนง
ซึ่งอาจสงตอวิสัยทัศนของการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
จากผลการวิจัยดังกลาวคนพบวา การบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
โดยรวมและรายดา นอยู ใ นระดั บ มากซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาด า นสภาพแวดล อ มของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง ที่เทศบาลนครลําปางไดสํารวจไว ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา การ
สํารวจของเทศบาลนครลําปางนั้นไมไดไปสํารวจโรงเรียนที่มีสภาพปญหาอยางแทจริง แตกลับสํารวจ
โดยภาพรวมสถานศึกษาทั้งสังกัด ตลอดจนในการสํารวจครั้งนี้อาจจะดําเนินการสํารวจมาหลายป อีก
ทั้งการวิจัยในครั้งนี้เปนการดําเนินการศึกษาวิจัยในภาพรวมไมไดเจาะจงเฉพาะโรงเรียนใดโรงเรียน
หนึ่งจึงไมพบขอเท็จจริงที่มากนัก
ในสวนของการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูด า น
กายภาพ พบวา ความคิดเห็นจําแนกตามตําแหนงครูมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสักริ
นทร บุญกวาง ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา
ความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีถึงต่ํากวามีความคิดเห็นที่แตกตางจากครูที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีกทั้งในการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดาน
วิชาการ พบวา ความคิดเห็นจําแนกตามตําแหนงครูมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับเลิศ
ศักดิ์ คําปลิว ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ไดเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามเพศ
ของครู พบวา ความคิดเห็นของครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูดานวิชาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รวมไปถึงในการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูด า น
การบริการ พบวา ความคิดเห็นจําแนกตามตําแหนงครูมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
อรุ ณชัย กั ณฑภา ไดศึกษาเรื่ อง การจั ดสภาพแวดล อมที่ เ อื้ อตอ การเรี ยนรูของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ประถมศึกษา อําเภอชะอํา สํานักเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ การเรียนรูดานการบริการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา
พบวา ครูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี กับครูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดานกายภาพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ในดานการเปรียบเทียบดานสภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ดานการบริ ห ารจั ดการ พบวา ความคิดเห็ นจํ าแนกตามตําแหนง ครู มี ความคิดเห็ นที่ แตกตางกั น
สอดคลองกับรุงนภา คนเล ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเพศชายและหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพของโรงเรียนบานสองสลึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะเห็นไดวาความคิดเห็นของครูจําแนกตามตําแหนงมีความคิดเห็นที่แตกตางกันทั้งโดยรวม
และรายดาน สาเหตุที่เกิดความแตกตางอาจจะเปนเพราะวา การบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อ
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ตอการเรียนรูของแตละสถานศึกษามีทัศนในการบริหารที่แตกตางทั้งดานผูบริหารสถานศึกษาที่ มี
แนวคิดแตกตางกัน อีกทั้งครูแตละตําแหนงก็มีประสบการณที่ไมเหมือนกัน รวมไปถึงสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันสงผลใหความคิดเห็นของครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่แตกตางกัน
บทสรุป
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสภาพแวดลอมทีเอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปางไดสรุปผลการวิจัยการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้ง 4 ดาน
พบวา โดยรวมในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดาน
การบริการ ดานการบริหารจัดการ ครูสังกัดเทศบาลนครลําปาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
บริการ ดานกายภาพ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการบริหาร ในสวน ซึ่งไมสอดคลองกับ
ผลการสํารวจปญหาในภาพรวมของการจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาสัง กัดเทศบาลนครลําปางที่
สํานักการศึกษาไดสํารวจไว และผลสรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยจําแนกตามตําแหนงของครู พบวา ครูแตละตําแหนงมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกันในดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานบริการ ยกเวนดานการบริหารจัดการที่มีความ
คิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปางควรจะพัฒนา
และยกระดับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูเพื่อความสุขของผูเรียนตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดควรมีการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของแตละสถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลนครลําปางเพื่อที่จะไดทราบสภาพของแตละ
โรงเรียน
2. ผูบริหารเทศบาล ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน
ควรจะมี ก ารประชุม เสวนาเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล อ มภายในสถานศึก ษาสั ง กั ด
เทศบาลนครลําปาง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรที่จ ะนําการวิจั ยเรื่อง การบริห ารจั ดการสภาพแวดลอ มที่ เอื้อ ตอ การเรี ยนรู ของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไปวิจัยที่สถานศึกษาสังกัดอื่น
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับ ผลจากการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสถานศึกษาใน
สังกัดตาง ๆ
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การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
Educational Administration in Secondary School Group of
World Class Standard
under Lampang Secondary Educational Service Area office 35
สิริลักษณ สิทธิเทียนชัย*
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจุด มุงหมายเพื่อศึกษา
สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามโรงเรียนและระดับชวงชั้น เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหาร
จัดการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี โรงเรียนแจหมวิทยา กลุมตัวอยาง จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ประมาณคาและ ขอ เสนอแนะ พื้ นที่ ใ นการศึก ษาเป นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จั ง หวัดลํ าปาง
เครื่องมือที่ใชเปน แบบสอบถาม ในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขั้น
พื้นฐานวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูใน
ระดับมาก พิจ ารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอ ยได ดังนี้ ดานการจัดการเรียนสอนสาระ
มาตรฐานสากลมีคาเฉลี่ย 3.83 ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 3.79 ซึ่งตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกระดับชวง
ชั้น โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจัง หวัดลํ าปาง สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตาม
โรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอ เสนอแนะจากการวิจั ย โรงเรี ยนมาตรฐานสากลควรสง เสริ ม ใหครู เ ขาร วมกิ จ กรรม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรูและสรางผลงานในระดับ นานาชาติมากขึ้น ทั้ง นี้ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลควร
สงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลควรปรับขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรี ยนตอหองตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
*สิรลิ ักษณ สิทธิเทียนชัย รับราชการครู ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแม
เมาะวิทยา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
คําสําคัญ : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
Abstract
This thesis “International Standard Educational Administration in Lampang
Secondary Schools Group under lampang Secondary Education Service Area office
35”has objectives to study status, to compare status (classify by each schools and
educational levels), and to collect suggestions of International Standard Educational
Administration in Lampang Secondary Schools Group under lampang Secondary
Education Service Area office 35 by use quantitative research methodology.
Population are 4 International Standard Educational schools in Lampang Secondary
Schools Group; including Bunyawat Wittayalai School, Thern Witthaya School,
Lampang Kallayanee School, and Jaehom Witthaya School. Example group has 226
people. Study’s tool use questionnaire scale: analyze by percentage, mean, and standard
deviation to investigate the hypothesis, also asking for suggestions to support this
analysis. From the analysis report it was found that
Overall and each item status of International Standard Educational
Administration in Lampang Secondary Schools Group under lampang Secondary
Education Service Area office 35 are in high level. When we consider by rearrange from
maximum to minimum average, we found that International Standard Educational
Providing has average for 3.83. Quality management for school administration has
average for 3.79 which identical with the hypothesis.
Overall and each item comparison of International Standard Educational
Administration in Lampang Secondary Schools Group under lampang Secondary
Education Service Area office 35 classify by educational levels are different without
statistical significantly at 0.05
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Overall and each item comparison of International Standard Educational
Administration in Lampang Secondary Schools Group under lampang Secondary
Education Service Area office 35 classify by schools are different with statistical significantly
at 0.05.
Feedback from research School standards should encourage teacher
participation in learning and results in more international standards, the school
should encourage students to participate in learning and results in more
international. School and class size standards should be adjusted appropriately. The
number of students per class basis. Standards set.
Keywords : Educational Administration in Secondary School, Group of World Class
Standard underLampang Secondary Educational Service Area office 35
บทนํา
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยจึงสงผลใหเกิดการแขงขันในทุกๆ
ดาน ประเทศไทยจึง จําเปนตอ งมีก ารจัดการศึกษาเพื่อ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้ง นี้
เพราะการศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคนในประเทศไทยใหมีคุณภาพและชวยเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อใหเทาเทียมกับประเทศอื่น ๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ตื่นตัวกับเหตุการณปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทย เพราะวาในการศึกษา
ของไทยนั้นนับไดวาจะตองมี การพั ฒนาขึ้นไปอี ก เพราะจะไดเ ทาเที ยมกับ ประเทศเพื่ อนบานและ
สามารถที่ จ ะเขาสู ป ระชาคมอาเซี ย นได อ ยา งภาคภูมิ ใ จ สิ่ ง สํ า คัญ ในการผลั ก ดัน ก็ คือ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา เพราะวาผูบริ หารสถานศึก ษานั้นเป นผูที่ ควบคุมการศึกษาของเด็ก ไทย เมื่ อผูบ ริหาร
สถานศึกษาไดเปดรับสิ่งใหมๆ เขามา ทําใหการบริหารศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเรียกไดวาผูบริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เมื่อผูบริหารพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาก็ยอมที่จะ
เกิ ดขึ้นไดโดยการรั บเอาสิ่ งใหม ๆ ที่ ไดนํามาบริห ารเพื่อ ให เ ด็ก ไดพั ฒนาการเรียนรูในทุ ก ๆ ดาน
รวมถึงการที่ผูบริหารมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุก ๆ ดาน
เมื่อผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีประสิทธิผลของโรงเรียนก็จะดีตามขึ้นดวย
การศึกษาเกี่ยวกับผูนํามีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะการบริหาร
สถานศึกษาใหเจริญกาวหนา ตองอาศัยการเปนผูนําของผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเรียนรู
และเขาใจพื้นฐานของการเปนผูนําตั้งแต ความหมายผูนํา ภาวะผูนํา ตลอดจนความสําคัญและการ
กาวเขาไปสูการเปนผูนํา นอกจากนี้ยังตองรูวาภาวะผูนําเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัยสําคัญ 3 ประการ
คือ ผูนํา ผู ตาม และสถานการณ โดยผูนําจะตอ งอาศัยอํ านาจและอิท ธิพลที่ ตนมีอ ยู ประกอบกั บ
อํานาจหนาที่ ตามตําแหนงที่ ตนครอง เพื่อ ทําใหบุ คคลอื่ นหรื อกลุ มเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมหรื อ มี
ความคิดคลอยตาม อันจะสงผลทําใหองคการหรือกลุมประสบผลสําเร็จ มีความกาวหนาและบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่คาดไว (อางใน ชาญชัย ไชยคําภา, 2551: 2)

92

คุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ไดแก การ
มีวิสัยทัศน ( Being Visionary) การเชื่อวาโรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเรียนรู (Believing that
School are for Learning) การใหคุณคาตอทรัพยากรมนุษย (Valuing Human Resources) การมี
ทักษะ การสื่อสารและการรับฟงอยางมีประสิทธิผล การมีพฤติกรรมเชิงรุก และการมีความกลาเสี่ยง
เปนคุณลักษณะรวมของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จแลวเมื่อนํามาพิจารณา
รวมกับทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 2 มิติ คือ มิติพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธ (Initiating Structure)
ซึ่งบงบอกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและความสัมพันธระหวางบุคคล (อางใน ชาญชัย ไชยคํา
ภา, 2551:2-3)
จากความสํ าคัญ ดัง กล าว ทํ าให ผูวิจัยสนใจที่ จะศึก ษาการบริ หารจั ดการศึกษาโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ย นมั ธยมศึก ษาจั ง หวัดลํ าปาง สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 วามีสภาพการบริหารการจัดการตามโรงเรียนและระดับชวงชั้นอยูในระดับใด
แตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการวิจัยจะเปนขอมูลในการนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียน
มัธยมศึก ษาจั งหวัดลํ าปาง สัง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35จําแนกตาม
โรงเรียนและระดับชวงชั้น
3. เพื่ อ ศึก ษาขอ เสนอแนะในการบริ ห ารจั ดการศึก ษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาจั ง หวัดลํ าปาง สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 568 คน
กลุ ม ตัว อย างที่ ใ ชใ นการศึก ษาครั้ ง นี้ ไดแ ก ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาจั ง หวัดลํ าปาง สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 226 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม เป นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
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2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะ
ของแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likers five rating scale) ดานการ
จัดการเรียนการสอน สาระมาตรฐานสากลและการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ
3. ข อ เสนอแนะในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 เป น
แบบสอบถามปลายเปด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการใชแบบสอบถาม
โดยทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35
โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 2 ดานคือ1)การ
จัดการเรียนการสอน สาระมาตรฐานสากลและ 2)การบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อบรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการ
แจกแจงความถี่ (f) และคารอยละ (%)
2. วิเคราะหสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชคาเฉลี่ย (x) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลจําแนกตามระดับชวง
ชั้นใชคาสถิติ t – test แบบอิสระ
4. เปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล จําแนกตามโรงเรียน ใชการ
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ
5. วิเคราะหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
1. สภาพการบริห ารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุม โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก พิจ ารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการจัดการเรียนสอน
สาระมาตรฐานสากลอยูในระดับมาก และ ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ดานการจั ดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากล โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นที่คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คุณภาพวิชาการ อยูใน
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ระดับ มาก รองลงมาคือ คุณภาพนักเรี ยนอยูในระดับ มาก และประเด็นที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่ สุดคือ
คุณภาพครูอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน
1.2 ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น ประเด็นที่คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ คุณภาพของผูบริหารโรงเรียน
อยู ใ นระดั บ มาก รองลงมาคื อ คุ ณ ภาพระบบบริ ห ารจั ด การ อยู ใ นระดั บ มาก และคุ ณ ภาพ
ปจจัยพื้นฐานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คุณภาพเครือขาย
พัฒนาอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริ หารจัดการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ ม
โรงเรียน มัธยมศึก ษาจั งหวัดลําปาง สั งกั ดสํ านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา มั ธยมศึกษา เขต 35
จําแนกระดับชวงชั้น โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริ หารจั ดการการศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ ม
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จําแนก
ตามโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามโรงเรียนโดยรวม
มีความแตกตางกัน 2 คู คือ โรงเรียนแจหมวิทยามีการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลสูง
กวา โรงเรียนลําปางกัลยาณี และโรงเรียนเถินวิทยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามโรงเรียน ดาน
การจัดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากล มีความแตกตางกัน 3 คู คือ โรงเรียนแจหมวิทยามีการ
จัดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากลสูงกวาโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย โรงเรียนลําปางกัลยาณี และ
โรงเรียนเถินวิทยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามโรงเรียนดาน
การบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ มีความแตกตางกัน 1 คู คือ โรงเรียนแจหมวิทยามีการบริหาร
โรงเรียนดวยระบบคุณภาพสูงกวาโรงเรียนเถินวิทยาคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอ เสนอแนะในการบริ ห ารจั ดการศึก ษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบวา ภาพรวม
ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุม สัมมนาใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกดานซึ่งจะทําใหองคกรขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันและมุงสูเปาหมายอยางเปนระบบอยางมีคุณภาพ และควรคํานึงถึงความพรอมของ
ผูเรียน ครูผูสอน สถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนตองมีความรับผิดชอบรูมีศักยภาพในการเรียนรู และ
ครู ตอ งมี วิ ญ ญาณครู ป ฏิบั ติ ห นา ที่ มี ความรั บ ผิ ด ชอบอยางสู ง เพื่ อ ที่ จ ะนํา นัก เรี ยนเขาสู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล การติดตามการประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากลไมตอเนื่อง จําแนกรายละเอียดใน
แตละดานได ดังนี้
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4.1 ดานการจัดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากล ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณสอนวิชา IS1 – 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และควรจัดทําคูมือการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากล
4.2 ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกาวไกล ควร
เนนสรางเครือขายทั้งระดับชาติ และระดับโลก เพื่อใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกัน เพื่อใหการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
อภิปรายการวิจัย
จากการวิจั ย สภาพการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จัง หวัดลําปาง สังกั ดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35 มีป ระเด็น
สําคัญที่ตองนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ผลจากการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดย
รวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดาน
การจัดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากล ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ตามลําดับ
ดานการจัดการเรียนสอนสาระมาตรฐานสากลประเด็นคุณภาพวิชาการ อยูในระดับมาก
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดกําหนดจุดเนน และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อใหสถานศึกษาทุกโรงนําจุดเนนการพัฒนาผูเรียนไปสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับ
หองเรียน อันจะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
(2550) ศึกษาผลกระทบโลกาภิวัฒนตอการจัดการศึกษาไทยในอี ก 5 ปขางหนา เพื่อใชเป น
ฐานขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการพบวา หลักสูตรนานาชาติมี
แนวโนมมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัฒนที่ มีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ทําให
ตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนที่มีความสามารถ ดานภาษาตางประเทศสงผลใหความตองการ
การศึกษาที่เปนภาษาสากลมีมากขึ้น สอดคลองกับ เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และคณะ. (2552)และฆนัท
ธาตุทอง (2552) ที่ใหทัศนะวา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเปน
งานที่สงผลตอการจัดการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษา สวนงานอื่น ๆ เปนองคประกอบที่จะทําให
ชีวิตสถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น นอกจากนั้น จันทรานี สงวนนาม (2551) ยังชี้ใหเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการนับเปนงานหลักของโรงเรียนเพราะโรงเรียนตั้งขึ้นมา
เพื่อเปนแหลงที่ใหความรูแกนักเรียนหนาที่หลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนหรืองาน
วิชาการ การบริหารงานวิชาการเปนอีกงานหนึ่งที่ผูบริหารและผูเตรียมตัวเปนผูบริหารควรไดศกึ ษาทํา
ความเขาใจ และทําหนาที่ในพันธกิจนี้อยางมุงมั่นและทุมเท เพราะงานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรูนั้นถือวาเปนหัวใจของการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา และ
จากการลงพื้นที่ พบวา ทุกโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรมาตรฐานสากล มี
โครงสรางหลั กสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล คําอธิบายรายวิชาสาระเพิ่ มเติม กระตือ รือร นที่จ ะ
นําเสนอผลจากการจัดการศึกษา หรือโครงงานตามสาระเพิ่มเติม และมีคําถามเกี่ยวกับการจัดการ
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สอนสาระเพิ่ ม เติม มากอั น เนื่ อ งมาจากไดมี ก ารนํา สู ก ารปฏิบั ติอ ย างจริ ง จั ง ดานจั ด ทํ าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบดวยสาระพื้นฐาน สาระ
เพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเปนสากล มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมา จาก หลักสูตร
มาตรฐานสากลมี ส าระเพิ่ ม เติม คื อ โรงเรี ย นจั ดให มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ในสาระการเรี ยนรู
มาตรฐานสากลทุกระดับชั้นมี 2 รูปแบบ 1) บูรณาการ 2) สาระเพิ่มเติม (สาระการเรียนรูสากล IS1IS3) กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชนที่เกิดจากการคิดสรางสรรคสูการปฏิบัติของผูเรียนที่เรียก
ชื่อวา CAS (Creativity, Actions, Service) ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่ 2 ซึ่งเปนสาระ
ใหม สําหรับครู และนักเรียน ทําใหเกิดความตื่นตัวที่จะศึกษาทําความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติให
ไดผล และมีคูมือแนวดําเนินการ การพัฒนาหลักสูตร การวัดผล ประเมินผลสาระเพิ่มเติม มีการอบรม
บุคลกรเพื่ อ ให สามารถจัดการเรี ยนการสอนสาระใหม ได และมีก ารนิเทศติดตามทั้ง ภายในและ
ภายนอก อยางตอ เนื่อง สอดคลอ งกั บ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2553 ดานการพัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
คุณธรรมอยางทั่วถึงตอเนื่องและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล และจากการลงพื้นที่ พบวา ทุกโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เปนหลักสูตรมาตรฐานสากล วางแนวดําเนินงานตามบริบทของโรงเรียน บูรณาการกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรอื่นที่โรงเรียนมีอยูแลว มีการ
กําหนดสาระเพิ่มเติมชัดเจนในโครงสรางหลักสูตร แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการจัดทํา
หลักสูตรและการปฏิบัติอยางจริงจัง ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ประเด็นคุณภาพ
ของผูบริหารโรงเรียน เปนอันดับสอง สาเหตุอาจเนื่องมาจากดังนี้ ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถนํา
โรงเรี ยนสู การเป นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จิ ตวิญ ญาณที่ ผู นํายุคใหมตอ งมี คือ การมีวิสั ยทั ศน
(visionary) การมีความรักใหลูกนอง(passionate) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค(creativity) การมี
ความยืดหยุน(flexible) มีความสามารถในการจูงใจ(inspiring) มีการใชนวัตกรรม(innovation) มี
ความกลา(courageous) มีจินตนาการสูง (imaginative) ชื่นชมการทดลอง (experimental) มีความ
เปนอิสระ(independent) ภารดี อนันตนาวี(2551)และธีระ รุญเจริญ(2550) ใหทัศนะวา การบริหาร
การจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา ยอมตองอาศัยความเปนมืออาชีพของผูบริหาร
นั่นคือ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยอมรับ
กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทางสติปญญา ทางอารมณ และความฉลาดทางคุณธรรม จึงจะนําไปสูความมี
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา สอดคลองกับนิกัญชลา ลนเหลือ (2554) ศึกษาโมเดลสมการโครงสรางภาวะ
ผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผลการศึกษาของ สุเทพ พงศ
ศรีวัฒน (2552)ไดสรุ ปคุณลัก ษณะที่สําคัญของผู บริ หารสถานศึก ษาในยุคปฏิรูปการศึกษา หรื อ
ผูบริห ารมื ออาชีพ ไววามีวิสั ยทัศนกวางไกล มีเปาหมายทางการศึก ษา มีความตั้ง ใจจริงในการ
บริหารงานโรงเรียนดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลใน
การบริหารงาน มีจิตสานึกในความมุงมั่นกลาตัดสินใจ ไวตอขอมูล มีความสามารถในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ มีความเปนผูนําทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับทัง้ ภายใน
และภายนอกหนวยงาน ใหคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย มีความพรอมดานขอมู ล
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สารสนเทศ ปจจัยหนึ่งที่นําไปสูการเปนโรงเรียนอัจฉริยะคือ ผูบริหารโรงเรียนตองมีคุณลักษณะเปน
ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนําในการสรางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางพลัง
ใหกั บผู รวมงาน เป ดโอกาสใหบุ คลากรในโรงเรียนสามารถสรางสรรคงานไดเต็มตามศัก ยภาพมี
ความสามารถในการกําหนดนโยบาย และวิสัยทัศนที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางนวัตกรรมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสามารถเป นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงครู มีความสามารถในการ
พัฒนางาน วางแผนและสามารถทําใหเกิดการปฏิบัติในโรงเรียน ปรเมษฐ โมลี(2552) มีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ 6 ดาน ไดแกมีวิสัยทัศน ผูนําการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มอํานาจ การพัฒนาวิชาชีพ การ
สรางเครือขายทางวิชาการ และ การสรางครูมืออาชีพ พรศรี ฉิมแกว(2553) ดังนั้น เพื่อการบริหาร
การศึกษา บรรลุผลสําเร็จผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่มีลักษณะบางประการ
ที่แตกตางไปจากอดีต และตางจากผูบริหารทั่วไป คือ เปนผูมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ เปนนักสรางแรง
บันดาลใจ เป นนักเรี ยนรู เปนนัก ประสานงาน และเป นนักพัฒ นา จรัส อติวิทยาภรณ (2553)
ผูบริหารบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (TQA) รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ดําเนินการในปการศึกษา 2555 ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางพัฒนาดังนี้ ดานการวางแผนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักการ TQA
รวมทั้งวิธีการติดตาม มาพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกร เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติและ
ผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553) ดังที่
สมชาย เทพทอง (2548) ไดศึก ษาการศึก ษาป จ จั ยบางประการที่ ส ง ผลตอ การจั ดการคุณภาพ
โดยรวมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับมาก ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลศึกษา
ของ ทิ ตาภา จุ ล ศิริ วงศ (2550) ที่ พ บว า การบริ ห ารคุณ ภาพองคร วมของศูนย ฝ ก อาชี พ
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) พบวา ระดับการปฏิบัติงานคุณภาพองครวมของศูนยฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา
ดานที่มีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การมุงเนนคุณภาพ รองลงมาคือการสรางระบบการยอมรับ
และการใหรางวัลและการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ
(Academic Leadership) ที่ มีผลงานปรากฏเปนที่ ยอมรับ สาเหตุอาจเนื่อ งมาจาก สํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ที่กําหนดศักยภาพหรือคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล วาควรเปนผูที่มีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล มี
ความเป นผู นําทางวิชาการ สามารถใชเ ทคโนโลยีในการสื่อ สารและบริห ารจั ดการ สามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร มีประสบการณอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจั ด
การศึกษานานาชาติและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ปจจุบันผูนําองคกรยุคใหมตองเผชิญกับ
ปญหาที่หลากหลาย ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนํา
จะตองมีภาวะผูนําเพื่อพาองคการไปสูเปาหมายขององคการภายใตส ถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
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2. ผลจากการวิจั ยพบวา การเปรียบเที ยบสภาพการบริ หารจัดการศึก ษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ ม โรงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษา จั ง หวั ดลํ าปาง สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จําแนกตามโดยรวม อยูในระดับมาก พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยได ดังนี้ คือ โรงเรียน แจหมวิทยา ลําดับหนึ่ง โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ลําดับสอง และ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี ลําดับสาม โรงเรียนเถินวิทยา ลําดับสุดทาย โดยภาพรวม พบวา การ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับมาก คือโรงเรียนแจหมวิทยา สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก ตองการใหโรงเรียนมีความตื่นตัวในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 โรงเรียน
มาตรฐานสากลซึ่งมีความคาดหวังใหนักเรียนมีความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ํา
หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีความเหมาะสมใน
ระดั บ มากสอดคล อ งกั บ แนวนโยบายการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง สู คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2552-2559)
สาระสํ า คั ญ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2553 นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานการศึกษา ในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูมาตรฐานสากล นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ 2553 และนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูประชาคมอาเซียน
ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนแจหมวิทยา ดานการจัดการเรียนสอน
สาระมาตรฐานสากล ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิด
ของชวงโชติ พันธุเวช (2550 ) เสนอแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพจะเกิดผลสําเร็จไดเริ่มที่
ผูบริหารระดับสูง หรือผูนําสูงสุดขององคกรทั้งเปนผูริเริ่ม ผูชี้นําและเปนผูสราง โดยเฉพาะผูบริหาร
แบบทีคิวเอ็ม ใหความสําคัญเรื่องนี้มาก การจัดการคุณภาพตองการความทุมเทและความมุงมั่นของ
ผูบริ หารระดับ สูง ที่ เริ่ม จากการกํ าหนดทิศทาง เปาหมายนโยบายคุณภาพ และยุท ธศาสตร ของ
องคกรเปนลําดับแรก ระบบการจัดการคุณภาพเกี่ยวของกับการนําเอาระบบการจัดการคุณภาพ และ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มาใชในการบริหารจัดการ และการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ใหบรรลุเปาหมาย
3. ผลจากการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะจากการวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากลควรสงเสริมให
ครู เ ขาร วมกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู และสร างผลงานในระดับ นานาชาติมากขึ้น ทั้ง นี้ โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลควรสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางผลงานในระดับ
นานาชาติมากขึ้น และโรงเรียนมาตรฐานสากลควรปรับขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรียน
ตอ ห อ งตามเกณฑ มาตรฐานที่ กํ าหนด สอดคล อ งสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
(2553) ไดกําหนดจุดเนน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหสถานศึกษาทุกโรงนําจุดเนนการพัฒนาผูเรียนไปสูการปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษาและระดับหองเรียน อันจะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
การจั ดการเรียนการสอนและการเรี ยนรูนั้นถือ วาเป นหัวใจของการจั ดการศึก ษาและการบริห าร
การศึกษาทุ กโรงเรี ยนมี การปรับ หลั กสู ตรสถานศึกษา เป นหลั กสู ตรมาตรฐานสากล มี โครงสร าง
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หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล คําอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม กระตือรือรนที่จะนําเสนอผลจาก
การจัดการศึกษา หรือโครงงานตามสาระเพิ่มเติม และมีคําถามเกี่ยวกับการจัดการสอนสาระเพิ่มเติม
มากอันเนื่องมาจากไดมีการนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง การพัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครู เขารวมกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู และสร างผลงานในระดับนานาชาติให มีคุณภาพและ
คุณธรรมอยางทั่วถึงตอเนื่องและนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางผลงานในระดับ
นานาชาติ ก า วทั น การเปลี่ ยนแปลงในยุค โลกาภิ วั ฒ น สอดคล อ งกั บ คุณ ลั ก ษณะของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรและการปฏิบัติอยางจริงจัง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดานการจัดการ
เรียนสอนสาระมาตรฐานสากลมากที่สุดมีจุดเนนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหสถานศึกษาทุกโรงนําจุดเนนการพัฒนา
ผูเรียนไปสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับหองเรียน ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนใหสูงขึ้น ทุกโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการ
กําหนดสาระเพิ่มเติมชัดเจนในโครงสรางหลักสูตร แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการจัดทํา
หลักสูตรและการปฏิบัติอยางจริงจัง ดานการบริหารโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
และสามารถนําโรงเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล จิตวิญญาณที่ผูนํายุคใหมตอง การบริหาร
การจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา ตองอาศัยความเปนมืออาชีพของผูบริหาร นั่น
คือ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยอมรับ
กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทางสติปญญา ทางอารมณ และความฉลาดทางคุณธรรม จึงจะนําไปสูความมี
สัมฤทธิ์ผลทางผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนตองมีคุณลักษณะเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (TQA) รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553) ที่กําหนดศักยภาพหรือคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล วาควรเปนผูที่มี
วิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล มีความเปนผูนําทางวิชาการ สามารถใช
เทคโนโลยี ในการสื่ อ สารและบริ ห ารจั ด การ สามารถใช ภาษาต างประเทศในการสื่ อ สาร มี
ประสบการณอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติและบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ ปจจุบันผูนําองคกรยุคใหมตองเผชิญกับปญหาที่หลากหลาย ภายใตสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําจะตองมีภาวะผูนําเพื่อพาองคการไปสู
เปาหมายขององคการภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับมาก คือโรงเรียนแจหมวิทยา
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ตอ งการใหโรงเรียนมีความตื่นตัวในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป
2558 โรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งมีความคาดหวังใหนักเรียนมีความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยาง
นอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มี
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ความเหมาะสมในระดับมากสอดคลองกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่มุงสูคุณภาพมาตรฐานสากล
ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. โรงเรียนมาตรฐานสากลควรสงเสริมใหครูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
ผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น
2. โรงเรียนมาตรฐานสากลควรสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น
3. โรงเรียนมาตรฐานสากลควรปรับขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรียนตอหอง
ตามเกณฑ มาตรฐานที่กําหนด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียน
แจหมวิทยา
2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตอการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลดานผูเรียนโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากอาจารย ดร.สุจิรา หาผล
และ ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ อบรม
สั่งสอน และใหคําแนะนําในการปรับปรุงสิ่งที่บกพรอง นํามาซึ่งคุณภาพของวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณคณาจารย ผูสอนประจําโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ทุกทานที่ ไดอบรม ใหวิชาความรู ตลอดจนผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา สินสุวรรณ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ดร.สุดา เนตรสวาง และ ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน คณะกรรมการ
สอบที่ไดใหคําแนะนําจนวิทยานิพนธมีความถูกตอง และสมบูรณยิ่ง
ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ดร.สุดา เนตรสวาง, ดร.สาโรจน แกวอรุณ นายเกษม
บุตรกระจาง ,นางพิมพสิริ สิทธิวัง, นายภักดี รัชตวิภาสนันท ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคายิ่งเพื่อให
ขอเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้
ขอบพระคุณคณะผูบริห าร ครูและบุคลากรทางการศึก ษา โรงเรียนบุ ญวาทยวิท ยาลั ย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนแจหมวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ใชเปน
กลุมตัวอยาง ที่สละเวลาใหความรวมมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีรวมถึงใหความเมตตา
ผูวิจัย ขอบพระคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ไดประสิทธิประสาทวิชาทางดานการศึกษาการ
วิจัย ที่สละเวลาอันมีคาถายทอดความรู ประสบการณ ใหแกผูวิจัย ในการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้
ตลอดจนเพื่อน ๆ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่
คอยใหกาลังใจเสมอมา
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ขอบคุณ พ.ต.ท.นาวิน สิทธิเทียนชัย และด.ญ.สุชาวดี สิทธิเทียนชัย ที่คอยชวยเหลือ
สนับสนุน และใหกําลังใจที่ดียิ่งเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบิดาทีลวงลับไปแลว และมารดาที่
เปนพลังและกําลังใจ จนทําใหงานประสบความสําเร็จดวยดี คุณคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ
เลมนี้ ผูวิจัยรําลึกถึงทุกทานทั้งที่อยูเบื้องหนาและเบื้องหลังในการวางรากฐานทางการศึกษาและการ
บริหารการศึกษาใหกับผูวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดของประชาชนอําเภอปง จังหวัดพะเยา
The risk behavior of myocardial infraction in Pong district Phayao province
วรนุช วงคเจริญ1 ผองศรี อุทธวัง1 สัณหวัช ไชยวงศ2
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ของประชาชนในอําเภอปง จังหวัดพะเยา ทําการสุมกลุม ตัวอยาง
อยางงายจากผูมารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่มีอายุระหวางอายุระหวาง 40-60 ป
จํานวน 212 คน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายาน 2556–1 ตุล าคม 2556 เครื่องมือ ที่ใชในการวิจั ย ไดแก
แบบสอบถาม ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เชน ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในระดับเสี่ยงนอยมาก 3
อันดับแรก ไดแก พฤติกรรมรับประทานอาหารที่ใสกะทิ การดื่มสุรา เหลาขาว เหลาเถื่อน และการดื่ม
เบียร ในระดับเสี่ยงนอย 3 อันดับแรก ไดแก พฤติกรรมกินผลไมรสหวานจัด กินไขแดง เครื่องในสัตว
สมองและเติม น้ํ าปลาหรื อ น้ํ าปลาพริ ก ซี อิ๊ ว เกลื อ ป น และในระดับ พฤติ ก รรมเสี่ ยงมาก ไดแ ก
พฤติกรรมออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง และออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลา 20-30 นาที
คําสําคัญ : พฤติกรรม, โรคหัวใจขาดเลือด, อําเภอปง จังหวัดพะเยา
Abstract
The study was designed by descriptive research. The aims were to study the risk
behavior of myocardial infraction (MI) disease of population who live in Pong district
Phayao province. The sample size was simply randomized of 212 outpatients aged 40–60
years old, purchased at Public health center, without of disease including diabetes
mellitus, hypertension, high cholesterol in blood, and heart disease from Sep, 1st 2012 to
Oct, 1st 2012. The instrument of research was questionnaire comprised 2 parts as
demographical data and risk behavior of MI questionnaire. The risk behaviors were ordered
to lower, low, moderate, high and highest level. The automatically program was used to
analyze the data for frequency and percentage.
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The results showed that; the 3th ranks of lower risk behaviors were to
consume the dessert with coconut milk, drinking (moonshine) and beer; The 3th ranks
of low risk behaviors were sweet fruit, york/intestinal animal (lung/heart/liver/brain)
consumption and food additive as fish sauce/soy/salt; The high risk behaviors were
exercise less than 3 days/week and exercise less than 20-30 days.
Keywords : Behavior, Myocardial infraction, Pong district Phayao province
บทนํา
โรคหั วใจยัง คงเป นโรคที่ พ บมากในป จ จุ บั นและเป นสาเหตุของการตายอั นดับ หนึ่ง ของ
ประชากรทั่วโลก (American Heart Association, 1999) โดยเฉพาะภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ซึ่ง เปนสาเหตุก ารตายที่ สํ าคัญ จากสาเหตุก ารตายของโรคหั วใจทั้ งหมด (Martinez & HouseHancher, 2000) และเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา
แล ว เนื่องจากมี ป ระชากรเจ็บ ป วยดวยภาวะนี้จํ านวนมากและมี แนวโนม มากขึ้น จากขอ มูล ของ
องคการอนามัยโลก (WHO, 2004) พบวาโรคหลอดเลือดหัวใจ เปนสาเหตุการตายของประชากรโลก
ปละประมาณ 17 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะมีผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ประมาณ 25 ลานคน สําหรับประเทศไทยสถิติผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุก
ป และมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดในป พ.ศ. 2551-2555 คิดเป นอัตรา 21.2, 20.68,
20.47, 22.47 และ 23.45 ตอแสนประชากร ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2555)
จากรายงานสถิติผูปวยของจังหวัดพะเยา พบวา อัตราป วยของผู ปวยนอกดวยโรคระบบไหลเวียน
เลื อด มี จํานวนเพิ่ม ขึ้นในป 2551-2555 เท ากั บ 10.88, 14.16, 10.07, 15.83 และ16.62 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวา โรคระบบไหลเวียนเลือดยังเปนสาเหตุการตายลําดับที่
4 ของประชาชนจังหวัดพะเยา (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2555) ในอําเภอปง พบวาผูปวย
ที่เขารับการรักษาใน โรงพยาบาลปง ดวยภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในป 2552-2556
เปน 27, 30, 22, 41 และ 42 ราย ตามลําดับ (เวชระเบียน โรงพยาบาลปง, 2556)
ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลื อดมี สาเหตุมาจากภาวะหลอดเลื อดหั วใจโคโรนารี มีปนไขมั น
(fibrous plaque) สะสมอยูที่ผนังชั้นในของหลอดเลือดมีผลใหรูหลอดเลือดตีบแคบลง ทําใหเลือดไป
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เลี้ยงหัวใจไมเพียงพอ (กอบกุล บุญปราศัย, 2549) ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด คือการขาดการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหาร
ที่ไขมัน การขาดการออกกํ าลั งกายและการสู บบุ หรี่ (Macari & Bryant, 1998) สอดคลอ งกั บ
การศึกษาของศิริวัลห วัฒนสินธุ (2543) พบวา ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุทําใหผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดมีอาการกลับเปนซ้ํา คือเกิดจากความบกพรองในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร ขาดการออกกําลังกาย สูบบุหรี่และมีภาวะเครียด การเจ็บปวยดวยภาวะกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด เปนการเจ็บปวยเรื้อรังซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอผูปวยและครอบครัวเปนอยางมาก (จริยา ตันติ
ธรรม, 2536) ผลกระทบตอผูปวยพบวา สมรรถภาพการทํางานของหัวใจที่ลดลง ผูปวยจะมีอาการ
ออนเพลีย เหนื่อยงาย คลื่นไสอาเจียน หายใจไมสะดวก ไดรับความทุกขทรมานหรือความไมสุขสบาย
จากอาการเจ็บ หนาอก (Bennett, 1992) นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอครอบครัว โดยสมาชิกใน
ครอบครัวจะมีความเครียด วิตกกังวล กลัววาผูปวยจะเสียชีวิต ผูดูแลใกลชิดของผูปวยตองสูญเสีย
เวลา และความเปนสวนตัวในการที่จะชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันของผูปวย ทําใหความสัมพันธกับ
บุคคลอื่นและการทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมลดลง อาจสงผลใหสัมพันธภาพในครอบครัวเปลี่ยนแปลง
(Griego, 1993)
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือดของประชาชนในอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาเพื่อนําผลที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการออ
แบบการสงเสริมสุขภาพ และเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ดีแกประชาชน
ในอําเภอดอกคําใต ใหมีชีวิตอยูในสังคมดวยความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดของประชาชนอําเภอปง จังหวัดพะเยา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
กลุ มประชากรที่ ใชในการศึก ษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนกลุม อายุ 40–60 ป ที่ อาศัยอยูใน
อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 17,368 คน (สํานักทะเบียนราษฎร อําเภอปง, 2557)
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนกลุมอายุ 40–60 ป ที่อาศัยในอําเภอปง ทั้งเพศชายและหญิง
ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1. ไมมีโรคประจําตัว ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ
2. สัญชาติไทย
3. สติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมมีภาวะที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการคิด การจําและการถาม
ตอบ
4. เขารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตั้งแตวันที่ 1 กันยายาน 2556–30
กันยายาน 2556
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5. สมัครใจเขารวมการวิจัยตังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการวิจัย
การคัดเลื อ กกลุ ม ตัวอยาง ผู วิจั ยคัดเลื อ กกลุ ม ตัวอยางตามคุณสมบั ติที่ กํ าหนด การเก็ บ
ตัวอยางแบบบังเอิญหรือ ตามสะดวก (Convenience samping) จากผูม ารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 กันยายาน 2556–30
กันยายาน 2556
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามของ สัณหวัช ไชยวงศ ซึ่งมีคาความ
เที่ยง 0.72 ซึ่งแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ
ส ว นที่ 1 แบบสอบถาม ข อ มู ล ทั่ ว ไป ได แก เพศ อายุ ภู มิ ลํ า เนา สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลื อด โดยแตล ะขอ มี
คําตอบใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
ปฏิบัติเปนประจํา
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆทุกวันใน 1 สัปดาห
ปฏิบัติบอยครั้ง
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 5 – 6 วัน ใน 1 สัปดาห
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 3 - 4 วัน ใน 1 สัปดาห
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง/นอยครั้ง หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 1 - 2 วัน ใน 1 สัปดาห
ไมปฏิบัติ
หมายถึง ทานไมเคยปฏิบัติเรื่องนั้นๆ
กําหนดการใหคะแนน ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง/นอยครั้ง
ไมปฏิบัติ

ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 4 คะแนน
ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 3 คะแนน
ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 2 คะแนน
ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 1 คะแนน
ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 0 คะแนน

กําหนดคาคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ (Pender, 1987. p.143)
พฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด มีระดับคะแนนอยูในชวง 3.21–4.00
พฤติกรรมเสี่ยงมาก
มีระดับคะแนนอยูในชวง 2.41–3.20
พฤติกรรมเสี่ยงปานกลาง มีระดับคะแนนอยูในชวง 1.61–2.40
พฤติกรรมเสี่ยงนอย
มีระดับคะแนนอยูในชวง 0.81–1.60
พฤติกรรมเสี่ยงนอยมาก มีระดับคะแนนอยูในชวง 0.01–0.80
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด
2. ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. แนะนําตัวชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยชี้แจงสิทธิ์ของผูรวมวิจัยจรรยาบรรณการวิจัยใหผู
รวมวิจั ยทราบและขอความยินยอมและความรวมมือ ในการเขาร วมวิจั ยความสมั ครใจโดยให ล ง
ลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย
4. อธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถามและวิธีการตอบแบบสอบถามแกวิธีการดําเนินการเก็บขอมูล
แกเจาหนาที่เพื่อมีความเขาใจในการเก็บแบบสอบถามที่ตรงกัน
5. ใหผูรวมวิจัยตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดดวยตนเอง
6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เชน
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
ผลการศึกษา
1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.2 และเพศชาย รอยละ 44.8 อายุระหวาง
40–45 ป รอยละ 31.1 มีสถานภาพสมรส รอยละ 84.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ
67.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 63.2 มีรายได 5,000–10,000 บาทตอเดือน รอยละ 56.1
สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ป ระวั ติ เ จ็ บ ป ว ยด ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ร อ ยละ 59.3 รองลงมาเป น
โรคเบาหวาน ร อยละ 27.1 คาดัชนีม วลกาย 18.5-23.4 (น้ําหนักอยูในเกณฑ ปกติ) รอ ยละ 58.5
รองลงมา 23.5-28.4 (น้ําหนักเกิน) รอยละ 32.1 รอบเอวเพศชายนอยกวา 90 เซนติเมตร รอยละ
45.3 และมากกวา 90 เซนติเมตร รอยละ 4.7 รอบเอวหญิงนอยกวา 80 เซนติเมตร รอยละ 32.9
และมากกวา 80 เซนติเมตร รอยละ 17.1
2. สวนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
2.1 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 212 ราย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด 3 อันดับแรก ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงนอยมาก ไดแก พฤติกรรมรับประทานอาหารที่ใสกะทิ
(X=0.77) พฤติก รรมดื่ม สุ ร า เหลาขาว เหล าเถื่อ น (X=0.74) และพฤติก รรมดื่มเบี ยร (X=0.72)
(ตารางที่1)
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ตาราง 1 ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงนอยมาก
พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
คะแนนเฉลี่ย (X) ระดับพฤติกรรมเสี่ยง
รับประทานอาหารที่ใสกะทิ

0.77

นอยมาก

ดื่มสุรา เหลาขาว เหลาเถื่อน

0.74

นอยมาก

ดื่มเบียร

0.72

นอยมาก

เผชิญกับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดใน
ชีวิตประจําวัน

0.69

นอยมาก

กินขาวมันไก ขาวขาหมู

0.65

นอยมาก

กินขนมกรุบกรอบ

0.60

นอยมาก

สูบบุหรี่เพือ่ คลายเครียด

0.57

นอยมาก

สูบบุหรี่ในบาน

0.57

นอยมาก

เติมน้ําตาล

0.55

นอยมาก

สูบบุหรี่ทันทีหลังกินขาวอิ่ม

0.55

นอยมาก

สูบบุหรี่ระหวางขับถาย

0.50

นอยมาก

ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง

0.42

นอยมาก

สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

0.39

นอยมาก

สูบบุหรี่ขณะมีบุคคลอื่นอยูในบริเวณเดียวกัน

0.35

นอยมาก

นอนไมหลับ กังวลใจ

0.34

นอยมาก

กินผลไมเชื่อม

0.26

นอยมาก

รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดีวุนวายใจ ไมอยาก
พบปะผูคน

0.26

นอยมาก

สูบบุหรี่มวนตอมวน

0.25

นอยมาก

ดื่มไวน/สปาย

0.25

นอยมาก
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เบื่อหนายไมอยากทําอะไร

0.24

นอยมาก

รูสึกหมดหวังในชีวิต

0.10

นอยมาก

2.2 จากกลุ มตัวอยาง จํานวน 212 ราย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด 3 อั นดับแรก ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงนอย ไดแก พฤติกรรมกินผลไมรสหวานจั ด (X=1.53)
พฤติกรรมกินไขแดง เครื่องในสัตว สมองสัตว (X=1.19) และพฤติกรรมเติมน้ําปลาหรือน้ําปลาพริก
ซีอิ๊ว เกลือปน (X=1.10) (ตารางที่2)
ตาราง 2 ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงนอย
พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
คะแนนเฉลี่ย (X) ระดับพฤติกรรมเสี่ยง
กินผลไมรสหวานจัด

1.53

นอย

กินไขแดง เครื่องในสัตว สมองสัตว

1.19

นอย

เติมน้ําปลาหรือน้ําปลาพริก ซีอิ๊ว เกลือปน

1.10

นอย

ดื่มน้ําอัดลม น้ําตาลสด น้ํามะพราว โอเลี้ยง เครื่องดื่มชู

1.06

นอย

กินอาหารทอด

1.03

นอย

กินอาหารรสเค็มจัด

1.02

นอย

กินขนมหวาน

0.96

นอย

หมูสามชั้นทอด/ปง /ยางคอหมูยาง กุนเชียง

0.92

นอย

ดื่มชา กาแฟ

0.81

นอย

2.3 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 212 ราย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงมาก ไดแก พฤติกรรมออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง (X=
2.74) และออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลา 20-30 นาที (X = 2.75) (ตารางที่3)
ตาราง 3 ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในระดับพฤติกรรมเสี่ยงมาก
พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

คะแนนเฉลี่ย (X)

ระดับพฤติกรรมเสี่ยง

ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง

2.74

มาก

ออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลา 20-30 นาที

2.75

มาก
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในระดับเสี่ยงมาก คือ
การออกกําลัง กายนอ ยกวา 3 ครั้ง ตอ สั ปดาห และนอ ยกวา 20-30 นาที ตอ ครั้ง ซึ่ งสอดคล องกั บ
การศึกษาของกนิษฐา ธรรมพิทักษ (2543) พบวา การออกกําลังกายนอยของผูสูงอายุมีความเสี่ยงเกิด
โรคหัวใจมากกวา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ Susan A. Everson
et al. (1997) พบวา การออกกําลังกายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด และจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางขาดการออกกําลังกายที่ถูกตองอาจเนื่องจาก
ลักษณะอาชีพที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 63.2) ทําใหมีโอกาสในการออกกําลัง
กายนอยลง ซึ่งการไมมีกิจกรรมทางกาย ไมออกกําลังกาย จะทําใหการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มขึ้น 1.5 เทา และการขาดการออกกําลังกายจะนําไปสูปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการออก
กําลัง กายระดับ ปานกลาง (โดยเริ่ มรู สึ กเหนื่อ ย หายใจแรงขึ้น) ทํ าให มีก ารเผาผลาญพลัง งานใน
รางกายเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ ประมาณ 150 แคลอรีตอวันหรือประมาณ 1,000 แคลอรีตอสัปดาหก็
เพียงพอที่จะทําใหมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง ความอวน
เบาหวาน โดยเฉพาะการออกกําลังกายประเภทแอโรบิก (Aerobic or isotonic exercise) เปนการ
ออกกําลังกายที่รางกายตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลดีตอระบบหัวใจและหลอดเลือด สวน
ปจจัยอื่นในการศึกษาครั้งนี้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในระดับนอยและนอยมาก อาจ
เนื่องมาจากพื้นที่อําเภอปงอยูในชนบท ตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขเปนพื้นที่กันดาร ระดับ 1
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2555) ซึ่งสงผลตอแบบแผนการดําเนินชีวิตยังเปนแบบดั้งเดิม
อาทิ ดานการรับประทานอาหาร สวนใหญเปนอาหารพื้นเมืองซึ่งสวนใหญเนนพวกผักและไมมีการ
ปรุงแตงอาหารมาก ตลอดจนวิถีชีวิตแบบชนบทเปนการอยารวมกันแบบเอื้ออาทร ไมกอใหเกิดภาวะ
เครียดในการดําเนินชีวิตประจํ าวันซึ่ งความเครี ยดเป นปจ จัยหนึ่ง ของการเกิ ดโรคหั วใจขาดเลื อ ด
(Julkunen, Idenpaan-Heikkila & Saarinen, 1992) ดัง นั้นจึงเหตุให ความเสี่ ยงของการเกิ ด
โรคหัวใจของประชาชนกลุมอายุ 40-60 ป อําเภอปง จังหวัดพะเยา อยูในระดับนอยและนอยมาก
บทสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในระดับเสี่ยงนอยมาก 3
อันดับแรก ไดแก พฤติกรรมรับประทานอาหารที่ใสกะทิ การดื่มสุรา เหลาขาว เหลาเถื่อน และการดื่ม
เบียร ในระดับเสี่ยงนอย 3 อันดับแรก ไดแก พฤติกรรมกินผลไมรสหวานจัด กินไขแดง เครื่องในสัตว
สมองและเติม น้ํ าปลาหรื อ น้ํ าปลาพริ ก ซี อิ๊ ว เกลื อ ป น และในระดับ พฤติ ก รรมเสี่ ยงมาก ไดแ ก
พฤติกรรมออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง และออกกําลังกายแตละครั้งใชเวลา 20-30 นาที
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ควรใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายจัดทําโปรแกรมหรือกระบวนการตาง ๆ ที่ใหประชาชนเห็นสําคัญของการออกกําลังกายเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อใหลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
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2. ผูนําชุมชน องคกรปกครองส วนทอ งถิ่น หนวยงานสาธารณสุข หรือ ผูที่ เกี่ยวของ ให
ความสําคัญกับการออกกําลังกายและสงเสริม สนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน อาทิ ในดาน
การจัดเตรียมสถานที่ในการออกกําลั งกาย การจัดกลุมออกกําลังกาย ตลอดจนการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการดําเนินงาน
3. หนวยงานสาธารณสุขตองมีการประชาสัมพันธอันตรายของโรคหัวใจ การสงเสริม ปองกัน
เนนการทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ
4. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจจะมีผลตอการอัตราการเกิดโรคหัวใจ ปจจัยที่มีผลตอการ
ออกกําลังกายของประชาชนหรือการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่เครือขายบริการสุขภาพอําเภอปง และประชาชนกลุมตัวอยางทุกทานผู
ซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณทาน
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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พฤติกรรมการบริโภคและการประเมินความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดไตรมาสที่ 1
ในหญิงตั้งครรภจังหวัดพะเยา
“Behavior and Risk assessment of fluoride consumption on
thefirst trimester pregnant women in Phayao Province”
สุรชัย ธิติมลู 1สัณหวัช ไชยวงศ2
SurachaiTitimoon1SanhawatChaiWong2
บทคัดยอ
การศึก ษานี้เ ปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคและความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภไตรมาสที่ 1 จังหวัดพะเยา จํานวน
140 ราย ที่รับบริการโรงพยาบาลของรัฐ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2556ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคและความถี่ของอาหารที่บริโภค
ผลการศึกษาพบวาหญิ งตั้งครรภนิยมบริโ ภคพื ชผั ก ผลไม และเนื้อสั ตว ไดแก ผัก กาดขาว
(Brassica pekinensis), มะมวง (Mangiferaindica) เนื้อไกรอยละ 57.9,56.4 และ 89.3 ตามลําดับ
การวิเคราะหความเสี่ยง (Hazard Quotient :HQ) พบวา อาหารที่มีคา HQ มากกวา 1 ในพืชผัก
ผลไมเนื้อสัตว ไดแก เนื้อหมู, ผักบุง (Ipomceaaquatic Forsk), กลวยน้ําวา (Musa sapientum) มี
คา HQ เทากับ 2.1, 1.8และ1.77 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การประเมินความเสี่ยง, พฤติกรรมการบริโภคฟลูออไรด, หญิงตัง้ ครรภไตรมาสที่ 1
จังหวัดพะเยา
Abstract
The study was designed by descriptive research. The objectives were to 1)
investigate the behaviorof vegetables, fruits and animals consumption and 2) the risk
assessment of fluoride intake among the 1sttrimester of 140 pregnant women who
lived in 9 districts ofPhayao province. Data were collected from Aug 1st, 2013 –
Oct31st, 2013 with questionnaires as behavior consumption and semiquantitativefood frequency questionnaire: SFFQ by health worker who work in ante
natal care unit (ANC) health promotion department. The result revealed thatthe
most popular of behavior consumption for vegetables as
Brassica pekinensisrespectively, fruit as Mangiferaindicarespectively, and animal meat
as Gallus domesticusrespectively.
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The risk assessment of hazard quotient (HQ) value more than 1 for animal
meat contaminated with fluoride was2.17 of pork, 1.88 of chicken and 1.01 of beef,
vegetables was 1.88 of Ipomoea 1.88 of
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aquaticaForsk, Brassica pekinensis, and 1.77 of vignaunqicutatasubspsesquipeadais.,
and fruits was 1.77 of Musa sapientum ,which all was unsafe for consumption.
Keywords : Risk assessment, Consumption behavior fluoride, The1st trimester of
pregnant women,Phayao province
บทนํา
ฟลู ออไรดในอากาศพบไดทุก หนทุก แห งในสิ่ งแวดลอ ม เชน ไฮโดรเจนฟลู ออไรด (HF)
แคลเซียมฟลูออไรด (CaF2) โซเดียมฟลูออไรด (NaF) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) และซิลิกอน
เตตระฟลูออไรด (SiF4) ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากน้ํามือของมนุษย ทําใหเกิดการสะสมและ
แพรกระจายของฟลูออไรดในบรรยากาศ จังหวัดพะเยา มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่เขตลุมน้ําโขง
และพื้นที่ราบระหวางภูเ ขา มีภูเขาล อมรอบตัวอําเภอทางทิศตะวันออกและทิศใต ทํ าให หินพื้นที่
ดังกลาวเปนหินสายแร ในรูปของแรจํานวนนอยในสายแรที่เกิดจากน้ํารอน (Hydrothermal veins)
โดยเฉพาะมักเกิดอยูรวมกับแรตะกั่วชนิด galena สังกะสี (sphalerite) หินปูน หินดินดานและหิน
ทราย เป นตน ซึ่งไดพบในบริเวณ จัง หวัดในภาคเหนือตอนบน เชน เชียงใหม ลําพู น แมฮอ งสอน
ลําปาง เชียงราย แพรและพะเยา เนื่องจากฟลูออไรดอยูในรูปสารประกอบของดิน หินและแรที่เปน
องคประกอบของเปลือกโลก ละลายโดยตัวทําละลาย เชน น้ํา ดังนั้น ปริมาณฟลูออไรดตามแหลงน้ํา
ธรรมชาติมีความเขมขนตางกัน ฟลูออไรดมีประโยชนหลายดาน ทั้งทางอุตสาหกรรม การเกษตร
วิทยาศาสตร เภสัชกรรมและการแพทย แตถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดพิษ ในมนุษยจะทําใหเกิดโรค
ฟนตกกระ (Dental fluorosis ) และกระดูกโคงงอ (Skeleton fluoross) (ชัยวัฒน ตอสกุลแกว,
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ธีรยุทธิ์ กลิ่นสุคนธและปญญา เต็มเจริญ, 2536) สําหรับหญิงตั้งครรภ ที่ไดรับฟลูออไรดในระหวาง
ตั้ง ครรภ ถาไดรั บ ฟลู อ อไรดในปริ ม าณที่สู ง จะสง ผลตอ ฟ นของเด็ก เป นจุ ดแดงหรือ น้ําตาล และ
กอใหเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุและประจําเดือนในเพศหญิง รวมทั้งการเกิดมะเร็งกระดูก
สอดคลองกับการศึกษาของสถาบันมะเร็งแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Cancer
Institute Toxicological) ดังนั้น ผู ศึก ษาจึ งมี ความสนใจที่จ ะศึกษาพฤติก รรมการบริโภคพื ชผั ก
ผลไม เนื้อสัตวและความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภ ไตรมาสที่1 ที่รับการฝากครรภ
ในโรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดพะเยา จํานวน 7 แหง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคพืชผักผลไมและเนื้อสัตวตอการไดรบั ฟลูออไรดของหญิง
ตั้งครรภไตรมาสที่ 1จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงตอการไดรบั ฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภ ไตรมาสที่ 1 จังหวัดพะเยา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey research ) ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ
หญิงตั้งครรภไตรมาสที่หนึ่งที่รับบริการการฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดพะเยา 7 แหง
ไดแก พะเยา ดอกคําใต จุน ปง เชียงคํา เชียงมวนและแมใจ จํานวน 140 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ขอ มู ล ทั่ วไปประกอบดวย ขอ มู ลเกี่ ยวกั บ เพศ อายุ
น้ําหนักรางกาย การนับถือศาสนา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนและขอมูลการนําน้ําจากลําน้ําจาก
แหลงน้ํามาใชประโยชน
สวนที่ 2 ขอมูล เกี่ยวกับความถี่ของการบริโภคอาหาร ใชแบบสอบถามความถี่อาหาร
บริโภคกึ่งปริมาณ (Semi-quantitativeFood Frequency Questionnaire: SFFQ)ขอมูลเกี่ยวกับ
ความถี่ของการบริ โภคอาหารพื ชผัก ผลไม และเนื้อสัตว โดยทําการเก็บ ตัวอยางปสสาวะของหญิ ง
ตั้งครรภที่มีคาฟลูออไรดสูง เกินคามาตรฐานนอยกวา 0.1
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1 ศึกษาปริมาณการปนเปอนฟลูออไรดในพืชผัก ผลไม และเนื้อสัตว
1.1 การเตรียมตัวอยางพืชผัก ผลไม
เก็บตัวอยางพืชโดยเก็บตัวอยางในสวนใบพืชและรากพืชและผลไมตัวอยางทําใหแหงใน
อุณหภูมิหอง แลวหั่นเป นชิ้นเล็กๆ และบดใหล ะเอียด นํา 5 กรัมของสวนที่บดละเอียดเติม ลงใน
HNO3 นํ า ไปให ค วามร อ นที่ 100–150 °Cทํ า ให เ ย็ นและเติ ม น้ํ า กลั่ น และปรั บ ปริ ม าณในขวด
Volumetric flask ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตรและกรองดวยกระดาษกรองแลวนําไปวิเคราะห
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1.2 การเตรียมตัวอยางเนื้อสัตว เก็บตัวอยางสัตวทําใหแหงในอุณหภูมิหองแลวหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ และบดใหละเอียด นํา 5 กรัมของสวนที่บดละเอียดเติมลงใน HNO3 นําไปใหความรอนที่ 100–
150 °C ทําใหเย็นและเติมน้ํากลั่นและปรับปริมาณในขวด Volumetric flask ขนาด 100 ลูกบาศก
เซนติเมตรและนําไปวิเคราะห
1.3 การเก็บตัวอยางปสสาวะ ผูวิจัยบันทึกปริมาตรของปสสาวะในแตละขวด (หรือในแตละ
ชวงเวลา) เพื่อใชในการคํานวณปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะทั้งหมดและทําการแบงตัวอยางแตละ
ขวดใสขวดพลาสติกชนิด polyethylene ที่สะอาดจํานวน 6 ใบขนาด 500 มิ ลลิลิตรซึ่งบรรจุ
ethylene dinitrilotetracetric acid (EDTA) ไว 0.8 g ทําการเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียสจนกวาจะทําการวิเคราะหดวยเทคนิค Ion Selective Electrode ตอไป
2. ขั้ นตอนการประเมิ นความเสี่ยงตอการไดรับ ฟลู ออไรด โดยประมาณคามาจากความถี่
บริโภคอาหารกึ่งปริมาณแตวัน ตอสัปดาห ตอเดือนและตอป โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
CDI

=C x CF x IR x EF x ED/BW x AT

CDI = Chronic daily intake of a specific chemical ปริมาณสารเคมีที่ผูบริโภคไดรับจากการ
บริโภคพืชผัก ผลไม และเนื้อวัว (mg/kg-day)
C = Chemical concentration หรือปริมาณสารฟลูออไรดในปสสาวะหญิงตั้งครรภที่บริโภคพืชผัก
ผลไม และเนื้อ(mg/kg)
CF = Conversion factor (ใชดัชนีคาคงที่โดยกําหนดเทากับ0.001) IR = Ingestion rate หรือ
ปริมาณการบริโภคพืชผัก ผลไมและเนื้อวัวที่บริโภค โดยเฉลี่ยตอวัน(g/day)
EF = Exposure frequency หรือ ความถี่ในการบริโภคพืชผัก ผลไมและเนื้อสัตวแตละวันตอป
(days/year)
ED = Exposure duration หรือคาเฉลี่ยอายุไขของหญิงไทยเทากับ 70 ป (years)
BW = body weight หรือ น้ําหนักตัวของผูบริโภคโดยเฉลี่ยตามกลุมอายุและเพศ (kg)
AT = Averaging time จํานวนวันที่บริโภคพืชผัก ผลไมและเนื้อสัตวตออายุไขเฉลี่ยของหญิงไทย
นําคาที่ไดจากการศึกษาอธิบายลักษณะและการประมาณผลเสียตอสุขภาพจากการบริโภค
พืชผัก ผลไมและเนื้อสัตว ไดกําหนด Reference Dose ( RfD ) คือ ปริมาณสารเคมีที่มนุษย
สามารถรั บ เขา สู ร า งกายไดทุ ก วัน โดยไม ทํ าให เ กิ ด ความผิ ดปกติใ ด ๆ ตอ สุ ขภาพอนามั ย เช น
ฟลูออไรด 0.07 mg/kg/dayโดยใชสูตร
HQ(Hazard Quotient) =CDI (mg/kg-day) /RfD (mg/kg-day)
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ผลการศึกษา
1.ขอ มู ลของการบริ โภคพืชผั กหญิ งตั้ง ครรภนิยมบริ โภค 3 ลําดับแรก ไดแก ผัก กาดขาว
(Brassica pekinensis), ผั ก บุ ง (Ipomceaaquatica) ผั ก คะนา (Brassica allboglabra) ร อ ยละ
57.9,54.3 1และ34.3 ตามลําดับ ประเภทผลไมที่หญิงตั้งครรภนิยมมาบริโภค 3 ลําดับแรก ไดแก
มะมวงโชคอนันต (Mangiferaindica) ลําไย(Domocarpuslongan ) กลวยน้ําวา(Musa sapientum
)รอยละ 56.4,46.4และ32.1 ตามลําดับ ประเภทเนื้อสัตวที่หญิงตั้งครรภนิยมบริโภค 3 ลําดับแรก
ไดแก เนื้อไกพื้นบาน(Gallus domesticus)เนื้อหมู(Susscrofadomesticus)เนื้อปลาหมอ(Anabas
testudineus)รอยละ 89.3, 86.4และ 70.1 ตามลําดับ
2. จากการศึกษาคาความเสี่ยง (Hazard Quotient) ของการไดรับฟลูออไรดจากการบริโภค
พืชผัก ผลไมและเนื้อสัตว พบวา อาหารประเภทพืชผัก ไดแก ผักบุง(Ipomceaaquatica) ผักกาดขาว
(Brassica pekinensis) ถั่วฝก ยาว (Vignaunguiculata)โดยมีคา HQ เท ากั บ 1.8, 1.8 และ 1.8
ตามลํ าดับ ประเภทสั ตว ไดแก เนื้อหมู (Susscrofadomesticus) เนื้อ วัว (Bostaurus ) มี คา HQ
เทากับ 2.1 และ 1.0สวนประเภทผลไม ไดแก กลวยน้ําวา(Musa sapientum)มีคา HQ เทากับ 1.7
เมื่อนําคาที่ตรวจพบทั้งหมดมาเทียบกับคามาตรฐานแลวพบวา ทั้ง ผักบุง ผักกาดขาว ถั่วฝกยาวเนื้อ
หมู เนื้อวัวและกลวย พบมีความเสี่ยงอยูในระดับอันตรายปานกลาง
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัย การประเมินความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรด ในพืชผัก ผลไม และเนือ้ สัตว
โดยสวนใหญ มีคาความเสี่ยงอยูในระดับอันตรายปานกลาง โดยผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ
ยอมรับได สอดคลองกับศึกษาของ สุภาวรรณ ศรีรัตนาและปาจรีย ทองสนิท (2553) ผลการศึกษา
จากวิเคราะหหาความเสี่ยงตอสุขภาพ พบวามีคาเฉลี่ยนอยกวา 1 ซึ่งจัดอยูในระดับทีส่ งผลตอสุขภาพ
ในระดับต่ําและสอดคลองกับการศึกษาของ ธนาวัฒน รักกมล ปุญญพัฒน ไชยเมล สมเกียรติ วรเดช
และธีระวิทยรัตนพันธ (2553) โดยพบวาคาดังกลาวอยูในเกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับไดวายังปลอดภัย
ตอผูบริโภคพฤติกรรมการบริโภคพืชผักผลไมและเนื้อสัตวของหญิงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู
กับปจจัยการผลิตวัตถุดิบ ที่นํามาบริโภคและพื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู
บทสรุปผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาพบว า หญิ ง ตั้ ง ครรภนิ ย มบริ โ ภคพื ช ผั ก ผลไม และเนื้อ สั ตว ม ากที่ สุ ด ได แ ก
ผั ก กาดขาว (Brassica pekinensis)มะม ว งโชคอนั นต (Mangiferaindica) และเนื้อ ไก (Gallus
domesticus) ร อ ยละ 57.9,56.4และ 89.3 ตามลํ า ดับ การวิเ คราะห ค าความเสี่ ยง (Hazard
Quotient) พบว า อาหารที่ มี ค า HQ มากกว า 1 ในพื ช ผั ก ผลไม แ ละเนื้ อ สั ต ว ได แ ก ผั ก บุ ง
(IpomceaaquaticaForsk)เนื้อหมู กลวยน้ําวา (Musa sapientum) โดยมีคา HQ เทากับ 1.8,2.1
และ 1.77 ตามลําดับเมื่อนําคาที่ตรวจพบทั้งหมดมาเทียบกับคามาตรฐานแลวพบวาพืชผัก ผลไมและ
เนื้อสัตว ความเสี่ยงอยูในระดับอันตรายปานกลาง
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ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชบุคลากรกรทางดานสาธารณสุขสาธารณสุขในพื้นที่
ควรใหความสําคัญในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคพืชผัก ผลไมและเนื้อสัตว ควรมีการรณรงคหรือใหสุข
ศึกษาแกหญิงตั้งครรภในการบริโภคพืชผักผลไมและเนื้อสัตวใหเหมาะสมกับความตองการการไดรับ
ฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภ
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ความรูและพฤติกรรมการไดรับฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภไตรมาสที่ 1 จังหวัดพะเยา
Knowledge and behavior of fluoride consumption in the first trimester
pregnant women at Phayao province
ประพันธ หิรัณยบรรนณสาร*
สัณหวัช ไชยวงศ**
บทคัดยอ
วัต ถุป ระสงคก ารศึก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู เ กี่ ยวฟลู อ อไรด พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภไตรมาสที่หนึ่ง จังหวัดพะเยา มีกลุมตัวอยางจํานวน115 ราย ของจังหวัด
พะเยาที่ เ ขารั บการฝากครรภในโรงพยาบาลในจั งหวัดพะเยาโดยใชแบบทดสอบความรู เ กี่ยวกั บ
ฟลูออไรดและแบบสัมภาษณพฤติกรรมการการบริโภคน้ํา พื้นที่อยูอาศัย การเคี้ยวเมี่ยงและการดื่ม
ชาวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ
ผลการศึก ษา พบวา กลุ มประชากร อายุร ะหวาง 26-35 ป ร อยละ 44.3 จบการศึก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 34.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ32.2 มีภูมิลําเนาใน
จังหวัดพะเยาตั้งแตกําเนิด รอยละ 73.0 รายได 5,000 – 10,000 บาท รอยละ 44.3 ยายมาจากพื้นที่
อื่น รอยละ 27.0 โดยระยะเวลาที่ยายมาจากพื้นที่อื่นมากกวา 5 ป รอยละ 81.7
ความรู เกี่ ยวกั บฟลูอ อไรดอ ยูในระดับ ดีม ากร อยละ 54.8 และพฤติกรรมการบริโ ภคและ
อุปโภคจากแหลงน้ําบรรจุขวด รอยละ 75.7 และ 54.8 ตามลําดับ น้ําที่ผานการกรอง รอยละ 85.2
ดานที่อยูอาศัยไมอยูใกลโรงงาน รอยละ 98.3 ไมมีพฤติกรรมเคี้ยวใบเมี่ยงและใบชา รอยละ 92.2
และ 95.7 ตามลําดับ สมาชิกในบานมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รอยละ 61.7
คําสําคัญ : ฟลูออไรด, ความรู, พฤติกรรม, หญิงตั้งครรภไตรมาสที่ 1 จังหวัดพะเยา
Abstract
The objective was to investigate the knowledge and behavior of fluoride
consumption on the 1st pregnant women who worked in to purchase for ante natal
care unit in 7 hospitals of Phayao province. The questionnaires were collected by
health workers on 115 samples from Aug 1st, 2013 – Nov 30th, 2013. The frequency,
percentage and mean were used in terms of descriptive statistics.
The results showed that the most population was 26 – 35 years old (44.3%),
graduate of secondary school/ Vocational certificate (34.8%), agricultural career
(32.2%), income between 5,000 – 10,000 baht (44.3%), locationin Phayao since born
(73.0%), and migration 27.0% but after that they have lived more than 5 years
(81.7%).
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The knowledge of fluoride was good (54.8%). In terms of the behavior of
fluoride consumption was drinking and usage water of contained water (75.7% and
54.8% respectively), filtrated water (85.2%), none of BaiMaingleaves/Bai
Chaleavesconsumption(Camellia sinesis l kuntze) (1.78%), none of living beside the
factory (1.7%) and cigarette smoking behavior of member in family (6107%) namely
husband (40.9%) and father/mother (10.4%).
*
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บทนํา
ฟลู อ อไรด ในอากาศพบไดทุ ก หนทุ ก แห ง ในสิ่ ง แวดล อ ม เช น ไฮโดรเจนฟลู อ อไรด (HF)
แคลเซียมฟลูออไรด(CaF2) โซเดียมฟลูออไรด (NaF) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) และซิลิกอนเต
ตระฟลูออไรด(SiF4) ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากน้ํามือของมนุษย ทําใหเกิดการสะสมและ
แพรกระจายของฟลูออไรดในบรรยากาศขึ้นกับแรงในการแพร ปรากฎการณในบรรยากาศ ขนาด
ของฝุนละออง และปฏิกิริยาทางเคมี (world Health Organization ,2002) ฟลูออไรดถูกปลดปลอย
สูสิ่งแวดลอมดวยการระเบิดของภูเขา ทําใหเกิดการกระจายตัวของฟลูออไรดสูอากาศปริมาณ 1.7 x
106 ตันตอป และ10% จะเขาสูบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟยรโดยตรง นอกจากนี้ ยังมาจากฝุนละออง
ไอน้ําทะเลโดยการพั ดพาของลม น้ําพุ รอ น โรงงานอุ ตสาหกรรม เชน โรงงานถลุ ง แร อ ลู มิ เ นียม
(Radon,et al.,1999) ฟลูออไรดในบรรยากาศที่อยูในรูปของกาซมีระยะเวลา 12 ชั่วโมง และในรูป
ฝุนละออง 50 ชั่วโมง บางสวนตกในพื้นดินและแหลงน้ําผิวดิน ซึ่งพบการสะสมของฟลูออไรดในดินได
50-90% ในดินชั้น B-horizons (World Health Organization, 2002)
จังหวัดพะเยา มีลักษณะที่ราบระหวางภูเขา มีภูเขาลอมรอบ ทําใหพื้นที่ดังกลาวเปนหินแบบ
สายแร ในรูปของแรจํ านวนนอยในสายแรที่เ กิดจากน้ํารอน (Hydrothermal veins) ซึ่งไดพบใน
บริเวณ จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ฟลูออไรดมีประโยชนหลายดาน แตถามีมากเกินไปจะทําใหเกิด
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พิษในมนุษยจะทําใหเกิดโรคฟนตกกระ(Dental fluorosis) และกระดูกโคงงอ(Skeleton fluoross)(
ชัยวัฒน ตอสกุลแกว,ธีรยุทธิ์ กลิ่นสุคนธ และปญญา เต็มเจริญ,2536)สําหรับหญิงตั้งครรภ ที่ไดรับ
ฟลูออไรดในระหวางตั้งครรภ ทารกในครรภไดรับฟลูออไรดโดยผานทางรก ถาไดรับฟลูออไรดใน
ปริมาณที่สูง สงผลตอฟนของเด็กเปนจุดแดงหรือน้ําตาลและกอใหเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ
และประจําเดือนในเพศหญิง รวมทั้งการเกิดมะเร็งกระดูก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Cancer Institute Toxicologycal)
ดังนั้น ผูศึกษาจึ งมีความสนใจในการศึกษาความรูและพฤติก รรมการไดรับ ฟลูออไรด ของ
หญิงตั้งครรภ ในไตรมาสที่หนึ่ง ที่เขารับการฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดพะเยา
วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภไตมาสที่หนึ่งจังหวัดพะเยา
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคฟลูออไรดของหญิงตั้งครรภไตรมาสที่หนึ่งจังหวัดพะเยา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey research)
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภไตรมาสที่ 1 ที่มารับบริการการฝาก
ครรภในโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดพะเยา จํานวน 7 โรงพยาบาล ไดแก พะเยา ดอกคําใต แมใจ
จุน เชียงคํา เชียงมวน และปงจํานวน 115 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ
สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับฟลูออไรด แบบมี 2 คําตอบ คือ
ขอคําถามเชิงบวก
ตอบถูก
หมายถึง
เ
ตอบผิด
หมายถึง

คะแนน 1
คะแนน 0

ขอคําถามเชิงลบ
ตอบถูก
หมายถึง
ตอบผิด
หมายถึง

คะแนน 0
คะแนน 1

เกณฑการแปลผล
คะแนนความรูเฉลี่ยเกี่ยวกับฟลูออไรด ระหวาง 0.67-1.00 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนความรูเฉลี่ยเกี่ยวกับฟลูออไรด ระหวาง 0.34-0.66 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนความรูเฉลี่ยเกี่ยวกับฟลูออไรด ระหวาง 0.00-0.33 หมายถึง ระดับนอย
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคน้ํา
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจาก
ผูที่มารับบริการการฝากครรภในโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดพะเยา จํานวน 7 โรงพยาบาล ไดแก
พะเยา ดอกคําใต แมใจ จุน เชียงคํา เชียงมวน และปง
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เชน
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
ผลการศึกษา
กลุมประชากรมีอายุระหวาง26-35ปรอยละ44.3มีสถานภาพสมรส รอยละ95.7จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ34.8ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ32.2มีรายได5,000–
10,000บาทตอเดือน รอยละ 44.3มีสิทธิการรักษาพยาบาลเปนบัตรประกันสุขภาพรอยละ 67.0มีที่
อยูอาศัยเปนบานของตัวเอง รอยละ 41.7ภูมิลําเนาดั้งเดิมอาศัยในพื้นทีมาตั้งแตเกิด รอยละ 73.0
ยายมาจากพื้นที่ อื่ น ร อ ยละ 27.0 ระยะเวลาที่ยายมาจากพื้ นที่ อื่น มากกวา 5 ป ร อ ยละ 81.7มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนรอยละ 46.1
ระดับความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดอยูในระดับดีมากรอยละ 54.8
ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคจากแหล ง น้ํ า การใช น้ํา บรรจุ ข วดมากที่ สุ ด ร อ ยละ 75.7
รองลงมา น้ําประปารอยละ38 โดยการบริโภคน้ําที่ผานการปรับปรุงคุณภาพโดยการกรองรอยละ
85.2 ดานที่อยูอาศัยไมไดอยูใกลโรงงาน รอยละ1.7 พฤติกรรมการเคี้ยวใบเมี่ยง/ใบชา รอยละ 7.8
และ 4.3 ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระดับความรูเกี่ยวฟลูออไรดอยูในระดับดีมากรอยละ 54.80 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของประพาส วนาศิริ (2543) พบวา ระดับความรูของประชาชนเกี่ยวกับการปองกันสาร
ฟลูออไรดอยูในระดับสูงเนื่องจากเพราะปจจุบันมีการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องฟลูออไรดแกหญิง
ตั้งครรภมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเนนการทํางานเชิงรุกมากวาการตั้งรับอยูในสถานบริการ และ
ยังมีชองทางในการรับขอมูลอยางหลากหลายสามารถสืบคนหาขอมูลตางๆ ไดงายขึ้นจากเทคโนโลยี
ในการสื่อสารที่มีความกาวหนา อีกประการหนึ่งในเรื่องระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ศึกษา รอยละ
34.80จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอระดับความรูของกลุม
ตัวอยาง
2. การศึกษาครั้งนี้ระดับพฤติกรรมการบริโภคน้ําพบการใชน้ําบรรจุขวดมากที่สุด รอยละ
75.7 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเกรียงศักดิ์ สีหมอก (2556) พบวาพฤติกรรมการบริโภคน้ําแหลงน้ํา
ที่ใชสําหรับการดื่มเปนประจํานั้น กลุมทดลอง ดื่มน้ําจากน้ําบรรจุขวดหรือถังมากที่สุด รอยละ 83.33
สอดคล อ งกั บ การศึก ษาศันสณีรั ชชกู ล และคณะ(2545) ศึก ษาประสบการณก ารแก ไขป ญ หา
ฟลู ออไรดเป นพิ ษในชุม ชน จัง หวัดเชียงใหม และลํ าพูน จากผลการศึก ษาพบวาพฤติก รรมการ
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บริโภคน้ําที่ใชอุปโภคและบริโภคควรตองมีการปรับปรุงคุณภาพกอนนํามาใช และการแกไขปญหา
ฟลูออไรดใหสําเร็จได อยูที่เงื่อนไขของการที่ประชาชนตองไดดื่มน้ําที่มีปริมาณฟลูออไรดปลอดภัย
ตั้งแตแรกเกิดไปจนตลอดชีวิต และจากปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนไปจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองทํา
ใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เชน มีการบริโภคน้ําบรรจุขวดมากขึ้น ผานการปรับปรุงคุณภาพมากขึ้นดานที่อยู
อาศัยมีการจัดการระบบในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น อาทิเชน ไมใหที่อยูอาศัยอยูใกลกับโรงงานที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
บทสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาระดับความรูเกี่ ยวกับฟลูออไรดอยูในระดับดีมาก รอยละ 54.80 และ
พฤติกรรมการบริโภคและอุปโภคจากแหลงน้ําบรรจุขวด รอยละ 75.70 และ 54.80 ตามลําดับ น้ําที่
ผานการกรอง รอยละ 85.2 ดานที่อยูอาศัยไมอยูใกลโรงงาน รอยละ 98.3 การไมเคี้ยวใบเมี่ยง รอย
ละ 92.2 การสูบบุหรี่ของคนในบาน รอยละ 61.7 โดยสมาชิกไดแก สามี บิดา/มารดา รอยละ
40.9 และ 10.4 ตามลําดับ ไมดื่มชา รอยละ 95.7
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ควรใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริมพฤติกรรมการไดรับ
ฟลูออไรดและควรจัดมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจจะมีผลตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกันการ
ไดรับฟลูออไรดสูง หรือการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ า หน า ที่ ง านฝากครรภ โ รงพยาบาลรั ฐ บาลในจั ง หวั ด พะเยา จํ า นวน 7
โรงพยาบาลและหญิงตั้งครรภผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทาน
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
เอกสารอางอิง
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มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา .110 หนา
2. ศันสณี รัชชกูล และคณะ(2545). ประสบการณการแกไขปญหาฟลูออไรดเปนพิษในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม และลําพูน. กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
3. ประพาส วนาศิริ.(2543).ความรูและพฤติกรรมของประชาชนในการปองกันสารฟลูออไรด:กรณี
การทําเหมืองแรฟลูออไรด ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ศิลปศาสรตมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม
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การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง
Management of Information System for District Non-Formal and Informal
Education Center, Lampang Province
สรอยสุวรรณ เตชะธิ*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1)ศึกษาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอําเภอ จัง หวัดลําปาง 2)ศึกษาเปรียบเทียบ
สภาพการจั ดการระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณ การทํางาน 3) ศึกษาความตองการใน
การพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง ศึกษาจากกลุมตัวอยางคือครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
ลําปาง จํานวน 133 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจง
ความถี่คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟ-เทส
( f-test) ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารของ ศูนยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขั้นตอนพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นการนําเสนอและนําขอมูลไปใช รองลงมาคือ ขั้นการเก็บ
รักษาขอมูล และขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตาม
ประสบการณ การทํางานทั้งโดยรวมและรายขั้นตอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเวนขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3. ความตองการในการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปางสรุปไดดังนี้
3.1 ขั้ นที่ 1 การวางแผนจั ด เก็ บ ขอ มู ล พบว า บุ ค ลากรส วนใหญ ต อ งการให มี ก าร
ดําเนินการจั ดประชุมปฏิบั ติก ารผูที่ เ กี่ยวของทั้ ง หมดเพื่ อ ร วมระดมความคิดเห็ น ในการประชุม
วางแผนมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ควรมีวิธีดําเนินการศึกษาขอมูลที่มีอยูแลววาขอมูลใดยังใชได ขอมูลใดควรปรับปรุง ระบบ
ขอมูลตองมีความเปนปจจุบันและเชื่อถือได และในการกําหนดเครื่องมือจัดเก็บขอมูลควรจัดทําแผน
หรือปฏิทินการทํางานอยางชัดเจน

125

3.2 ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมขอ มูล พบวา บุคลากรสวนใหญ ตองการให มีการชี้แจง
จุดประสงคของคําถามตามรูปแบบของเครื่องมือทุกขอ ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลควรให
สถานศึกษาคัดเลือก
* สรอยสุวรรณ เตชะธิ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง
บุคลากรในสถานศึกษาตามแตเ ห็นสมควร และควรกําหนดระยะเวลาในการเก็ บใหเ ก็บเป นรายป
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.3 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบขอมูล พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการใหมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลควรตรวจสอบดวยวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีในอดีต เมื่อพบวาขอมูลไม
สมบูรณควรใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมในสวนที่ไมสมบูรณ และควรตรวจสอบความเปนปจจุบัน
ของขอมูล
3.4 ขั้นที่ 4 การวิเ คราะห ขอ มู ล พบวา บุ คคลากรสวนใหญตอ งการใหมี ก ารกํ าหนด
วัตถุประสงคเพื่อใหมีขอมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใชไดทันที ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคใน
การวิเ คราะหขอ มูล ในการวิเ คราะห และประมวลผลควรใชร ะบบคอมพิ วเตอร และควรมีร ะบบ
วิเ คราะหและประมวลผลแบบรวมศูนย คือ มีก ารจั ดตั้งหนวยงานขึ้นเพื่ อทํ าหนาที่วิเ คราะหและ
ประมวลผลขอมูลใหกับทุกงานภายในสถานศึกษา
3.5 ขั้ น ที่ 5 การเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล พบว า บุ ค คลากรส ว นใหญ ต อ งการให กํ า หนด
วัตถุประสงคเพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบสามารถเรียกใชไดงาย ควรดําเนินการเก็บรักษา
ขอมูลไวทั้งหมด ควรใหมีการจําแนกหมวดหมูขอมูลจําแนกตามโครงสรางงาน และในการเก็บรักษา
ขอมูลสารสนเทศควรจัดเก็บโดยใชระบบแฟมขอมูล เชน แฟมขอมูลหลัก แฟมขอมูลยอย แฟมดัชนี
แฟมตารางแฟมขอมูลอางอิง แฟมขอมูลสรุป แฟมขอมูลเกา แฟมขอมูลสํารอง เปนตน
3.6 ขั้นที่ 6 การนําเสนอและนําขอมูลไปใช พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการใหมีการ
กําหนดวัตถุประสงคในการนําเสนอขอมูลเพื่อรายงานขอมูลใหหนวยงานอื่นๆทราบ แนวปฏิบัติในการ
นําเสนอขอมูลควรวางแผนนําเสนอขอมูลไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค และการนําเสนอขอมูลควร
จัดทําโดยวิธีการจัดทําเอกสารเผยแพร
3.7 ขั้นที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการ
ใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ ใหมีการประเมินผลการจัดการระบบสารสนเทศ และควร
ใหมีพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
คําสําคัญ : การดําเนินงาน, สารสนเทศ, ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
Abstract
This research has objectives to 1) Study Information Management System for
District Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province;2) Compare

126

Information Management System for District Non-Formal and Informal Education
Center, Lampang Provinceclassified by work status; 3) Study Development need of
Information Management System for District Non-Formal and Informal Education
Center, Lampang Province.Sample groups are teachers from District Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Provincetotally at 133. Research tool is used bya
5-rating scale questionnaire analyzed by a statistical treatment with frequency, percentage,
mean, standard deviation,and f-test. According to the research finding, it is found that
1. Overview of Information Management System for District Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Provincein 7 steps is in High level. When we
consider each step, the highest average level downwardis Presentation and Application
step, Data storage step, and Data collection step respectively.
2) Variance analysis resultsin comparingInformation Management System for
District Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Provinceclassified by
work status, considered by overview and step are different without statistically significant
level at 0.05 except Information Management System Improvement and
Development step which is different with statistically significant level.
3. Development needs of Information Management System for District NonFormal and Informal Education Center, Lampang Province are:
3.1 Step1: Data storage planning. Most staff wantto set up workshop
with all those involved for brainstorming, which has objectives to collect data for
Education Development Planning and Annual Action Plan.There should be a studyto
make a decision which data are still be applicable, or updated with trustworthiness.
And there should be a clear plan orcalendar agenda for data storage processing.
3.2 Step2: Data collection. Most staffwant to get all question
objectives explained. Whoever in charge withdata collection should let schools
choose their own responsible staff and fix the time for annual collection according to
the action plan calendar.
3.3 Step3: Data Monitoring. Most of people want tocompare new data
with the old one to monitor integrity. If some are incomplete, should re-collect data
in that part and update it also.
3.4 Step4: Data Analysis.Most staff want tospecify objectives of
available data and information in immediate applicability for analysis central system thatis a place established to analyze and do data processing for all departments in
educational institutions.
3.5 Step5: Data Storage. Most staff want to specify objectives of
systematicInformation Management in order to do an easier retrieval.There should be
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a storage of all data classified with work structures by using folders such as main
folders, sub-folders, Index folders, table folders, reference folders, summary folders,
old data folders, and backup folders.
3.6 Step6: Presentation and Information Applicability. Most staff want to
specify objectives of data presentation to report to others departments. Practice
guidelines should be planned to benefit the information according to the objectives,
as well as a presentation by sharing documents.
3.7 Step7: Information Management Systemand IT Development. Most
staff want to get staff developed in all levels as well as to have an evaluation and
development for Information Management System.
Keywords : Operation, Information, District Non-Formal and Informal Education Center
บทนํา
ปจจุบันโลกไดชื่อวาเปน“โลกยุคโลกาภิวัฒน”เพราะอิทธิพลของความเจริญ กาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดจากความเจริญทางวิทยาการดานการสื่อสาร ทําใหสังคมโลกเปน
สังคมแหงขาวสารขอมูล (Information society) ประเทศไทยจึงไดกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทยในระยะที่ 2 (2544-2553) ขึ้นเรียกวา IT 2010 โดยใหความสําคัญกับ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการระบบสารสนเทศในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการบริหารและจัดการทางการ
ศึก ษา เพื่ อ นํามาวางแผน ควบคุม และตัดสิ นใจในการบริ ห ารงาน สมควรอยางยิ่ง ที่ จ ะมี ก าร
ดําเนินการในการเก็บรวบรวม วิเคราะห เก็บรักษา และนําเสนอใหถูกตองตามความตองการ และ
สะดวกตอการนําไปใช เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกําหนดพันธกิจในการดําเนินงานใน
ขอที่ สาม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลจากการ
ทบทวนการดําเนินงาน โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ซึ่งไดผล
การประเมินในดานระบบฐานขอมูลยังขาดการพัฒนาใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย อยางเปน
ระบบ
เพื่อ ให ทราบถึง สภาพการดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารขององคกร
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง
2. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางาน
3. ศึก ษาความตอ งการในการพั ฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก บุคลากรผูป ฏิบัติหนาที่ ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง จํานวน 172คน
2. กลุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชหลักเกณฑกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตาราง
ประมาณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง จํานวน
133 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 1 ชุด คือ แบบสอบถามสภาพ
การดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปางแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ประสบการณการทํางาน สถานภาพ
การทํางาน วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง ดังนี้
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับบุคคลกรผูปฏิบัติหนาที่ในศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธยาศัยอํ า เภอ จั ง หวัด ลํ าปาง จํ า นวน 133 คน พร อ มติ ดตามและรวบรวม
แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลขอมูลที่ได ตามวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาสภาพการ
จัดการระบบสารสนเทศ 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน 3) ความตองการในการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารวิเ คราะห ขอ มูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอ ยละ (Percentage)
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยายเปนรอยแกว
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การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติซงึ่ จําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพือ่ บรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจก
แจงความถี่และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย
3. การทดสอบสมมติฐ านของการวิจั ยเพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสบการณก ารทํ างานศูน ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล โดยใชสถิติทดสอบ เอฟเทส ( f-test)
4. วิเ คราะหขอมูล เกี่ยวกั บความตองการการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยก ารศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปางโดยใชการแจกแจงความถี่มาจัดลําดับตาม
คาความถี่
ผลการศึกษา
1.สภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง โดยรวมและรายขั้นตอนอยูในระดับมากทั้งหมด เมื่อพิจารณา
เปนรายขั้นตอนพบวา ขั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ ขั้นการนําเสนอและนําขอมูลไปใช
รองลงมาคือ ขั้นการเก็บรักษา และขั้นที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ขั้นการวางแผนจัดเก็บขอมูล และ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน
2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณเมื่อพิจารณา
ชวงอายุประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อํ าเภอ จั ง หวัด ลํ าปาง โดยรวมอยูในระดั บ มี คาเฉลี่ ย โดยรวมสู ง สุ ดมาก คือ ประสบการณ ก าร
ดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมากกวา10ปขึ้นไป
3. ความตองการในการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปางสรุปไดดังนี้
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปางมีความตองการ
ในการจัดประชุมปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อรวมระดมความคิดเห็น เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใช
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป การศึกษาขอมูลที่มีอยูแลววาขอมูลใด
ยังใชได ขอมูล ใดควรปรับ ปรุ ง ระบบขอ มูล ตองมีความเปนปจ จุบันและเชื่อถือ ได จัดทําแผนหรื อ
ปฏิ ทิ น การทํ างานอย า งชัด เจน ชี้ แ จงจุ ด ประสงคข องคํา ถามตามรู ป แบบของเครื่ อ งมื อ ทุ ก ข อ
สถานศึกษาคัดเลือกบุคลากรในสถานศึกษาตามแตเห็นสมควร เก็บเปนรายปปฏิทินการปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบแก ไขขอ มูล ที่ ผิ ดพลาด เปรี ยบเทียบกั บ ขอ มู ล ที่ มี ในอดีต เก็ บ รวบรวมในส วนที่ ไม
สมบูรณใหม และใหเปนปจจุบันของขอมูล สามารถนําขอมูลและสารสนเทศไปใชไดทันที ควรกําหนด
วัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ระบบวิเคราะหและประมวลผลแบบ
รวมศูนย คือ มี การจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพื่อ ทําหนาที่วิเคราะห และประมวลผลขอ มูลใหกั บทุก งาน
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ภายในสถานศึกษา เพื่อใหมี ขอมูลและสารสนเทศที่เปนระบบสามารถเรียกใชไดงาย สามารถเก็ บ
รัก ษาขอ มู ล ไวทั้ ง หมด ควรจํ าแนกตามโครงสร างงาน ใชร ะบบแฟ ม ขอ มู ล เชน แฟ ม ขอ มู ล หลั ก
แฟมขอมูลยอย แฟมดัชนี แฟมตารางแฟมขอมูลอางอิง แฟมขอมูลสรุป แฟมขอมูลเกา แฟมขอมูล
สํ ารอง เป นตน เพื่ อ รายงานขอ มู ล ให ห นวยงานอื่ น ๆ ทราบ มี ก ารวางแผนนําเสนอขอ มู ล ไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค จัดทําเอกสารเผยแพร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การดําเนิน งานการจั ด การระบบสารสนเทศศู นยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
จากการสํารวจพบวาสภาพการดําเนินงานในการจัดการระบบสารสนเทศ ในขั้นการวางแผน
จั ด เก็ บ ข อ มู ล มี ก ารศึก ษาวิเ คราะห นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ การจั ดเก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษาและมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ มีการจัดทํารายการขอมูลที่ตองการใช แต
ขอที่พบวาบุคคลากรในศูนยปฏิบัตินอยที่สุด คือ การกําหนดดัชนี การกําหนดขอมูลที่ตองการและ
การจัดสรรงบประมาณสํ าหรับ การจั ดทํ าขอมู ลสารสนเทศ สอดคลอ งกั บ กลิ่ นร่ํ า เจริ ญธุระเดช
(2550 หนา 102) ที่ วาบุคลากรถือวาเป นบุ คคลสํ าคัญ ที่จ ะเปนตัวขับเคลื่ อ นใหก ารจั ดการระบบ
สารสนเทศเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ แตดวยภารกิจการพัฒนาบุคลากร และการจัดการระบบ
สารสนเทศยัง ไมมี งบประมาณสนับสนุนในการพัฒ นาจึ งเปนปญหาในการบริห ารจั ดการและการ
ตัดสินใจของผู บริหาร ในขั้นการจัดเก็ บขอมู ล พบวามีระบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีการ
ประสานกับหนวยงานตนสังกัดทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล มีเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ในดาน
ความรูความสามารถของบุคคลากรนั้นยังอยูในระดับปานกลาง จากการสํารวจพบวามีเพียงบางศูนยที่
การประชุม ชี้แจงให ทราบและปฏิบั ติในแนวทางเดียวกั นก อนทําการเก็บ ขอ มูล และพบวาการให
คําอธิบายวิธีการและขั้นตอนการเก็บขอมูลนั้นมีอยูนอยมาก ดังนั้นจึงทําใหไมสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ อํารุง จันทวานิช และคณะ(2529 หนา 5) ได
กลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีตองทันตอเวลา ทันสมัยและถูกตอง
ขั้นการตรวจสอบขอมู ล พบวามี การกํ าหนดขั้นตอนและแนวทางในการตรวจสอบขอมู ล
การตรวจสอบความสั มพั นธ ความสอดคล อ ง และความชัดเจนของขอมู ล มี ก ารตรวจสอบความ
ครบถวน ความสมบูรณ และความเปนปจจุบันของขอมูล แตที่พบวาการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของขอมูลมีการตรวจสอบนอย ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2544 หนา 9) ที่ได
อธิบายวา คุณภาพขอมูลและสารสนเทศ คือการตรวจสอบความถูกตอง แมนยํา สมบูรณครอบคลุม
ชัดเจนและสอดคล อง แตในลั ก ษณะการปฏิบัติของศูนยการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอํ าเภอ ในจั ง หวัดลํ าปาง ที่ มี จํานวนงานมากกวาบุ คลากรผู รั บผิ ดชอบในแตล ะงานตาม
โครงสราง ทําใหเกิดปญหาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูลในแตละงานในขั้นการวิเคราะห
และประมวลผล พบวา มี ก ารประมวลผลขอ มู ล สารสนเทศ มี ก ารเลื อ กใชเ ทคนิควิธีก ารในการ
วิเคราะห มีก ารจําแนกประเภทของขอมูล ที่จะนํามาวิเ คราะห มีเครื่ องมือหรืออุปกรณที่ใชในการ
วิเคราะหประมวลผล แตในดานความรูความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะหประมวลผลยัง
มีนอย เนื่องจากบุคลากรสวนมากไมไดจบในดานสารสนเทศโดยตรง โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอรใน
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การคิดคํานวณยังไมสามารถทําได ทําใหการสรุปผลการวิเคราะห การประมวลผลขอมูลไมไดภายใน
เวลาที่กําหนด สอดคลองกับรายงานผลการดําเนินงานสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง (2555 หนา 15)
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง มีบุคลากร ปฏิบัติหนาพนักงาน
บันทึ ก ขอ มู ล/ธุร การ จํ านวน 2 คน จากบุคลากร 250 คน ซึ่ง บุ คลากรที่ ทํ าหนาที่บั นทึ ก ขอ มู ล
สารสนเทศมีนอย และสวนมากเปนครู ซึ่งไมไดจบในดานระบบสารสนเทศโดยตรงในขั้นการเก็บรักษา
ขอมูล พบวา มีการนําเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรักษาขอมูล และมีความพรอมของเครื่องมือ
และอุปกรณ สถานที่ ที่ใชในการเก็บรักษาขอมูล ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นบางศูนยที่อยูหางไกลจะใช
ระบบรหัสแฟมเก็บรักษาขอมูล ทําใหการดําเนินการในการจัดระบบขอมูลเกิดความไมสะดวกตอการ
ใชงาน ยากตอ การคนหาขอมู ล ซึ่งสอดคล องกั บ นิภาภรณ คําเจริญ (2545 หนา 34) ที่วา ควร
เลือกใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหเหมาะสมกับงาน จะทําใหงานมีประสิทธิภาพสูง ไดผลรวดเร็ว
และถูกตอง แตเนื่องดวย กอนจะมีการนําขอมูลเขาสูระบบการเก็บรักษาที่เปนระบบ ไมมีการกําหนด
ขั้นตอนของการเก็บรักษาขอมูลที่ชัดเจนที่บุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที ตองมีการแนะนําและ
บอกกลาวทุกครั้ง
ขั้นการนําเสนอและนําขอมู ลไปใช พบวา มีก ารนําเสนอขอมู ลและสารสนเทศดวยระบบ
คอมพิวเตอร และนําเสนอขอ มูลสารสนเทศที่ ตรงกั บความตองการของผู ใช มี การนําเสนอขอมู ล
สารสนเทศไปใชในการจัดทําแผน การบริหาร มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหผูที่เกี่ยวของทราบ
แตพบวา มีเพียงบางศูนยที่มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน บทความ ตาราง
แผนภู มิ กราฟ เป น ต น เพราะบุ ค ลากรที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการนํ า เสนอข อ มู ล มี ค วามรู
ความสามารถยั ง น อ ยอยู โดยเฉพาะการนํา เสนองานผ า นทางคอมพิ ว เตอร และเว็ ป ไซด ข อง
สถานศึกษาในการเผยแพรและประชาสัมพันธงานการศึกษานอกระบบฯ เพราะไมไดจบมาในดาน
สารสนเทศโดยตรง ในขั้นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ พบวา มีการนําผลการ
ประเมิ นมาพั ฒนาการจั ดการระบบสารสนเทศและมี การพั ฒนาจัดหาสื่อ อุป กรณอยางเป นระบบ
ตอเนื่อง โดยจะมีการจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปทุกปงบประมาณ เพื่อการพัฒนาระบบ
การจัดการสารสนเทศให เป นป จจุ บัน และพบวาการประเมินผลการจั ดการระบบสารสนเทศใน
หนวยงานยังมีนอย ยังตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป
เปรี ยบเที ยบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปางตามประสบการณการทํางาน พบวาประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป
จํานวน 42 คน ประสบการณทํ างานระหวาง 5-10 ป จํ านวน 48 คน และประสบการณทํางาน
มากกวา 10 ป ขึ้นไป จํานวน 41 คน เมื่อพิจารณาชวงอายุประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงาน
กศน.ตําบล จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุดมาก คือประสบการณการ
ดําเนินงาน กศน.ตําบล มากกวา 10 ปขึ้นไป คุณลักษณะสวนบุคคลที่พบวามีความผูกพันตอองคการ
แตการศึกษาไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคกร ดังนั้นประสบการณก ารทํางานของ
ผูปฏิบัติงานสงผลใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในขั้นตอนการดําเดินงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทํา
ใหการดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ ในจังหวัดลําปางบรรลุตามวัตถุประสงค

132

ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขั้นการวางแผนจัดเก็บขอมูล พบวา บุคลากรสวนใหญตองการใหมีการดําเนินการจัดประชุม
ปฏิบัติการผูที่เ กี่ยวของทั้งหมดเพื่อร วมระดมความคิดเห็น ในการประชุม วางแผนมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ให มี ขอมู ล สํ าหรั บ ใชในการจัดทํ าแผนพั ฒนาการศึก ษา และแผนปฏิบัติก ารประจําป ควรมี
วิธีดําเนินการศึกษาขอมูลที่มีอยูแลววาขอมูลใดยังใชได ขอมูลใดควรปรับปรุง ระบบขอมูลตองมีความ
เปนปจจุบันและเชื่อถือได และในการกําหนดเครื่องมือจัดเก็บขอมูลควรจัดทําแผนหรือปฏิทินการ
ทํางานอยางชัดเจน
ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา บุคลากรสวนใหญตองการใหมีการชี้แจงจุดประสงคของ
คําถามตามรูป แบบของเครื่ องมื อทุ กขอ ผู รับ ผิดชอบในการเก็ บรวบรวมขอ มูลควรให สถานศึกษา
คัดเลือกบุคลากรในสถานศึกษาตามแตเห็นสมควร และควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บใหเก็บเปน
รายปปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ อรอุมา แกวสวาง (2548: 127) ที่เสนอแนะวา ควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงรายละเอียดของขอคําถามเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันกอนและกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บ ขอ มูล การกํ าหนดผู รับ ผิดชอบในการเก็บ รวบรวมขอมู ลควรใหส ถานศึกษา
คัดเลือกบุคลากรในสถานศึกษาตามแตเห็นสมควร เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ
ขั้นการตรวจสอบขอมูล พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการใหมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลควรตรวจสอบดวยวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีในอดีต เมื่อพบวาขอมูลไมสมบูรณควร
ใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมในสวนที่ไมสมบูรณ และควรตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล
สอดคลองกับ พิชิต สุขเจริญพงษ และคณะ (2539 : 81) ไดกลาวไววา ความเปนปจจุบันของขอมูล
ตอบรั บ กั บ สถานการณ ไดอ ยา งทั นเหตุ ก ารณ เพราะสารสนเทศอาจมี ก ารเคลื่ อ นไหวตามการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขั้นการวิเคราะห ขอมู ล พบวา บุ คคลากรส วนใหญ ตองการให มีก ารกํ าหนดวัตถุป ระสงค
เพื่ อ ให มี ข อ มู ล และสารสนเทศที่ ส ามารถนําไปใชไดทั นที ควรมี ก ารกํ าหนดวัตถุป ระสงคในการ
วิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหและประมวลผลควรใชระบบคอมพิวเตอร และควรมีระบบวิเคราะห
และประมวลผลแบบรวมศูนย คือ มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพื่อทําหนาที่วิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลใหกับทุกงานภายในสถานศึกษา
ขั้นการเก็บรักษาขอมูล พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการใหกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหมี
ขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบสามารถเรียกใชไดงาย ควรดําเนินการเก็บรักษาขอมูลไวทั้งหมด ควรให
มีการจําแนกหมวดหมูขอมูลจําแนกตามโครงสรางงาน และในการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศควร
จัดเก็บโดยใชระบบแฟมขอมูล เชน แฟมขอมูลหลัก แฟมขอมูลยอย แฟมดัชนี แฟมตารางแฟมขอมูล
อางอิง แฟมขอมูลสรุป แฟมขอมูลเกา แฟมขอมูลสํารอง เปนตน
ขั้นการนํา เสนอและนําขอ มู ล ไปใช พบวา บุ คคลากรส วนใหญ ตอ งการให มี ก ารกํ าหนด
วัตถุประสงคในการนําเสนอขอมู ลเพื่อ รายงานขอมู ลใหหนวยงานอื่ น ๆ ทราบ แนวปฏิบัติในการ
นําเสนอขอมูลควรวางแผนนําเสนอขอมูลไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค และการนําเสนอขอมูลควร
จัดทําโดยวิธีการจัดทําเอกสารเผยแพร สอดคลองกับ นิภาภรณ คําเจริญ (2545: 24) ที่วาบุคลากรที่
อยูในระบบสารสนเทศถือวาเปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง ที่จําเป นตองมี ในระบบ ซึ่ง บุคลากรที่อยูใน
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ระบบนี้ จะตอ งเปนผูที่ มี ความรูและมีป ระสบการณท างดานคอมพิวเตอร เ ปนอยางดี เพื่ อใหชวย
ดําเนินการระบบสารสนเทศเปนอยางดี
ขั้นการปรับ ปรุง และพั ฒนาระบบสารสนเทศ พบวา บุคคลากรสวนใหญตองการให มีการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ ใหมีการประเมินผลการจัดการระบบสารสนเทศ และควรใหมี
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการวิจัยในเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 7 ขั้นตอน พบวาการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศของศูนยการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จั งหวัดลําปาง
บุคคลากรในการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศสวนใหญมีความรูความสามารถนอย และสวนมาก
จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศดวยตนเอง
2. ผลจากการศึกษาพบวาการดําเนินงานดานสารสนเทศของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง สวนมากจะเนนในการนําขอมูลไปใช และการเก็บรักษา
ขอมูลสวนขอที่พบวามีความสําคัญนอยคือการวางแผน และการประมวลผลขอมูล บุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการเก็ บรั กษาขอมู ลส วนมากไม ไดจบมาในดานระบบสารสนเทศมาโดยตรง ทํ าใหมี การ
ประมวลผลขอมูล วิเคราะหขอมูลไดไมตรงตามกําหนด ในการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศ พบวา
บุคลากรที่มีประสบการณ มากกวา 10 ปขึ้นไป จะมีความเชี่ยวชาญในการทํางานดานสารสนเทศ
มากกวาชวงอายุการทํางานนอย
จากการศึกษาความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศพบวามีความตองการในการ
จัดประชุมปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อรวมระดมความคิดเห็น เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชในการ
จัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษา และแผนปฏิบั ติก ารประจํ าป มี ความตองการใหส ถานศึกษาคัดเลือ ก
บุคลากรในสถานศึกษาตามแตเห็นสมควร ควรใหมีการเก็บขอมูลสารสนเทศเปนรายปปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบแกไขขอมูลที่ผิดพลาด เปรียบเทียบกับขอมูลที่มีในอดีต ควรใหมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศในสวนที่ไมสมบูรณใหม เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน และสามารถ
นําไปใชไดทันที
3. ผลจากการศึกษาวิจั ยระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง พบขอที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุงดังนี้ 1) ควรพัฒนาขอมูล
ระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 2) ควรใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อ
ระดมความคิดเห็น รวมกั นวางแผนการดํ าเนิ นงาน 3) ควรพัฒนาบุ คลากรในดานการจั ดการระบบ
สารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหระบบสารสนเทศในองคกรมีประสิทธิภาพควรมีการประเมินผลการจัดการ
ระบบสารสนเทศ เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงระบบใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ยอํ าเภอ จั ง หวั ด ลํ า ปาง สามารถนํ า ไปเป นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการรองรั บ การประเมิ น มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพได
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ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสารสนเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกันในสังกัดหนวยงาน
เดียวกัน
2. เปรียบเทียบการดําเนินงานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของแตละศูนย
กศน. อําเภอ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการ
ศึก ษาวิจั ยโดยเฉพาะรองศาสตราจารย พนิดา สิ นสุ วรรณ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก วิท ยานิพ นธ อาจารย
ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการ อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง กรรมการ และอาจารย ดร. พรสันต
เลิศวิทยาวิวัฒนที่ปรึกษารอง ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจ
ใสตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จั งหวัดลํ าปางและบุ คคลกรผู ปฏิบั ติหนาที่ รั บผิ ดชอบศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง ที่สละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลดวย
มิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มี
สวนชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
เอกสารอางอิง
กลิ่นร่ํา เจริญธุระเดช.2550. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาใน
สังกัดสํ า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลํ าปาง เขต 2. วิท ยานิพนธ ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : ลําปาง.มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง,.
นิภาภรณ คําเจริญ. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.พริ้นติ้ง,.
พิชิต สุขเจริญพงษ และคณะ.2532.ความรวมมือในการคัดเลือกขอมูลสารนิเทศสูสังคมการศึกษา
ตลอดชีวิต.กรุงเทพฯ.
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปาง. 2555. รายงานผลการ
ดําเนินงานสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง.
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา. 2544. แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา. กรุงเทพฯ
: คุรุสภาลาดพราว.
อรอุม า แก วสวาง. 2548. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 2. วิ ท ยานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . เชี ย งใหม :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง
The standard 's operation Sub-district Non-formal and
Informal Education Centre Lampang Province
จรัสรัชช ถานอย*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่ อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัยตําบล จั งหวัดลําปาง 2) เพื่ อเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปาง
ตามประสบการณการทํางาน 3) เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดลําปาง 4) เพื่อศึกษาความตองการของบุคลากรใน
การพัฒนางานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของผูปฏิบัติ
ในจังหวัดลําปาง ศึกษาจากกลุมตัวอยางคือครูครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดลําปาง จํานวน
80 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟเทส ( f-test) ผลการวิจัย
พบวา
1. สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวม และดานการบริหารจัดการ
ตามลําดับ
2. ผลการวิเ คราะห ความแปรปรวนเพื่ อเปรี ยบเที ยบประสบการณก ารดําเนินงานศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง จําแนกตามรายมาตรฐานศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล โดยรวมและดานการบริหารจัดการ ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการมีสวนรวม และดานการติดตาม ประเมินผล และรายงาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3. ปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง พบวา
3.1 ดานบริหารจัดการ พบวา สื่อแบบเรียนสวนใหญไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนแตละภาคเรียน สื่อคอมพิวเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ตที่ไมทันสมัยและไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษาและประชาชน
3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบลไมมีระบบสัญญาณ Internet ในการจัดทํา Website และบุคลากรไมมีความรูใน
การจัดทํา Website ทําใหขาดการรายงานมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธ
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* จรัสรัชช ถานอย ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง
3.3 ดานการมีสวนรวม พบวา ชุมชนขาดผูมีจิตอาสาฯในการเขามามีสวนรวมใน
การจั ดกิ จ กรรมของศู นย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ยตํ า บลเนื่ อ งจากไม มี
งบประมาณในการจัดจาง ชุมชนภาคีเครือขายยังไมเขาใจบทบาทภารกิจงานของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยตําบลและชุมชนไมเห็ นความสําคัญของงานศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลทําให การจัดกิจกรรมการพั ฒนาชุม ชนไมตอเนื่องและไม มี
ประสิทธิภาพ
3.4 ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไมไดดําเนินการนิเทศติดตามงาน ตรงตามแผนที่ไดกําหนดไว เครือขาย
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ภาระงานและไมเห็นความสําคัญของงาน ทําใหศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไมไดรับการพัฒนา
4. ความตองการของบุคลากรในการพัฒนางานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง สรุปไดดังนี้
4.1 ดานบริห ารจัดการ พบวา บุ คลากรทั้ งสองหนวยงานสวนใหญ ตอ งการให
หนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณสํานักงานและอุปกรณการ
เรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
4.2 ดานการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู พบวา บุคลากรทั้ง สองหนวยงานสวนใหญ
ตองการใหหนวยงานตนสังกัดจัดอบรมใหความรูการจัดทํา Website เพื่อการรายงานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน
4.3 ดานการมีสวนรวม พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลควรมีการประสานงาน การประชาสัมพันธรวมกับผูนําชุมชนภาคีเครือขายในการจัดหาผูมีจิต
อาสาฯชวยพัฒนางานทุกๆดานโดยรวม
4.4 ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลควรมีการวางแผนการนิเทศติดตามรวมกับเครือขาย เพื่อการการนิเทศ
ติดตามงาน อย างต อ เนื่อ งแล ว นํา ผลไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานของศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
คําสําคัญ : การดําเนินงาน, มาตรฐาน, ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
Abstract
This research has objectives to 1) Study the standard’s operation of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province, 2) Compare
the standard’s operation of Sub-district Non-formal and Informal Education Center,
Lampang Province due to work experience, 3) Study the problems of standard’s
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operation of Sub-district Non-formal and Informal Education Center, Lampang
Province, 4) Study personnel needed to develop the standard’s operation of Subdistrict Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province. Sample
groups are 80 teachers from Sub-district Non-formal and Informal Education Centre,
Lampang Province. Research tool is used with a 5-rating scale questionnaire, analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, and f-test. According to the analysis,
the finding is found that
1. Overview of the standard’s operation of Sub-district Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Province and 4 aspects are in high level. When
we consider each aspect, the highest average level downwards is Learning Activity,
Participation, and Management respectively.
2. Result of variance analysis to compare work experience of the standard’s
operation of Sub-district Non-Formal and Informal Education Center, Lampang
Province classified by each Sub-district Non-Formal and Informal Education Center in
overview of management and Learning Activity, Participation, and Followup/
evaluatation & report are different without statistically significant level at 0.05
3. The problems of standard’s operation of Sub-district Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Province are
3.1 Management: most instructional media were not enough with
registered students in each semester, out-of-date computer and internet which also
not enough for students and public needs.
3.2 Learning Activity: There is no Internet signal to make a Website, and
staff also lack of this knowledge. So they lack of data/news report and public relations.
3.3 Participation: community lack of volunteers because they have no
budget, networking community does not understand duties of Non-Formal and
Informal Education Center, and community does not give importance to Non-Formal
and Informal Education Center. So their activities are not continuous and not
efficient.
3.4 Follow-up/evaluate & report: Sub-district’s Non-formal and Informal
Education Center are not operate/follow plan, network do not understand and not
give importance to duties/work. So Sub-district’s Non-formal and Informal Education
Center not developed
4. Staff need conclusions to develop the standard’s operation of Sub-district
Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province as follows:
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4.1 Management: Staff of both institutes require their head-quarter to
allocate budget for supporting instructional media and devices to be enough for
students.
4.2 Learning activity: Staff of both institutes require their head-quarter to
organize training for making a website to report up-to-date information.
4.3 Participation: Non-Formal and Informal Education Center should
coordinate, do the public relations with the leader of networking community to find
volunteers for work development.
4.4 Follow-up/evaluationn & report: Sub-district Non-Formal and Informal
Education Center should have a plan of monitoring follow-up with networking to
continuously check and monitoring in order to develop and improve their own
working.
Keywords : Operation, Standard, Sub-district Non-formal and Informal Education
Center
บทนํา
การศึก ษาไทยปจจุบั นอยูในยุคสัง คมแห งการเรียนรู การศึกษาชวยพัฒนาศักยภาพหรื อ
เสริ ม สร างพลั ง ที่ มีอ ยูในตัวมนุษยทุ กคน ซึ่ง สามารถทําไดตั้ง แตจุดแรกเริ่ ม และตลอดชั่ววัยของ
ชีวิต ซึ่งถือไดวา การพัฒนาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสติปญญา
คุณธรรม คานิยม ความคิด ครูก็เปนคนสําคัญในการสรางเยาวชนที่ดี และสรางอนาคตของชาติ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในสังกัดของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางทั้ง 13 อําเภอ จึงมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับชุมชน ผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของ
จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานศูนยการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลอันจะเป นประโยชนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม
เพื่อใหเกิดการเรียนรูตอชุมชนและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปางตามประสบการณการทํางาน
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3. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลในจังหวัดลําปาง
4. เพื่อศึกษาความตองการของบุคลากรในการพัฒนางานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของผูปฏิบัติในจังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก บุคลากรผูป ฏิบัติหนาที่ ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดลําปาง จํานวน 100 คน
2. กลุมตัวอยาง
2.1 โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น โดยใชหลักเกณฑกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจาก
ตารางประมาณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนซึ่ง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในจังหวัดลําปาง จํานวน 80 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ (Interview) เพื่อหาปญหาและความตองการใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง
โดยการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 5
ปของแตละตําบลจํานวน 13 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ชุด คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) สอบถามเกี่ยวกับปญหาและ
ความตองการพัฒนาการดําเนินงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลจังหวัด
ลําปาง ตามมาตรฐานศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัยตําบลทั้ ง 4 ดาน ใน
ประเด็นที่มีผลการดําเนินงานที่อยูในระดับนอยที่สุด 3 ลําดับในแตละดาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง จํานวน 80 คน พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและ
ประเมินผลตอไป แลวนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
เกี่ยวกับปญหาและความตองการการพัฒนาการดําเนินงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปาง ตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลทั้ง 4 ดาน จากนั้นนําเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสัมภาษณ ครูผูปฏิบัติหนาที่ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยใชอายุประสบการณการทํางานของครูผูปฏิบัติหนาที่ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล อําเภอละ 1 ทาน จํานวน 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง
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การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อบรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการ
แจกแจงความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอั ธยาศัยตําบลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับตาม
คาเฉลี่ย
3. การทดสอบสมมติฐ านของการวิจั ยเพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสบการณก ารทํ างานศูน ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล โดยใชสถิติทดสอบ เอฟเทส ( f-test)
4. จากการสั มภาษณของครู ผู ป ฏิบั ติห นาที่ ศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยตําบลเกี่ยวกับปญหาและความตองการการพัฒนาการดําเนินงานศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธยาศั ยตํ า บลจั ง หวั ดลํ าปาง ตามมาตรฐานศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลทั้ง 4 ดาน ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษา
1.สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายประเด็นพบวา
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการมี
สวนรวม ประเด็นที่มีเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการ
2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปางตามประสบการณการทํางาน เมื่อพิจารณาชวงอายุประสบการณการ
ทํางานของผูปฎิบัติงาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุดมาก คือประสบการณการดําเนินงาน ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ตั้งแต 9 ปขึ้นไป
3. ปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง ดังนี้
ดานบริ ห ารจั ดการ พบวามี ป ญ หาคือ หนัง สือ แบบเรี ยนส วนใหญ ไม เ พี ยงพอกั บ จํ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแตละภาคเรียน สื่อคอมพิวเตอรที่ใชในการสอนยังลาสมัยและไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษา
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวามีปญหาคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบลไมมีระบบสัญญาณ Internet ในการจัดทํา Website ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลและบุคลากร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลบางรายไม มีความรู ในการจั ดทํา Website ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลทําใหขาดการรายงานมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธของ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไมเปนปจจุบัน
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ดานการมีสวนรวม พบวามีปญหาคือ ชุมชนขาดผูมีจิตอาสาฯในการเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ชุมชนภาคีเครือขายยังไม
เห็นความสําคัญและไมเขาใจบทบาทภารกิจงานชุมชนของงาน ทําใหการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
ไมตอเนื่องและไมมีประสิทธิภาพ
ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบวามีปญหาคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไมไดดําเนินการนิเทศติดตามงาน ตรงตามแผนที่ไดกําหนดไว เครือขาย
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ภาระงาน จึงทําใหเครือขายไมเห็นความสําคัญของงาน ทําใหศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ความตองการของบุคลากรในการพัฒนางานตามมาตรฐาน ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของผูป ฏิบัติในจังหวัดลําปาง สรุปไดดังนี้
ดานบริ หารจั ดการ พบวา ศูนยการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัยตําบล
ตองการใหหนวยงาน ตนสังกัดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณสํานักงานและ
อุปกรณการเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาแตละตําบล
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
ตองการใหหนวยงานตนสังกัดจั ดอบรมให ความรูการจัดทํา Website ใหกั บครู ผูปฏิบัติงานเพื่ อการ
รายงานขอมูลใหเปนปจจุบันและติดตั้งระบบสัญญาณ Internet ใหกับ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลทุกตําบล
ดานการมีสวนรวม พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลควรมี
การประสานงานกับผูนําชุมชนภาคีเครือขายในการจัดหาผูมีจิตอาสาฯชวยพัฒนางาน และกําหนด
แผนการจั ดกิ จ กรรม การนิเ ทศติดตาม อี กหนวยงานตนสั งกั ดควรมี ก ารสร างความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่งาน ใหกับชุมชนและภาคีเครือขายไดรับทราบ
ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลควรมีก ารวางแผนการนิเทศติดตามรวมกั บเครือ ขายในการกํ าหนดแผนการนิเทศที่
ชัดเจนเสนอขออนุญาตดําเนินงานตามแผนจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ เพื่อการการนิเทศติดตามงาน อยางตอเนื่องแลวนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการดําเนินงานมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จัง หวัดลํ าปาง พบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานของ ศูนยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพัน
จาตรี ปกาศิต ตราชื่นตอง (2548) ที่พบวาผูอํานวยการสถานศึกษา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
และประธานคณะกรรมการศูนยก ารเรี ยนชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพดําเนินการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนชุมชนโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน
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เปรี ยบเที ยบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปางตามประสบการณการทํางาน เมื่อพิจารณาชวงอายุประสบการณการ
ทํางานของผูป ฎิบั ติง าน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยตําบล จัง หวัด
ลํ าปาง โดยรวมอยูในระดั บ มี คาเฉลี่ ยโดยรวมสู ง สุ ดมาก คือ ประสบการณ ก ารดําเนิ นงานศูน ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ตั้งแต 9 ปขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับไพศาล ทอง
โชติ (2554) พบวา ความพึงพอใจ ของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ป ญ หาและความต อ งการของผู ตอบแบบสอบถามผู วิจั ยจะดําเนินการควบคู กั นโดยจะ
พิจารณาผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ตามลําดับ ดังนี้
ดานบริ ห ารจั ด การ พบว า หนัง สื อ แบบเรี ยนส วนใหญ ไ ม เ พี ยงพอกั บ จํ านวนนั ก ศึ ก ษา
สื่อคอมพิวเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ตที่ใชในการสอนยังไมทันสมัยและไมเพียงพอตอความตองการ
ของนักศึกษาและประชาชน ครูผูปฏิบัติหนาที่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลมีความตองการใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณ
สํานักงานและอุปกรณการเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลอง
ทันสมัยตรงตอความตองการของกลุม เปาหมายซึ่งสอดคลองกับของจุฬารั ตน เพ็ชรจันทึก (2541)
พบวาขาดวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
สงผลใหการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมบรรลุวัตถุประสงคของศูนยการเรียนชุมชน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
ไมมีระบบสัญญาณ Internet ในการจัดทํา Website และบุคลากรบางรายไมมีความรูในการจัดทํา
Website ทําใหขาดการรายงานมูลขาวสารไมเปนปจจุบัน ครูผูปฏิบัติหนาที่ตองการใหหนวยงานตน
สังกัดจัดอบรมใหความรูการจัดทํา Website และติดตั้งระบบสัญญาณ Internet ใหกับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกตําบล
ดานการมีสวนรวม พบวาชุมชนขาดผูมีจิตอาสาฯในการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลเนื่องจากไมมีงบประมาณในการจัดจาง
ชุมชนภาคีเครือขายยังไมเขาใจบทบาทภารกิจงาน ทําใหการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไมตอเนื่อง
และไมมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอิษยา พรมสามสี (2543) พบวา ขาดความรวมมือ
จากชุม ชนและองคการบริ หารสวนตําบล สาเหตุม าจากชุม ชนไม เ ห็นความสํ าคัญ ของการศึก ษา
ขาดความร วมมือ จากองคการบริห ารส วนตําบล ชุม ชนไมเ ขาใจบทบาท หนาที่ของศูนยการเรียน
ชุมชน
ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลไมไดดําเนินการนิเทศติดตามงานตรงตามแผนที่ไดกําหนดไว เครือขายไมเขาใจบทบาท
หนาที่ภาระงาน ทําใหเครือขายไมเห็นความสําคัญของงาน และทําใหไมไดรับการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง ครูผูปฏิบัติหนาที่ควรมีการวางแผนการนิเทศติดตามรวมกับเครือขายในการกําหนดแผนการ
นิเทศที่ชัดเจนแลวนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน และมีการสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาที่งาน
ใหกับเครือขายในการรวมพัฒนางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของโสภณ พลสมบัติ (2551) พบวา
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สภาพก อ นการพั ฒ นา ไม มี ร ะบบ และขั้นตอนการดําเนินงานที่ ชัดเจนแผนงานโครงการระบุ
วัตถุประสงค และกิจกรรมการนิเทศไมชัดเจน เครื่องมือการนิเทศภายในไมไดมาตรฐาน และมีไมครบ
ครูยังไมมีความรู ความเขาใจเรื่องการพัฒนาระบบนิเทศภายในการดําเนินการนิเทศไมตอเนื่องและไม
มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการนิเทศ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการบริหารจัดการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลมีการ
สํารวจความตองการสื่อ อุปกรณของกลุมเปาหมายแลวรายงานใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อการวางแผน
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณสํานักงานและอุปกรณการเรียนใหเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษาแตละตําบล เพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลอง ทันสมัยตรงตอความตองการของ
กลุมเปาหมาย
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเผยแพรขอมูลการเรียนรูของชุมชน ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลควรมีการรายงานปญหาอุปสรรคและความตองการที่จะ
พัฒนางานตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถในการทําWebsite และสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต
เพื่อการเผยแพรบริการขอมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธ ใหเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ
3. ดานการมีสวนรวม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลควรมีการ
ประสานงานกับชุมชนเครือขายอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเขาใจในและทําใหชุมชนเห็นความสําคัญ
ของบทบทหนาที่ภาระงาน ในการเขามีสวนรวมในการพัฒนางานสูชุมชน
4. ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลควรทําความเขาใจในการจัดทําแผนการนิเทศติดตามและปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
พรอมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับภาคีเครือขายในการรวมพัฒนางานอยางตอเนื่อง
ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดลําปาง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนกับงาน ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ในจังหวัดลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการ
ศึก ษาวิจั ยโดยเฉพาะผู ชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา สิ นสุ วรรณ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิพ นธ อาจารย
ดร.สุ จิ ร า หาผล ประธานกรรมการ อาจารย ดร.สุ ดา เนตรสว าง กรรมการ และ อาจารย
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ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอา
ใจใสตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางและครูผูปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จั ง หวัดลํ า ปาง ที่ ส ละเวลาอั นมี คายิ่ ง ให ผู วิจั ยไดดําเนินการสั ม ภาษณแ ละเก็ บ ข อ มู ล ดว ย
มิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีใน
ที่สุด
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มี
สวนชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
เอกสารอางอิง
จุ ฬ ารั ตน เพ็ ช รจั นทึ ก . 2541. การบริ ห ารศู นย ก ารเรี ย นชุ ม ชนกรมการศึก ษานอกโรงเรี ย น
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด เฉพาะกรณีศึกษาศูนยการเรียนชุมชน
ตํ า บลหิ น โคน อํ า เภอจั ก ราช จั ง หวั ด นคราชสี ม า.ปริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พันจาตรี ปกาศิต ตราชื่นตอง. 2548. สภาพดําเนินการบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชน.
ไพศาล ทองโชติ, 2554. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต(การ
บริหารการศึกษา). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
โสภณ พลสมบัติ, 2551. ศึกษาการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบานภูดิน อําเภอปทุม
รัตน จังหวัดรอยเอ็ด.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อิษยา พรมสามสี, 2543.ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานศูนยการ
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
Relationship between Transformational Leadership and Principals’ Effectiveness
of Educational Administration in Schools under Lampang Provincial Office of
the Non-formal and Informal Education
จรรยารัตน แกวปนขันธ*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิ ท ธิผ ลของการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั ก งานส ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ตัวอยางที่ใชในการวิจั ยไดแก ครูอาสาสมัคร กศน. และครู
กศน.ตําบล จํ านวน 97 คน ในสถานศึก ษาสั ง กั ดสํ านั ก งานส ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 64 ขอ ซึ่งไดหาคาความเที่ยงตรง (IOC) และหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .977 สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการสราง
แรงบันดาลใจ ตามลําดับ
2. ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) อยูในระดับ .737
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ํา, ประสิทธิผลของการบริหารงาน, ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบล
* จรรยารัตน แกวปนขันธ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
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Abstract
The objectives of the research were to study the relationship between
transformational leadership and effectiveness of educational administrators under
Lampang provincial office of the non-formal and informal education. The research
sample included 97 non-formal education volunteer teachers and sub-district nonformal education teachers from schools under Lampang provincial office of the nonformal and informal education. Study’s tool use questionnaire scale in 5 levels: find IOC
and Reliability = 0.977, analyze by percentage, mean, standard deviation, and Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient. From the analysis report it was found that
1. Overview and all aspects consideration of transformational leadership of
educational administrators under Lampang provincial office of the non-formal and
informal education are in high level. When we consider by rearrange from maximum to
minimum average are Ideally Influence, Intellectual Encouragement, Individual
Consideration, and Inspired Creation respectively.
2. Overview and all aspects consideration of effectiveness of educational
administrators under Lampang provincial office of the non-formal and informal
education are in high level. When we consider by rearrange from maximum to minimum
average are Budget Administration, General Administration, Academic Administration,
and Personnel Administration respectively.
3. The transformational leadership correlated significantly to the effectiveness
of educational administrators under Lampang provincial office of the non-formal and
informal education. The correlation coefficient (r) was 0.73 significantly at 0.1.
Keywords : Leadership, Effectiveness of the administration, Non-formal education
centers and education at leisure district.
บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการ, (2550 : 2-3) กลาววา ในประเทศไทยชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษา
ภาวะผูนําที่เหมาะสมกับยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหมที่มีชื่อเสียง
และเป น ที่ ย อมรั บ ในป จ จุ บั นคื อ แนวคิ ดทฤษฎี ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ยนแปลง (Transformational
Leadership Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนําแนวใหม หรือเปนกระบวนการทัศนใหม (New Paradigm)
เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm Shift) เปนผูมี
คุณธรรม (Moral agents) และมีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวย
การปฏิรูปการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไมขึ้นอยูกับความสามารถในการนําของผูบริหารทุก
ระดับ โดยเฉพาะในหนวยงานทางการศึก ษา การปฏิรู ป การศึก ษา คือ การเปลี่ ยนแปลงทาง
กระบวนการคิด การเรียนรู และพฤติกรรมของคนสวนใหญทั้งประเทศ ปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปจจัยสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุประสิทธิผลไดนั้น
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ขึ้นอยูกับความสามารถในการนําของผูบริหารการศึกษา ซึ่ง ประพันธ ผาสุกยืด, (2541 : 85) ไดสรุป
ไววา หากองคกรขาดผูบริหารที่มีภาวะผูนําแลว ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร
ทั้งหมดก็จะลมเหลว หรือถาหากสําเร็จก็อาจจะใชเวลานาน เห็นไดวาผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล สิ่งที่สําคัญที่เปนตัวบงชี้วาการจัด
การศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จหรือไมก็คือประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียน
ตองใชความรูความสามารถและประสบการณ วิสัยทัศน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงเสริมสนับสนุน
คณะครูใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ ยนแปลงใหเกิดผลตามเป าหมายที่วางไว โดยจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมให
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในการจัดการศึกษา
ผูวิจัยไดตระหนักและเห็ นความสําคัญของปญหาที่ เกิดขึ้นนี้ ดังนั้นจึงไดทําการวิจัย เรื่อ ง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางขึ้น สําหรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range
of Leadership) ของ แบส และ อโวลิโอ องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา
“4I’s” (Four I’s) รวมทั้งขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิก าร มาประยุกตใชเ ปนกรอบในศึกษาความสัม พั นธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ ยนแปลงกั บ ประสิ ท ธิผ ลของการบริ ห ารงานของสถานศึก ษา ส ง ผลให ก ารประเมิ นคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558 ) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ที่ไม
ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ใหไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และสถานศึกษาที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. แลว สามารถผดุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น และ
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน เปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลงที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
3. เพื่ อ ศึก ษาความสั ม พั นธร ะหวางภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงกั บ ประสิ ท ธิผ ลของการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง
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วิธีการศึกษา
ประชากรและตัวอยาง
1. ประชากร ประกอบดวย ครูอาสาสมัคร/ครู กศน.ตําบล จํานวน 129 คน ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จํานวน 13 แหง
2. ตัวอยาง ไดแก ครูอาสาสมัคร/ครู กศน.ตําบล จํานวน 97 คน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กํ าหนดขนาดกลุ ม ตัวอยางโดยใชตารางสํ าเร็ จ รู ป เครจซี่ และมอร แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 : 607 - 608)
ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) รวมกลุมตัวอยาง ครู
อาสาสมัคร และ ครู กศน.ตําบล จํานวน 97 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) เกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership)
ของ แบส และ อโวลิโอ ในป ค.ศ. 1991 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 8-11 ; อางอิงจาก Bass, 1999 :
9-32 ; Bass 1997b : 19-28 ; Bass & Avolio, 1994 : 2-6; Bass & Avolio, 1993: 114-122)
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ
1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ จํานวน 8 ขอ
2) การสรางแรงบันดาลใจ
จํานวน 8 ขอ
3) การกระตุนทางปญญา
จํานวน 8 ขอ
4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จํานวน 8 ขอ
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา ตามขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา ในคูมอื การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีเ่ ปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3237) ซึง่ กําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยจําแนกงานออกเปน 4 ดาน
1) ดานการบริหารวิชาการ
จํานวน 8 ขอ
2) ดานการบริหารงบประมาณ
จํานวน 8 ขอ
3) ดานการบริหารงานบุคคล
จํานวน 8 ขอ
4) ดานการบริหารทั่วไป
จํานวน 8 ขอ
ซึ่งผานการประเมินจากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ
.986 และมีคาความเชื่อมัน่ เทากับ .977
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี จั ด ส ง แบบสอบถามโดยการส ง ทางไปรษณี ย จํ า นวน 97 ฉบั บ ไปยั ง
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
จํานวน 13 แหง แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง
ทั้ง 97 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม วิเคราะหสัมประสิทธสัมห
สัมพันธของตัวแปรเพื่อหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปางทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสมพันธ (r) ดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะหทางสถิติ
ผลการศึกษา
1. ระดับ ภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกั ดสํานัก งานส งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการสรางแรงบันดาลใจ
2. ระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
การบริห ารงานของสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานสงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางบวก
ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับ ประสิ ท ธิผลของการบริห ารงานของสถานศึก ษา ดานการบริห ารงานบุ คคล มี คาสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยูในระดับสูง ดานการบริหารวิชาการ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
ดานการบริห ารทั่ วไป มี คาสัม ประสิท ธิ์ส หสั มพั นธอ ยูในระดับปานกลาง และ ดานการบริ หาร
งบประมาณ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการวิจัยการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางมีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายดังนี้
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยจั ง หวัดลํ าปาง ผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การมี
อิทธิพลอยามีอุดมการณ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการสราง
แรงบันดาลใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดลําปาง ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เชน การศึกษาคนควาดวยตนเอง
ผานสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย การศึกษาดูงาน ศึกษาตอ การอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและ
สรางเสริมศักยภาพ ใหมีทักษะ ความสามารถ ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาใหสามารถสอดรับและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกในยุค โลกาภิวั ฒ น ที่ มี ค วามเจริ ญ ก าวหนา ด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เกิดขึ้น อยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหผูบริหารยุคใหมจะตองปรับและพัฒนา
ตนเองใหสามารถบริหารและพัฒนาเสริมสรางใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทํางานใหสอดคลอง
เขากับสถานการณเปลี่ยนแปลง และเตรียมพรอมรับมือกับปญหาและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผู บ ริ ห ารเป นบุ คลากรทางการศึก ษาที่ มี ความสํ าคัญ ในการที่ จ ะขับ เคลื่ อ นให
การศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิรูปการศึกษาไดอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตองเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีเปยมลนดวนคุณภาพและประสิทธิภาพ เนื่องดวยความสําเร็จขององคการ
ไมวาจะเรียกวาเปนการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Results-based Management) ประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผล ลวนแตขึ้นกับภูมิปญญา ความคิดอานและแนวปฏิบัติที่สรางสรรคของผูนําขององคการ
ดังที่ บัณฑิต แทนพิทักษ (2545 : 14 ; อางอิงจาก Bass, 1985 : 51-52) ไดกลาวถึงผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไววา จะทําใหผูตามเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกยองและภักดี และผูนํายังกระตุนใหผูตาม
ทํางานไดมากกวาปกติ ผูนําสามารถเปลี่ยนสถานะของปจเจกบุคคลและองคการไปสูความสําเร็จ
สะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําของผูบริหารที่ตองมีภาวะผูนําที่เหมาะสม สงผลตอความสําเร็จของ
การบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน
และภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากผูนํามีความสําคัญ
2. ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผู บริห ารสถานศึก ษา สัง กัดสํานักงานสง เสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปาง ไดตระหนัก เพียรพยายามที่จะทําใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางของชุมชนใน
การจัดการศึกษา สนองกิจกรรมการเรียนรูแกคนในชุมชน อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวสงผลให สถานศึกษามีความคลองตัว สะดวก มีอิสระในการตัดสินใจไดดวย
ตนเองมากยิ่งขึ้นทําใหการแกปญหาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพทันตอสภาวการณในการแกปญ
 หา
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สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนได
เสียทุกฝาย
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
โดยรวมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐ านในการวิจัยที่ตั้งไว และเมื่ อพิ จารณาแตล ะดาน พบวา ดานการบริห ารงานบุ คคล มี
ความสัมพันธในระดับสูง ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารทั่วไป และดานการบริหาร
งบประมาณ มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระดับมาก จึงสงผลถึงการบริหารงานสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และใน
สถานศึกษาที่บุคลากรมีความสามัคคีสูงจะสงผลใหการบริหารงานของสถานศึกษานั้นเกิดประสิทธิผล
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร และความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากรที่มีตอผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงกวาผูบริหารทีม่ ภี าวะ
ผูนําต่ํา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้มีผลสอดคลองกับงานวิจัย ขวัญชัย จะเกรง (2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
เรื่องความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 - 4 พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคลองกับเฉลา ระโหฐาน (2553: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผลในการบริห ารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธกันในทางบวกและอยูในระดับสูง
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเพิ่มทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
วิช าการให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึก ษาในด านผู เ รี ย น และผลสั ม ฤทธิ์ข อง
สถานศึกษา
2. ผู บริหารสถานศึกษาควรเนนการปรั บพฤติก รรมเพื่อแสดงออกซึ่ งการมี ภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลงในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ควรมุงเนนพัฒนาสามารถในการควบคุมอารมณ
ในดานการสรางแรงบันดาลใจควรเนนการกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา ในดานการกระตุน
ทางปญญา ควรใหความสนใจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยางตั้งใจ มีเหตุผล อยางเทา
เทียมกัน
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศึกษาในดานการบริหารงบประมาณ ควรจัดใหมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา และในดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการดําเนินการทาง
วินั ยและการรั ก ษาระเบี ยบวินั ยของบุ คลากรอยา งยุ ติธ รรม ควรยกย อ งเชิด ชูเ กี ย รติ บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานดีเดนในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียนอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Factors Influencing Students' Parents in Choosing Child Development Centers,
Kohka District, Lampang Province
เพ็ญนภา แกวใจบุญ*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูป กครอง ในการ
เลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 2) เปรียบเทียบปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 3) ศึกษาขอเสนอแนะ สําหรับเปนแนวทางการ
พัฒนาการดํ าเนินงานของศูนยพั ฒนาเด็ กเล็กให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ศึกษาจากกลุ ม
ตัวอยางจากตารางประมาณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยางคือ
ผูปกครองของเด็กนักเรียนที่สงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
และปลายเปดวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตร
หลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการ
และกิจกรรมหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน
2) ผลการเปรี ยบเทียบป จจั ยที่ มีอิ ทธิพ ลตอการตัดสินใจของผูป กครอง ในการเลื อกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
พบวาผูปกครองที่มีระดับอาชีพตางกัน มีระดับการตัดสินใจในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตร
หลานเขาเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผูปกครองที่มีอาชีพคาขายหรือธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นในประเด็นสภาพอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยของศูนยเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต เพื่อพิจารณาโดยรวม สรุปไดวาดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ควรเพิ่มงบประมาณ
การศึกษาใหมากขึ้น และเพิ่มจํานวนผูดูแลเด็กใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก และจัดอบรมเพิ่มพูนความรู
ให กับ ผูดูแลเด็ก ดานอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล อม และความปลอดภัย พบวาควรมีก ารสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงใหมเพื่อใหไดมาตรฐาน หรือทําการปรับปรุงอาคารที่ใชอยูเดิมใหมีสภาพที่ดีขึ้น มี
ความปลอดภัย และมีการตรวจเช็คเครื่องเลนสนามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกับ
เด็ก ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พบวาควรจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลางให
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มากขึ้น และนําคอมพิวเตอร แผนซีดีสําหรับการสอนที่ทันสมัยมาใชกับเด็กใหมากขึ้น สวนดานการมี
สวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน พบวาควรตั้งชมรมผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
บุคลากรของศูนยและผู ปกครอง รวมถึงควรจัดประชุมผูปกครองอยางน อยป การศึกษาละ 2 ครั้ ง เพื่ อ
รับทราบผลการจัดการเรียนการสอน และแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน
* เพ็ญนภา แกวใจบุญ นักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
คําสําคัญ : ปจจัยทีม่ ีอิทธิพล,การตัดสินใจ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting parents’ decision making
sending their children to study in Child Development Center in the Subdistrict Administrations
Organization, Kokha District, Lampang Province. The studied sample consisted of 254 parents in
the Development Center in academic year 2013. The instrument used in this study was a set of
rating scale and open – ended questionnaire. The collected data were analyzed through the
application of mean, standard deviation, and One Way ANOVA.
The research results indicated that the factors affecting parents’ decision making sending
their children to study in Child Development Center in the Subdistrict Administrations
Organization, Kokha District, Lampang Province were at high level. Regardings the mean of each
aspect, it was found that the personnel and the administration, the buildings, the environment
and the safety, the academic and the curriculum activities, and participating and supporting of
the community were in descending order.
In addition it was found that the difference of parents career were no significant
difference in their satisfaction. Moreover, the parents who are the merchandisers or business
owners and including the government officials or state enterprise employees have the
opinion towards the safety and durability of the building conditions of the Child
Development Center with the varied statistically significant at the level of .05
Keywords : Factors influencing, decision, Choosing Child Development Centers,
Kohka District,Lampang Province
บทนํา
การศึกษานับเปนรากฐานสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการพัฒนาคนในชาติ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มี
คุณคา ใหมีความรู เพื่อใหคนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะ สามารถปรับตัวเขากับการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และสามารถแขงขันในประชาคมโลก
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ไดอยางทั ดเทียมและยั่งยืน ซึ่งปจ จุบันนี้ การศึกษาที่เปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
ความกาวหนาในทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการสื่อสารจนทําใหคนและประเทศชาติกา วไมทนั กับ
การเปลี่ยนแปลง และไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดีเทาที่ควร ทําใหประเทศไทยมีการพัฒนา
ลาหลังประเทศอื่น ๆ ในปจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ดังกลาว ผูเ กี่ยวของทางดานการศึก ษาจึง ควรใหความสํ าคัญกั บการพั ฒนาเด็ก ปฐมวัยโดยเฉพาะ
ในชวง 5 ปแรกของชีวิต นับเปนชวงเวลาทองสําหรับการเรียนรู เด็กตองไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใสจาก
ผูปกครอง พอแม ตั้งแตเกิด การไดรับความอบอุน ความสุขจากการโอบกอด สัมผัส พูดคุย และ
เลนกับเด็ก ทําใหสมองของเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพ (นภเนตร ธรรมบวร, 2549)
ชวงเวลานี้เปนชวงที่เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทุกดานอยางรวดเร็ว ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา การพัฒนาเด็กในชวงวัยนี้ จึงเปนรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโตทุก ดาน
โดยเฉพาะดานจิตใจ อุปนิสัย และความสามารถ ซึ่งจะมีผลตอไปในอนาคต (เยาวพา เดชะคุปต,
2542)
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กําหนดปรัชญาการศึกษาเอาไววา การศึกษาปฐมวัย
เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม – วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546: 5)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา รวมถึง
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานการจัดการศึกษา
อบรม ตามความตองการและความพรอมของทองถิ่น โดยกําหนดไวในมาตรา 43 วารัฐจะตองจัด
การศึกษาใหทั่ วถึงและมีคุณภาพ คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
โดยใหจั ดการศึ กษาเพื่อพั ฒนาคนไดอยางมีคุณภาพตามที่กํ าหนดไวในพระราชบั ญญั ติ การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหราชการสวนกลางตองถายโอนภารกิจในการ
บริการสาธารณะไปใหอ งคก รปกครองสวนทองถิ่นเปนผู ดําเนินการ ซึ่งการจัดการศึก ษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนภารกิจหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดบริการแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละทองถิ่นได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตตําบลเกาะคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งหมด 29 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหง พบวามีจํานวนนักเรียนระดับปฐมวัย
ลดลง เนื่องมาจากมีโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อําเภอเกาะคาอยูหลายแหง สวนในดานการเอาใจใสของ
ครูนั้น พบวาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดประสบการณในการสอน
เนื่องจากไมมีคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย ดานความสัมพันธกับชุมชน ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังขาด
การปฏิสั มพันธกั บ ผู ปกครอง เนื่องจากทางศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กไดดําเนินการตามโครงการประชุม
ผูปกครองเพียงปละ 1 ครั้ ง ซึ่ งผู ปกครองมี สวนร วมในการประชุมนอย เนื่อ งจากมีอ าชีพคาขาย
รับจาง และทํานาเปนสวนใหญ จึงไมทราบขาวสารการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึง
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ขาดความรวมมือตอการพัฒนาการเรียนการสอน ในดานการบริการโรงเรียนยังขาดเกี่ยวกับเรื่องรถ
รับส งนักเรียน เนื่องจากบ านของนักเรียนอยูไกลจากโรงเรี ยน ทําให การเดินทางมาโรงเรียนไม
สะดวก ประกอบกับโรงเรียนระดับปฐมวัยมีหลายแหงและเปนที่ยอมรับของชุมชนอยางแพรหลาย
ผูปกครองจึงมีทางเลือกโรงเรียนอยางหลากหลายในการเลือกโรงเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ใหแกบตุ รหลานเขาเรียน
ในระดับปฐมวัย เมื่อมีหลายโรงเรียน ก็ยอมเกิดสภาพการแขงขันกันขึ้นในการพัฒนาโรงเรียน ใหอยูใ น
เกณฑการตัดสินใจเลือกของผูปกครอง ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อ
เปนทิศทางในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ สําหรับเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองที่มีนักเรียนกําลังศึกษาอยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 747 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองที่มีนักเรียนกําลังศึกษาอยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน
254 คน กํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการคํานวณของเคร็ จซี และ มอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1970: 607 – 610)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กให บุ ตรหลานเขาเรียน อํ าเภอเกาะคา จังหวัดลํ าปาง มีลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) เกี่ยวกั บปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจของ
ผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทั้งหมด 4
ดาน คือ 1. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ .94 และมีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.92

157

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผูป กครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มารับสงบุตรหลานดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มา จํานวน 254 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มา
ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย ( xˉ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
บุตรหลานเขาเรี ยน อํ าเภอเกาะคา จัง หวัดลํ าปาง จํ าแนกตามอาชีพของผูป กครอง โดยใชก าร
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการวิจัย
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลาน
เขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 4 ดาน สรุปผลไดดังนี้
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลาน
เขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน เรียงตามลํ าดับมากไปหานอย คือ ดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถแจกแจงไดดังนี้
1.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ พบวาทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย
รายการที่มี คาเฉลี่ยมากกวากิ จกรรมอื่ น คือ ผูบ ริห ารอปท.จั ดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ สวนเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแบงงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะ
ของงานที่ตองดําเนินการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก เรื่องที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายใหเด็กมีรางกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดระยะเวลาใน
การทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก
1.3 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทําเลอยูใกลชิดชุมชน
1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินความพึงพอใจใน
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การดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดใหมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือภายในชุมชน
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูป กครอง ในการเลือกศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครองโดยรวมและ
รายดาน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ประเด็นสภาพอาคารที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของศูนยเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คูที่มีความแตกตางกันคือ อาชีพรับราชการมีความคิดเห็นทีส่ ูงกวาอาชีพคาขาย
และธุรกิจสวนอยางมีนัยสําคัญ
3. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต มีดังนี้
3.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ พบวาควรเพิ่มงบประมาณการศึกษาใหมากขึ้น
ควรเพิ่มจํานวนผูดูแลเด็กใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก และจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหกับผูดูแลเด็ก การ
จัดบริการอาหารสําหรับเด็กใหครบ 5 หมูและไมใหเด็กรับประทานอาหารซ้ําๆ กัน
3.2 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ ม และความปลอดภัย พบวา ควรมีการสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงใหมเพื่อใหไดมาตรฐาน หรือทําการปรับปรุงอาคารที่ใชอยูเดิมใหมสี ภาพทีด่ ขี นึ้ มีความ
ปลอดภัย และมีการตรวจเช็คเครื่องเลนสนามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกับเด็ก
รวมถึงสนามเด็กเลนควรมียางกันกระแทก หรือมีวัสดุออนนุมเพื่อรองรับตัวเด็ก
3.3 ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พบวา ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปน
ศูนยกลางใหมากขึ้น และนําคอมพิวเตอร แผนซีดีสําหรับการสอนที่ทันสมัยมาใชกับเด็กใหมากขึ้น
รวมถึงครูควรมีการผลิตสื่อเพื่อใชสอนเด็กอยางหลากหลาย
3.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุม ชน พบวาควรตั้งชมรมผูปกครองเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรของศูนยและผูปกครอง รวมถึงควรจัดประชุมผูปกครองอยางนอย
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการจัดการเรียนการสอน และแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจของผูป กครอง ในการเลือกศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กใหบตุ รหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ผูว ิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลาน
เขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย มี
ดังนี้ 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 3)
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมีประเด็น
ที่จะอภิปรายทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ เปนดานที่มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกี่ยวกับปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตั ดสิ นใจของผูปกครองโดยรวมมากที่ สุดซึ่ งสอดคล องกับพงษดนัย
หนาแนน (2551: ก) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพ
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ของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวาการศึกษาความพึงพอใจของผูป กครองตอการสงบุตรหลานเขา
เรียนใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด
เมื่อแยกตามกิจกรรมพบวาทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ย
มากกวากิจกรรมอื่น คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ ที่ เป นเชนนี้เ นื่อ งจาก การบริ หารจัดการงบประมาณสําหรับ ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ ก
นับเปนสิ่งจําเปนมาก การที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอทําใหการ
บริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น ไมวาจะเปนงบประมาณในการสรางอาคารสถานที่ใหนาอยู สราง
รั้วรอบขอบชิดใหเกิ ดความปลอดภัย งบประมาณในการจั ดซื้ ออาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)
งบประมาณในการจางครูผูดูแลเด็ก สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตอาศัยงบประมาณในการบริหารจัดการแทบ
ทั้งสิ้น จะเห็นไดวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐานและไดรับการยอมรับ สวนใหญจะเกิดจากการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางดีจากคณะผูบริหาร ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนดาน
การศึกษาของเด็ก โดยจะสง ผลให การจั ดการศึก ษามีป ระสิท ธิภาพและเด็ก เติบโตเปนผูใหญ ที่ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อรพิน อภัยแสน (2554: 68-69) ซึ่งไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูปกครอง/เจาหนาที่/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว คณะกรรมการศูนยฯ ที่มีตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ ซึ่งพบวาระดับความคิดเห็นของผูปกครอง/เจาหนาที่/สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว คณะกรรมการศูนยฯ ที่มีตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งใหความสําคัญดานงบประมาณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ไมวาจะเปนการมีแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานที่ชัดเจน การมีงบประมาณ
ในการดําเนินงานอยางเพียงพอ มีงบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) อยาง
เพียงพอ รวมถึงมีการตรวจสอบ ติดตามผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ
1.2 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย เกือบทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก สําหรับกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพอาคาร
เรียนที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยูในระดับมาก และรองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่เหมาะสม มีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งสอดคลองกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2547,
หนา 15-20) ในดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย กําหนดวา สถานที่ตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ควรอยูในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และตองไมอยูในพื้นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงตออันตราย ได
แก บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมี หรือสารพิษ มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มาก
เกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการปองกันภาวะอุบัติภัยตาง ๆ ตามมาตรฐาน
ความจําเปน และเหมาะสม รวมถึงตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไมเกิน 2 ชั้น นับ
จากพื้น หากสูงเกินกวา 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตาม
ความเหมาะสม และความสูงของตัวหอง ไมควรนอยกวา 2.40 เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน พื้นที่ใช
สอยตอ งจั ดใหมี บ ริ เ วณพื้ นที่ ในอาคารที่ ส ะอาด ปลอดภัย และเพี ยงพอเหมาะสมกั บ การปฏิบั ติ
กิจกรรมของเด็ก เชน การเลน การเรียนรู การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเปนสัดสวน
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จากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักของเด็กปวย โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ตารางเมตร ตอเด็ก
1 คน นอกจากนี้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเปนหองเฉพาะ หรือจัดรวมเปนหอง
เอนกประสงคที่ ใชสํ า หรั บ จั ดกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายโดยใชพื้ น ที่ เ ดียวกั นแตต า งเวลา และอาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ หรือยายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม
1.3 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ทุ กกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายใหเด็กมี
รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสอนสงเสริมให
เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม เพราะเมื่อรับเด็กเขามาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จะตองสงเสริมใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเอง เชน การรับประทานอาหาร การขับถาย การแตงตัว ซึ่ง
พบวาเด็กสามารถชวยเหลือตัวเองไดดีขึ้นขณะอยูที่บาน เด็กสามารถที่จะรับประทานอาหารไดเอง
โดยไมตองใหผู ปกครองปอ น บอกไดเมื่อ ตอ งการขับ ถาย และทํ าความสะอาดเองได ซึ่ง เปนสิ่ง ที่
ผูปกครองคาดหวังใหเกิดขึ้นกับตัวเด็ก โดยสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9) ซึ่ง
ระบุวา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกตางระหวางบุคคลทั้ง ทางดานร างกาย อารมณ จิตใจ สั ง คม และสติป ญ ญา เชน มี ร างกาย
เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม รวมถึงชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย
1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยกิจกรรมที่ มีคาเฉลี่ยมากกวากิ จกรรมอื่น คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีก ารประเมินความพึ ง
พอใจในการดําเนินงานของศูนยพัฒ นาเด็ก เล็ก เพื่อ นําผลที่ ไดไปปรับ ปรุง การดําเนินงานใหดีขึ้น
รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชิญผูปกครองเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเด็ก วันแม
แหงชาติ ฯลฯ ซึ่งการนําขอคิดเห็นของผูปกครองจากการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาใชประโยชนในการบริหารจัดการ ทําใหทราบความตองการของผูปกครอง
โดยรวม และสามารถนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได และยังสงผลใหเกิดการ
พัฒนาไปสูทิศทางที่ถูกตอง และยังผลใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีกดวย
ซึ่งสอดคลองกับ กิตติ กรทอง (2552, หนา 100) พบวา บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การสงเสริมการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชรดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาผูปกครอง
ตองการเขามามีบทบาทในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ภาพรวมไม
แตกตางกัน
เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยรวมมี
ระดับ การตัดสินใจไม แตกตางกั น ซึ่ งสอดคลอ งกับงานวิจั ยของ อรพรรณ นพพล (2550: ก) ได
ศึก ษาความคิ ด เห็ นของผู ป กครอง/เจ า หน า ที่ / สมาชิก สภาองคก ารบริ ห ารส วนตํ าบลหนองบั ว
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คณะกรรมการศูนยฯ ที่มีตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองจําแนกตาม
วุฒิการศึกษา และอาชีพโดยรวมและรายดานไมแตกตางกั น และสอดคลองกั บจิราภรณ ไทยวร
(2551, หนา ก) ไดศึกษา ความคิดเห็นของผูปกครองในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง ใน 5 ดาน ไดแก ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดาน
การเอาใจใสของครู ดานคุณภาพผูเรียน ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานการบริหารจัดการ โดย
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองอางทอง ตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
บทสรุป
ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครอง ในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
บุตรหลานเขาเรี ยน อํ าเภอเกาะคา จั งหวัดลํ าปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดาน
บุคลากรและการบริ หารจั ดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล อม และความปลอดภัย ดานวิชาการและ
กิจกรรมหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เนื่องจากผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก การบริหารจัดการ
งบประมาณสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนับเปนสิ่งจําเปนมาก การที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรบั การจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น ไมวาจะเปนงบประมาณในการ
สรางอาคารสถานที่ให นาอยู สรางรั้วรอบขอบชิดให เกิดความปลอดภัย งบประมาณในการจัดซื้ อ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) งบประมาณในการจางครูผูดูแลเด็ก สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตอาศัย
งบประมาณในการบริหารจัดการแทบทั้งสิ้น จะเห็นไดวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐานและไดรับ
การยอมรั บ ส วนใหญจะเกิดจากการไดรับ การสนับสนุนงบประมาณอยางดีจ ากคณะผูบ ริหาร ซึ่ ง
เล็ งเห็นความสําคัญ ของการสนับ สนุนดานการศึกษาของเด็ก โดยจะส งผลใหก ารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผูปกครองที่มีระดับอาชีพตางกัน มี
ระดับการตัดสินใจในการเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุตรหลานเขาเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สําหรับผูปกครองที่มีอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
ความคิดเห็นในประเด็นสภาพอาคารที่มั่ นคงแข็งแรงปลอดภัยของศูนยเด็ก เล็กแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1ควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น รวมทั้งเพิม่ จํานวนผูดูแลเด็กใหเพียงพอ
กับจํานวนเด็กและจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหกบั ผูดูแลเด็ก
1.2 การจัดบริการอาหารสําหรับเด็ก ควรจัดใหครบ 5 หมู และไมใหเด็กรับประทาน
อาหารซ้ํา ๆ กัน
1.3 ควรแยกเด็กใหเรียนตามชวงอายุ เพราะถานําเด็กหลายวัยมาเรียนรวมกัน ทําให
เด็กรังแกกัน

162

2. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชตอไป
2.1 ผลการศึกษาวิจัย จะนําไปทบทวนการดําเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
อําเภอเกาะคาใหเห็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่ดีไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการของอําเภออื่นที่มีบริบทตางกันวามีการบริหาร
จัดการเหมือนหรือแตกตางไปจากงานวิจัยนี้
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษาทั้งกําลัง
ความคิดและการใหกําลังใจโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก ดร. สุจิรา หาผล ประธานกรรมการที่ปรึกษา รอง
ศาสตราจารยพนิดา สินสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยและสถิติ
ดร.พรสั นต เลิ ศวิทยาวิวัฒน เปนที่ป รึกษารวม และดร.สุดา เนตรสวาง ในการใหขอเสนอเพื่ อ
ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธ ใหมีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารยสุ นี ย เอี่ ยมอดุ ล ย อาจารยป ระจํ า คณะครุ ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาจารยฐานุษา สายสวาสดิ์ อาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาที่รอยตรีสายฝน ราชลํา นักบริหารการศึกษา เทศบาลตําบลวังพราว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง คุณสุท ธิมา ผุสดีโ ภคิน นักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบลไหลหิ น
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง คุณกนิษฐา หลักฐาน นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง ผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําชวยเหลือในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากล โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
Management of Teaching and Learning Music under Lampang Primary
Education Service Area office 3, Wang Nuea District, Lampang Province
นิคม จันทบ*
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง”การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอ
วังเหนือ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะและวิธีการแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการการ
เรี ยนการสอนดนตรีส ากลโรงเรียนสั งกั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ใหมีคุณภาพมากขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ผู บ ริ ห ารของโรงเรี ยนสั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทั้งหมด 25 โรงเรียน จํานวน
25 คน ครู ผู ส อนวิชาดนตรี ส ากล โรงเรี ยนละ 1 คน จํ านวน 25 คน และหั วหนางานวิชาการ
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 25 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้น สถิติที่ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
วิเคราะหหาความแตกตางโดยใช F-Test หาคาความแปรปรวนโดยใช One-Way ANOVA สรุ ป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
สภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับนอย หาก
พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ด า นวิ ชาการมี ร ะดับ มากที่ สุ ด รองลงมาได แ ก ด า นบุ คลากร ด า น
งบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งตรงกั บ
สมมติฐานที่ ตั้งไว ขอเสนอแนะตอการบริหารจั ดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรี ยนสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมทั้ง
4 ดานพบวา ชั่วโมงเรียนวิชาดนตรีสากลมีนอยเกินไป ตองการครูผูสอนวิชาดนตรีสากลที่มีวุฒิดาน
ดนตรีสากลโดยตรง งบประมาณมีไมเพียงพอ และขาดหองเรียนดนตรีสากลที่เหมาะสม
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, การเรียนการสอนดนตรีสากล, โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3
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Abstract
This thesis “Management of Teaching and Learning Music under Lampang
PrimaryEducation Service Area office 3, Wang Nuea District, Lampang Province” has
objectives to study, to compare, and to collect suggestions for improve Universal
Music Educational Administration under lampang Primary Education Service Area
office 3, WangNuea District, Lampang Province for higher quality.
*นิคม จันทบ ครู คศ.2 โรงเรียนรองเคาะวิทยา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
Example groups (in this case use Purposive Sampling) are school’s administrators
under lampang Primary Education Service Area office 3, WangNuea District, Lampang
Province: 1 person per school,
25 schools totally 25 people and academic leader: 1 person per school, 25 schools
totally 25 people, overall 75 people. Study’s tool use questionnaire scale: analyze by
percentage, mean, and standard deviation to investigate the hypothesis, also use F-test
and One-way ANOVA value to support analysis. From the analysis report it was found
that
Overall status of Universal Music Educational Administration under lampang
Primary Education Service Area office 3, WangNuea District, Lampang Province is in
poor level. When consider by item, the highest average is an Academic part, subordinates are
HR, Budget, and General Administration. Overall and each item comparison result of Universal
Music Educational Administration under lampang Primary Education Service Area
office 3, WangNuea District, Lampang Province are different with different, statistical
significantly at 0.05 which identical with the hypothesis. Overall suggestions for Universal
Music Educational Administration under lampang Primary Education Service Area
office 3, Wang Nuea District, Lampang Province for 4 aspects are there has too less
hour for lesson, they need directly Universal Music degree of teacher, there has not
enough budget, and lack of appropriate universal music study room.
Keywords : Management ,Teaching and Learning Music , Lampang Primary
Education Service Area office 3
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใน
สังคมโลกดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลทําใหวิถีชีวิต ความคิด คานิยมของบุคคลในสังคมมุงเนน
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ไปทางดานการบริโภคนิยม และวัตถุนิยม ดนตรีจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสรางเสริมการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหมีความสมดุล เปนบุคคลที่มีความสมบูรณรับรูในคุณคาดานดนตรี
มีรสนิยมในการดําเนินชีวิตเพราะการจัดการเรียนการสอนดนตรี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความเขาใจในวิวัฒนาการของดนตรี องคประกอบของดนตรี หลั กการปฏิบัติดนตรี และมี
ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติดนตรี อันจะนําไปสูความชื่นชมดนตรีซึ่งเปนสวนหนึ่งในการพัฒนามนุษย
ครูผูสอนศิลปะดานดนตรี จะตองตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของเนื้อหาสาระของวิชาดนตรี
อยางชัดเจนและเขาใจในหลักการของวิชาดนตรีอยางถูกตอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะมี
ทิศทางพัฒนาผูเรียนไดตามเจตนารมณของหลักสูตร ครูผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ศึกษา
ธรรมชาติของผูเ รียน เลื อกทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีก ารสอนและปฏิบัติการสอน ให เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของวิชา เนื่องจากการสอน คือการพยายามสงเสริมสนับสนุนพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญ
งอกงามดวยวิธีการตาง ๆ ตามความตองการของผูเรียนโดยผูเรียนสามารถนําไปใชอยางสมบูรณและ
เกิดความชื่นชม ทฤษฎีการสอนจะบอกวิธีการจัดสภาวการณ เงื่อนไขที่จะสงเสริมการเรียนรูก็จะมี
ทิศทาง และมีความหมายสําหรับผูเรียน ทฤษฎีพัฒนาการจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนวามีความสนใจความตองการที่แตกตางกันของแตละวัย(กรมวิชาการ: 2538)
ดนตรีเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย เพราะดนตรีเปนศิลปะทางวัฒนธรรมที่สะทอน
อารมณความรูสึกดนตรีสามารถกลอมเกลาอารมณและความคิดของมนุษยได ทําใหผูที่ไดสัมผัสกับ
ดนตรี เกิดความรูสึกชื่นชมทําใหมีความสุขุมเยือกเย็นชางสังเกต พิจารณาไตรตรองและเห็นคุณคาใน
ความงามของดนตรี ความรูสึกดังกลาวไมสามารถรับรูและสัมผัสไดทุกคน หากแตตองเรียนรูสัมผัส
และสรางความเขาใจ จึงจะสงผลตอการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังบทพระราช
นิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ที่นิพนธวา “ชนใดที่ไมมีดนตรีกาล ใน
สันดานเปนคนชอบกลนัก อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ หรืออุบายมุง
รายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี” (สุเทพ บันลือพันธ, 2537: 11) ดังนั้นดนตรีจึงถือวามี
ความสําคัญยิ่งตอมนุษยซึ่งสามารถสื่อความหมายและถายทอดความนึกคิดใหเขากันดวยเสียง ดวย
ทักษะการขับรองการเลนเครื่องดนตรี และการเขียนโนตดนตรี การศึกษาดนตรี สามารถเรียนไดดวย
ตนเองตามความถนัดหรือความสนใจหรือเรียนไดจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สวนการ
เรียนใหไดผลนั้นควรเริ่มเรียนเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วไดในชีวิตของคุณในการจัดการเรียน การสอนดนตรี
ครูตองทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาดนตรีเปนสิ่งที่นาสนุกสนาน นารื่นรมย นาพอใจและประสบการณใน
การเรียนดนตรีเปนสิ่งที่เด็กปรารถนา ชั่วโมงดนตรีเปนชั่วโมงที่เด็กมีความสุข ไดคนพบสิ่งใหมๆที่เขา
พอใจ เปนชั่วโมงแหงการคนควา แตมิใชการเลียนแบบ หรือเปนการฝกทักษะที่ซ้ํา ๆ ซากๆ อันนา
เบื่อหนาย ประสบการณทางดนตรีที่เ ด็กไดรับควรเปนสิ่งที่เ ด็กสนใจและทําให กาวหนาทางดนตรี
พรอมทั้งเสริมสรางลั กษณะนิสัยที่พึงประสงคดวย ณรุ ทธ สุทธจิตต, 2535:66(อางถึง ในอรวรรณ
บรรจงศิลป, 2539)ดนตรีเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่มีคุณคาอยางมากทางการศึกษาการจัดประสบการณ
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไดอยางเหมาะสมกั บความถนัดตามความแตกตางของเด็ก แตล ะ
บุคคล จะชวยส งเสริม เด็กมีความเจริญงอกงามทั้งดานสติป ญญาดานจิตใจดานอารมณ การอยูใน
สังคมอยางเปนสุขและดานรางกายไดอยางแทจริงตามแนวทางการศึกษาแผนใหม ณรุทธ สุทธจิตต,
2535:188 (อางถึงในสุชาติ ตันธนะเดชา, 2542) ดนตรีเปนศิลปะของการใชเสียงเปนสื่อกลางระหวาง
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ผูแตง ผูแสดง และผูฟงในลักษณะของเสียงเพลง ดนตรีจึงมีลักษณะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม
แหลงกําเนิดเสียงที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน เสียงลมพัด น้ําตก ฟาผา เสียงนกรอง หรือเสียงที่เกิดจาก
การกระทบกันของวัตถุสองสิ่ง ซึ่งยังไมอาจถือไดวาเปนเสียงดนตรีได มนุษยจึงไดแนวความคิดจาก
เสียงที่เกิดตามธรรมชาติ มาคิดประดิษฐเปนเสียงดนตรีชนิดตาง ๆ ตามตองการ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 (2556) การจัดการเรียนการสอน
ดนตรีสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 เฉพาะในเขต
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่ผานมาหลายโรงเรียนจะมีปญหาขาดแคลนเครื่องดนตรีสากลเพื่อใช
ในการเรียนการสอน และขาดแคลนครูผูสอนดนตรีสากลแตในปจจุบันพบวามีจํานวนโรงเรียนที่ มี
อุป กรณเ ครื่อ งดนตรี สากลเพิ่ ม ขึ้น เพราะวาไดรับ งบประมาณสนับ สนุนจากโครงการตางๆของ
กระทรวงศึกษาธิการ จากองคก รปกครองสวนทองถิ่น ศิษยเกา และอื่น ๆ ซึ่งจํานวนโรงเรียนที่ มี
เครื่องดนตรีสากลเพิ่มขึ้นแตก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ไมไดรับการสนับสนุนในงบประมาณเหลานี้ และ
ปญหาการขาดแคลนครูผูสอนที่จบและมีวุฒิดานดนตรีสากลนั้นยังไมไดรับการแกไขทําใหการบริหาร
การเรียนการสอนดนตรีสากลขาดคุณภาพ ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนดนตรีสากลมานานหลายป จึง
สนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากล ของ
โรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาลําปางเขต 3 ในอํ าเภอวังเหนือ จัง หวัด
ลําปาง ใหไดแนวทางสงเสริม ไดขอมูล รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลเพื่อ
เปนแบบอยางและแนวทางสําหรับผูบริหาร ครูผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีสากล นําไปบริหารจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามบริบทของแตละโรงเรียนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
3. เพื่ อศึกษาขอเสนอแนะและวิธีการแกไขปรับปรุ งการบริ หารจัดการการเรียนการสอน
ดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ใหมีคุณภาพมากขึ้น
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาดนตรีส ากล หัวหนางาน
วิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 ในอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง จํานวน 25 โรงเรียนจํานวนทั้งสิ้น 209 คนซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารจํานวน 27 คน
และครูจํานวน 182 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ไดแก ผูบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 ในอําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปางทั้งหมด 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คนรวม 25 คน ครูผูสอนวิชาดนตรีสากล
โรงเรียนละ 1 คนรวม 25 คน และหัวหนางานวิชาการโรงเรียนละ 1 คนรวม 25 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 75 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรี
สากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ดนตรีส ากลตามความคิดเห็ นของผู บริ หาร ครูผู สอนดนตรี สากล และหั วหนางานวิชาการ 4 ดาน
ไดแก คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการบริหารทั่วไป ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.97 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.99
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บ รวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อ เก็ บ
ขอมูล จากผูบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอ
วังเหนือ จังหวัดลําปาง ทั้งหมด 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 25 คน ครูผูสอนวิชาดนตรี
สากลโรงเรียนละ 1 คน จํานวน 25 คน และหัวหนางานวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จํานวน 25 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 75 คน แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ
ถูกตอง ทั้ง 75 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาความแตกตางโดยใช F-Test หาคาความแปรปรวนโดยใช One-Way
ANOVA ดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหทางสถิติ
ผลการศึกษา
1. ผลการวิจัยการการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลํ าปางเขต 3 อํ าเภอวังเหนือ จั งหวัดลํ าปาง ทั้ง 4 ดาน พบวา
ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาดนตรี สากล และหัวหนางานวิชาการของโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีสภาพการบริหารจัดการการ
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เรียนการสอนดนตรีสากลโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวาดานวิชาการอยู ใ นระดั บ ปานกลาง รองลงมาคือ ดานบุ คลากร ดาน
งบประมาณ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการบริหารทั่วไป
2. การเปรี ย บเที ยบการบริ ห ารจั ดการการเรี ย นการสอนดนตรี ส ากลโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง โดยรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.1 การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยรวมจําแนกตามตําแหนง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน2 คู คือ การบริหารจัดการการเรียน
การสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีความคิดเห็นที่สูงกวาผูบริหาร และครูผูสอนวิชาดนตรี
สากลมีความคิดเห็นที่สูงกวาผูบริหาร
2.2 การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลดานวิชาการจําแนกตามตําแหนง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู คือ การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีมากกวาผูบริหารและครูผูสอนวิชาดนตรีสากล มี
มากกวาผูบริหาร
2.3 การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนดนตรี สากลดานงบประมาณ จํ าแนกตาม
ตําแหนง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู คือ การบริหาร
จัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีมากกวาผูบริหาร และครูผูสอนวิชา
ดนตรีสากล มีมากกวาผูบริหาร
2.4 การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลดานบุคลากรจําแนกตามตําแหนง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู คือ การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีมากกวาผูบริหารและครูผูสอนวิชาดนตรีสากล มี
มากกวาผูบริหาร
2.5 การบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากล ดานการบริหารทั่วไปจําแนกตาม
ตําแหนง มีความแตกตางกั นอยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี จํานวน 2 คู คือ การบริ หาร
จัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีมากกวาผูบ ริหารและครูผู สอนวิชา
ดนตรีสากล มีมากกวาผูบริหาร
3. ขอเสนอแนะตอ การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนดนตรี ส ากลโรงเรียนสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา
3.1 ดานวิชาการสวนใหญพบวา ขาดบุคลากรดานดนตรีสากล เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนมีนอยเกินไป สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดดานการบริหารจึงไดเปด
หลักสูตร ชุมนุมดนตรีสากลแตก็ไดสอดแทรกเนื้อหากิจกรรมภายในกลุมสาระดนตรี(ศิลปะ)เปน
บางครัง้ อีกทั้งหลักสูตรดนตรียังไมมีความชัดเจน เนื่องจากขาดแคลนผูที่มีความรูดานนี้โดยตรง ขาด
การสนับสนุนดานเนื้อหาดนตรี การแกปญ
 หาโดย การจัดทําหลักสูตร เชนควรกําหนดแนวทางในการ
พัฒนา และขอตําแหนงครูทจี่ บวิชาเอกดนตรี-นาฏศิลป มาสอนโดยตรง จัดหาสื่อเพิ่มขึ้น ขอความ
อนุเคราะห บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรู
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3.2 ดานงบประมาณสวนใหญพบวา มีงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอและในบาง
โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนในการจัดกิจกรรม และจัดซื้อ
เครื่องดนตรีสากล จํานวนนักเรียนมีนอย ทําใหไดรบั การจัดสรรงบประมาณนอย อีกทัง้ อุปกรณของ
เครื่องดนตรีสากลมีราคาแพงเปนอุปสรรคในการหางบประมาณสนับสนุน และใชอุปกรณหลายชิ้น
การแกปญ
 หาโดย ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการทีส่ นับสนุนการจัดการเรียน
การสอนดนตรีสากลและมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสากล
3.3 ดานบุ คลากรส วนใหญ พ บวา ขาดครู ที่ มี วุฒิ ดานดนตรี ส ากลโดยตรงรวมทั้ ง
ครูผูสอนไมมีครูเอกดนตรีสากลจึงไมมีความชํานาญในการสอน ,มีการจางวิทยากรบุคคลภายนอกมา
สอนปละ 1 ครั้ง สวนมากเปนการทบทวนเพลงบรรเลงเดิมจะเพิ่มเติมก็มีนอยและเปนโรงเรียนขนาด
เล็กกําหนดกรอบอัตรากําลังจึงเนนไปทางบุคลากรดานวิชาหลักเปนสําคัญกอนจึงใหบุคลากรดนตรี
รองลงมาหรือนอยมาก การแกปญหาโดย สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูเรื่อง
ดนตรีสากลเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดนตรีสากล
3.4 ดานการบริหารทั่วไปสวนใหญพบวา ขาดหองเรียนดนตรีที่เหมาะสมและขาดหอง
ปฏิบั ติดนตรี สากลที่ มี คุณภาพ ตอ งให ความสํ าคัญ และพยายามสนับสนุนให มี ส วนร วมกั บ ชุม ชน
หนวยงานอื่นๆมากขึ้น มีการอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมของภูมิปญญาทองถิ่นหรือ ปราชญ
ชาวบานชวยเหลือ ตามกํ าลัง การแก ปญหาโดย สถานศึกษามี การส งเสริ มใหนัก เรียนไดคุนเคยกั บ
ดนตรีสากลโดยการแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนที่มีความพรอม
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึก ษาเรื่ อ ง การบริ หารจั ดการการเรี ยนการสอนดนตรี สากลโรงเรี ยนสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่
ตองมาอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวัง เหนือจังหวัดลําปาง ทั้ง 4 ดาน ของผูบริหาร
ครูผูส อนวิชาดนตรี สากลและหัวหนางานวิชาการของโรงเรี ยนสั งกัดสํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา มีสภาพการบริหารจัดการการเรียน
การสอนดนตรีสากลโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย พบวา ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการบริหารทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ สาระที่ 2 ดนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551 ) ที่กําหนดใหผูเรียนเห็นและตระหนักในคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกที่
เปนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย และสากล มีความสามารถรองเพลง และเลนดนตรีใน
รูปแบบตาง ๆ ไดรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีแสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีใน
เชิงสุนทรียะ ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาลวนเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้แตที่ยังไม
สามารถจั ดการการเรียนการสอนดนตรีใหมีคุณภาพสูงสุดตามจุดมุง หมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดนั้นเพราะวาโรงเรียนสวนใหญขาดแคลนครูผูสอนดนตรี
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สากลที่มีวุฒิดานนี้โดยตรง จึงแกปญหาโดยใหครูที่มีวุฒิการศึกษาดานอื่นทําการสอนแทนแตก็ยังมี
ปญหาเรื่ องการขาดความรูความเขาใจทางดานดนตรีสากลรวมทั้ งไมมีห ลักสูตรและเนื้อหาเฉพาะ
ทางดานดนตรีสากลดวย อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอหรือ บางโรงเรียนไมมีงบประมาณ
ดานนี้เลย ทําใหไมมีวัสดุอุปกรณทางดานดนตรีสากลเพื่อเปนสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีสากล รวมทั้งอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมเหมาะสม เชน อยูติดหองเรียนอื่นใช
เสียงดังไมได หรือมีความคับแคบ และไมมิดชิดเก็บเครื่องดนตรีไมได และในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กบาง
โรงเรียนไมมีการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากลเลยเนื่องจากสาเหตุที่กลาวมาเบื้องตน สงผลใหการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลอยูในระดับนอย ซึ่งขัดแยงกับนโยบายการสงเสริมของ
สถาบันพั ฒนาผูบริ หารการศึก ษา(2548: 82)สถาบั นพัฒ นาผู บริ หารการศึกษาไดเชิญผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทฤษฏีมาจัดสาระและกระบวนการซึ่งมีทั้งหมด 5 ทฤษฏี ทฤษฏีที่ 4 ไดแกทฤษฏีการเรียนรู
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย:ศิลปะ ดนตรี กีฬา เปาหมายของการจัดการศึกษาคือการ
พัฒ นาคนใหเ ปนคนเกง ดี มีสุ ข ซึ่ งถือวาเป นคนที่มี คุณภาพของสัง คม เป นความจําเป นที่จ ะตอ ง
พัฒ นาทั้ ง 3 ดาน คือ กาย ใจ และสติป ญ ญา (Hand-Heart-Head) โดยดนตรีเ ป นวิชาหนึ่ง ที่ มี
ความสําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรูเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณ
2. ผลการเปรี ยบเที ยบการบริห ารจัดการการเรียนการสอนดนตรีส ากลโรงเรี ยนสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน2 คู (ทั้ง 4 ดาน) คือ การ
บริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลของหัวหนางานวิชาการมีความคิดเห็นที่สูงกวาผูบริหาร
และครูผูสอนวิชาดนตรีสากลมีความคิดเห็นที่สูงกวาผูบริหาร สรุปหัวหนางานวิชาการมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ครูผูสอนดนตรีสากลมีระดับความคิดเห็นในระดับนอย และผูบริหารมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวหนางานวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
กับ การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนในทุ ก สาระการเรียนรู ดนตรี จึง เห็ นความสํ าคัญของการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสากลมากที่สุด รองลงมาคือผูสอนวิชาดนตรีสากลมีครูที่จบวุฒิดาน
ดนตรีสากลโดยตรงทั้งหมด 5 โรงเรียนเทานั้นจากทั้งหมด 25 โรงเรียน ดังนั้นครูสวนใหญที่ทําการ
สอนในวิชาดนตรีสากลจึงเปนครูที่จบทางดานวุฒิอื่น ๆ จึงมีระดับความคิดเห็นรองลงมา และผูบริหาร
ซึ่งทําหนาที่บริหารงานทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมไมไดเนนงานดานใดดานหนึ่ง จึงทําใหมีระดับความ
คิดเห็นในการบริห ารจั ดการการเรี ยนการสอนดนตรีส ากลนอ ย เนื่องจากส วนใหญ เป นผู บริ ห าร
โรงเรียนขนาดเล็กไมมีความพรอมในดานดนตรีสากลจึงอาจจะเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน 5 สาระหลัก ไดแก สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับบทสรุปงานวิจัยของ ของธีระ รุญเจริญ. (2545) ทําการ
วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบวา ถาผูบริหารโรงเรียนใหความสนใจงานวิชาการ อยูปฏิบัติหนาที่ มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสการเรียนการสอนในโรงเรียนมาก จะทําใหนักเรียนมีคุณภาพดี ซึ่งผูบริหารเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญมากในโรงเรียน และขัดแยงกับบทสรุป
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3. ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมทั้ง 4 ดาน
พบวา ชั่วโมงเรี ยนไม เพี ยงพอ ตองการครู ผู ส อนวิชาดนตรีส ากลที่ มี วุฒิดานดนตรี สากลโดยตรง
งบประมาณมีไมเพียงพอ หองเรียนมีไมเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับบทสรุปงานวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ.
(2545) ทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษาหลายแหงมีอัตราครูตอนักเรียนที่ต่ําและไม
เหมาะสม อาทิ ครู 11 คนตอนักเรียน 157 คน ( สัดสวน 1:14 ) และโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแหงก็มี
ปญหาจํานวนนักเรียนไมเหมาะสมกับครูโดยมีจํานวนนักเรียนมาก ( ประมาณ 55 คนตอหอง) ทําให
การจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรู ปการศึก ษาเป นไปดวยความยากลํ าบากและไม มี
คุณภาพเกิดปญหาตามมา นักเรียนบางคนตองเรียนพิเศษในชวงตอนเย็นและวันหยุดเสาร-อาทิตย
เปนภาระดานการเงินและดานอื่น ๆ ของผูปกครอง นักเรียนเองก็มีเวลาพักผอนนอย เกิดการแขงขัน
ดานการศึกษาสูงขึ้น นอกจากนั้น ปญหาครูไมไดทําหนาที่ของตน ตองไปทําหนาที่อื่น ไมไดจัดการ
เรียนการสอนมีคอนขางมาก ทําใหนักเรียนมีผลกระทบดานคุณภาพการเรียน และหลายโรงเรียนก็
ประสบปญหาบุคลากรเกษียณอายุกอนราชการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุดตามลักษณอันพึงประสงค ผูบริหารควรใหความสําคัญ
ดานดนตรีสากลเพิ่มมากขึ้น
2. ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีสากลและมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสากล
3. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูเรื่องดนตรีสากลเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมดนตรีสากล
4. ผูบริหารควรเปดรับผูสอนดนตรีสารเขามาทําหนาที่สอนดนตรีสากรในโรงเรียน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติของผูบริหารที่มีตอการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนดนตรีสากล
2. ควรวิ จั ยวิ จั ย เกี่ ยวกั บ การศึก ษาทั ศนคติข องผู ที่ จ ะศึ ก ษาต อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ดา น
ดนตรีสากล(ครูดนตรี)
กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพ นธฉบั บ นี้สําเร็ จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําใหคําปรึก ษาทั้ง กํ าลั ง
ความคิดและการใหกําลั งใจโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก อาจารยดร.สุจิร า หาผล ประธานกรรมการที่
ปรึกษา อาจารยดร. สาโรจน แกวอรุณ กรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานสถิติที่ใชใน
งานวิจัยซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจ ปรับปรุง
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แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธ พรอมใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนสามารถนํามาประมวล
เปนความรูในการทําวิทยานิพนธ ใหมีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 อําเภอ
วังเหนือ จังหวัดลําปาง ทั้ง 25 โรงเรียนที่ไดอนุญาตใหผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 75 คน และขอขอบคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมณ แพนพา อาจารยประจําคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเนชั่น นายชาติชาย สมศักดิ์ผูอํานวยการโรงเรียนรองเคาะ
วิทยา นายมนตรี ธิแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงถ้ํา นายแถม กลิ่นฟุง ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ า นแป น และนางรั ชนี กร สมศัก ดิ์ ครู ชํ านาญการพิ เศษโรงเรี ยนร อ งเคาะวิ ทยา คณะ
ผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาตรวจสอบแบบสอบถามและใหคําแนะนําในการศึกษา
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
ปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการชื่อดัง (2452-2548) เคยกลาวไว
วา “ถาคุณไมสามารถประเมินหรือวัดผลการดําเนินการสิ่งใด คุณไมมีทางจะสามารถบริหารจัดการสิ่ง
นั้นได” ในปจจุบัน นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความอยูรอด
และความสําเร็จขององคกร อยางไรก็ตาม การประเมินความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมซึ่งมีลักษณะ
จําเพาะที่แตกตางจากผลิ ตภัณฑ เ ดิม ของบริษัท จําเป นจะตองมี การศึกษาเพื่อ พัฒ นาตัวชี้วัดและ
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลหรือประเมินผลการดําเนินงานสําหรับผลิตภัณฑใหมโดยเฉพาะ ผลงานวิจัย
ที่ผ านมาของนักวิชาการในแวดวงนวัตกรรมและการพั ฒ นาผลิตภัณฑใหมที่ ผ านมายืนยันวาการ
ประเมินความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมมีความซับซอนอันเนื่องมาจากมิติที่ซับซอนและหลายหลาย
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อที่จะศึก ษาและพัฒนาแบบจําลองการการประเมินความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑใหม จากการวิจัยเชิงประจักษของกลุมตัวอยางบริษัทจากรายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยจํานวน 227 ตัวอยาง โดยการทําวิจัยเชิงสํารวจ ดวยเครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบ
ถา ผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) พบวา มิติ
ทางการเงิน (Financial-based dimension) เปนมิติตัวชี้วัดที่มีน้ําหนักมากที่สุดสําหรับองคกรในการ
ประเมินความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม รองมา คือ มิติทางดานตลาด (Market-based dimension)
และมิติทางดานลูกคา (Customer-based dimension) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การประเมินความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม, การพัฒนาผลิตภัณฑใหม, ประเทศไทย
ABSTRACT
“If you can’t measure it, you can’t manage it.” is the forever classic statement by
Professor Peter Drucker (1909-2005). Nowadays, new product development (NPD)
increasingly plays a more important role for business success. However, lacking of
the understand how to measure NPD projects may lead to ineffective new project
undertaking. Previous studies show that measuring new product success is the
complicated task as a result of a multidimensionality and multi level of analysis. The
objectives of this study are to synthesize previous new product success
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measurement studies and also propose the new product success measurement
model based on the empirical study of Thai firms. 227 firm members of Food
Processing Industry club were chosen as a research sample. The Survey research via
questionnaires was conducted and Structural Equation Modeling (SEM) technique
was used to test the proposed model. The result shows that Financial-based
dimension has the highest priority for measuring new product success in Thai firm.
The second and third dimension are Market-based and Customer-based.
Keywords: New product success measurement, New product development,
Thailand
Introduction
In the world of intense competitive business as today, the key of gaining
competitive advantage beyond competitors it to deliver high quality of product and
service. Customer's rapid demands and quickly changing business environment are
putting lot of pressures on firms for quicker response and shorter product life cycle
times. Firms can not any longer depend only on their existing products since
customer’s demand change rapidly and competitors’ imitation. That is to say, in
order to survive and prosper in fierce business environment, it is inevitable for firms
to consider NPD strategy as one of the most important strategies. According to
Cooper’s study (2001), over 50 percent of annual company revenues across a range
of industries are derived from new products launched within the past three years.
This mean firms need to keep innovate and develop new products in order to retain
their competitive advantage beyond their competitors.
Generally speaking, any project needs to be measured; not only the
performance of firms’ existing products but also firms’ new products. The study of
Huang et al. (2004) points out that the characteristics of firms’ existing products and
new products are different in multi dimensions. For example, firms may not use only
financial based performance dimension to judge the performance of new products
since those new products may need times to gain customer penetration and
customer loyalty. NPD projects are highly risk projects and the cost of failure is very
high (De Brentani, 1986; Cooper, 1990; Urban and Hauser, 1993). Therefore, Firms’
product success measurement policy between existing products and new product
should be different. Craig and Hart (1992) state that the different definition of success
can cause different outcomes. Even though new product success measurement is
very significant for firms, it still vague and unclear as the multidimensional nature of
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such success, the different levels of analysis that can been examined (Griffin & Page,
1993)
The propose of this study is to investigate the new product success
measurement particularly used in Thai firms and propose objective new product
performance indicators for being the guideline and key performance indicators (KPIs)
for practitioners when they undertake NPD projects.
Literature Review
New product success measurement
“If you can’t measure it, you can’t manage it.” is the classic statement by the
well-known American business professor and consultant, Peter Drucker (1909-2005).
How you measure is as important as what you measure. Measuring NPD projects and
new product performance are important to successfully achieving organizations’
goals. Based on previous studies (Griffin and Page, 1993; Palmberg, 2006), there are
the evidences that new product success measurement is the complicated task
because the nature of new product performance measurement is multidimensional
and can be analyzed in multi level of analysis (Molina-Castillo and Munuera-Aleman,
2009); that is, Firm level, Program level, and Project level. Griffin and Page (1993)
proposed 5 dimensions of new product performance measurement; namely, firm
level measurement, program level measurement, product level measurement,
measurement of financial performance and customer performance measurement.
The definition of product success varies based on the objectives of firms’ NPD
projects and those designated meaning generate different consequence (Craig and
Hart, 1992).
This study concentrates on NPD at project level. The summary of former
researches concerning with suitable new product success indicators at project level
can be summarized as table 1
Table 1: The summary of new product success measurement previous researches
Performance at project level
Authors
New product success measurement indicators
Griffin and Page (1993) Customer acceptance (customer acceptance and
satisfaction, revenue goals and growth, market share,
sales)
Financial performance (break even time, profitability
goals, ROI)
Product (development cost, launched on time, product
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performance, met quality guide lines, speed to market)
Talke (2007)
Market (market share, time to market, competitive
advantage, image gains)
Financial (net present value, ROI, time to break-even)
Technological (technical performance, strategic
competences, protection by patent, product costs)
Li et al. (2010)
Project goals on sales
Profit margin
Return on assets (ROA)
Return on investment (ROI)
Rodriguez-Pinto et al. Profits
(2011)
Sales and market share relative to both the project’s
objective and the competition
Over all new product success
Ho and Tsai (2011)
Customer performance
Technology performance
Market performance
Engelen et al. (2012)
Sales volume
Profitability
Market share
The recent studies (Lee and O’Connor, 2003; Huang et al., 2004; MolinaCastillo and Munuera-Aleman, 2009) illustrate the three new product success
measurement dimensions accepted by academics and practitioners for new product
performance measurement; market-based dimension, customer-based dimension
and financial based dimension. We adopt these three new product successes
measurement dimension for this study. The detail of new product success
measurement dimension and indicators is showed in Table 2
Table 2: New product success measurement dimension and indicators
Dimension
Indicators
Authors
Talke (2007); Li et al. (2010);
Financial-based
 Net income
Rodriguez-Pinto et al.
dimension
 Net profit margin
(2011); Rodriguez-Pinto et
 Return on Investment
al. (2012)
(ROI)
Talke (2007); RodriguezMarket-based
 Market share
Pinto et al. (2011); Engelen
dimension
 Volume of sales
et al. (2012); Rodriguez Rate of market
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Customer-based
dimension

penetration
 Customer acceptance
 Customer satisfaction
 Customer loyalty

Pinto et al. (2012)
Griffin and Page (1993);
Carbonell et al. (2004);
Huang et al. (2004); Ho and
Tsai (2011)

Conceptual Framework
In this study, we adopted three new product performance measurement
dimensions based on the study of Molina-Castillo and Munuera-Aleman (2009). Each
dimension consists of 3 indicators. Totally, there are 9 indicators, and the proposed
new product success measurement model and detail of each indicator can be
illustrated as the figure 1
Figure 1: The proposed new product success measurement model and the
constructs
Net income
Net profit margin

Financial-based
dimension

(ROI)

Market share
Volume of sales

Market-based dimension

New product success Measurement

Rate of market penetration

Customer acceptance
Customer satisfaction

Customer-based
dimension

Customer loyalty

Research Methodology and Data Collection
In order to develop the well refined questionnaire, In-depth interviews were
initially conducted with NPD experts to examine the validity. The Cronbach’s Alpha
technique was used to test the reliability of 30 samples in a pilot study. The
Cronbach’s Alpha score of three dimensions ranges between 0.83 – 0.95 which
confirms the reliability of a questionnaire. Survey methodology was utilized for the
study in February 2011. The population for this study based on the list of 227
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members of Food Processing industry club of Thailand. Each firm received 2
questionnaires; therefore, 454 questionnaires were sent out. We used a telephone
and mail survey to contact the firms. The respondents were expected to be NPD
project managers. They were asked to select two new products launched into
markets in the last 5 years. The mailing contained a cover letter, and the
questionnaires. After 4 weeks, Non-respondents were asked whether they had
received the questionnaire and to remind them the importance of their
collaboration. Finally, 218 questionnaires from 454 questionnaires were returned to
us. The questionnaire response rate was 48%. After checking the completion, 206
questionnaires are viable for further analysis.
Data Analysis and Results
The second order confirmatory factor analysis technique was used to test the
proposed new product success measurement model since new product success is a
higher-order constructs of Financial, Market, and Customer-based performance
dimension. Table 3 presents the loadings, t values, and fit indices from fitting this
model to the data. As can be seen, the model fits the data quite well. Factor
loadings range from 0.72 to 0.92 and are significant at P < 0.01. The ratio of chisquare to degrees of freedom is 1.93, GFI is 0.92, and RMSEA is 0.04. The secondorder construct explains 76%, 71%, and 64% in variation of the first order factors
(Financial, Market, and Customer-based dimension, respectively). Therefore, the
second-order factor model was employed to represent a new product success
measurement.
Table 3: New product success second-order measurement model
A. Standardized first-order loadings
Construct
Indicators (parameters)
Standardized
loading
Financial Based: Y1
Net income: Y11
0.917b
New profit margin: Y12
0.821(7.894)a
ROI: Y13
0.712(9.635) a
Market Based: Y2
Market share: Y21
0.819b
Volume of sales: Y22
0.785(9.451) a
Rate of market penetration: Y23
0.747(9.063) a
Customer Based: Y3
Customer acceptance: Y31
0.789b
Customer satisfaction: Y32
0.756(5.782) a
Customer loyalty: Y33
0.715(9.237) a
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B. Standardized second-order loadings
First-order construct
New product success measurement
Financial Based: Y1
0.896(5.716)
P-Value = ***
Market Based: Y2
0.758(5.017)
P-Value = 0.02**
Customer Based: Y3
0.713(4.993)
P-Value= 0.04**
Goodness of fit: Chi-square = 46.224, df = 24; GFI= 0.917; RMSEA = 0.038
Notes to Table 3: a = t values from unstandardized shown in parentheses; b = Fixed
parameter. ** Significant at P < 0.05., *** Significant at P < 0.001.
Discussion and Implication
In this study, we have focused on the investigation of new product success
measurement in Thailand to provide more clarification for academics and
practitioners about the importance of new product success indicators attributed by
Thai firms. A framework for studying new product success measurement was
developed and tested by using data collected from a list of member firms of Food
Processing Industry club in Thailand.
The result of this study is in the line with previous researches (Hart; 1993,
Griffin and Page; 1996, Palmberg; 2006, and Molina-Castillo and Munuera-Aleman;
2009). A new product success measurement is multidimensionality and should be
evaluated by thoroughly diverse dimensions. According to the result of 2nd CFA, the
Financial-based dimension has the highest priority to determine a success of NPD in
Thailand (0.89 factor loading). The second is Market-based and the third is
Customer-based dimension (Factor loading 0.76 and 0.71 respectively). For the
indicators each dimension, Net profit margin plays as the most predominant
indicators to evaluate the performance of new products in financial dimension.
Volume of sales is the most important indicator for Market-based performance
dimension, and Customer acceptance is the most important indicator for Customerbased dimension.
Limitation and Recommendation
This research is the good starting point to advance knowledge in NPD in
Thailand. This study focused on the success measurement at project level. It could
be interesting to test and validate the results with program and firm levels. Including
other dimensions such as technical, process, and strategic performance dimension
(Molina-Castillo and Munuera-Aleman, 2009) to contrast the results obtained in this
study was recommended for further researches.
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ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
An Achievement of Clergy Administration by Ecclesiastical
Officials (Sangkhathikarn) in Lampang Province.
พระครูโกศลพิพัฒนกิจ*
บทคัดยอ
การศึกษาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของ
พระสั ง ฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจัง หวัดลําปางและความสัม พั นธระหวางปจ จั ยที่ มี ผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง รวม
ไปถึง ความคิดเห็ นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับการบริ หารงานคณะสงฆของพระสั งฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
การศึ ก ษานี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง รวบรวมข อ มู ล โดย
แบบสอบถามเพื่อ ทํ าการวิเ คราะห และทดสอบสมมติฐ านการวิจัยโดยมาจากพระสั ง ฆาธิก ารใน
ตําแหนงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะ
อําเภอ และเจาคณะตําบล รวมจํานวน 147 รูป ที่สังกัดเขตปกครองคณะสงฆทั่วจังหวัดลําปาง และ
การสํารวจความคิดเห็นของ พระสังฆาธิการจากคําถามปลายเปดทายแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห
ขอ มู ล ไดอ าศัยโปรแกรมสํ าเร็ จ รูป ในการหาคาร อยละ คาเฉลี่ ย คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
ในความเห็นของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจงั หวัดลําปาง สวนใหญเห็นวา
ปจจัยการ จูงใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานคณะสงฆมีผลตอผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจงั หวัดลําปาง มากกวา ปจจัย
ภาวะผูนํา และในการบริหารงานคณะสงฆตามภารกิจ 6 ดาน ปรากฏวา ภารกิจดานเผยแผ
พระพุทธศาสนา คือ การแสดงพระธรรมเทศนาในวัดทุกวันพระในฤดูพรรษา และภารกิจดานสา
ธารณสงเคราะห คือ การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานทีบ่ ําเพ็ญกุศล เปน
ภารกิจทีส่ ําคัญมากทีส่ ุด ผลการศึกษายัง พบวา ในการวิเคราะหอทิ ธิพลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ จังหวัดลําปาง พบวา ตัวแปร
สาเหตุทั้งหมดซึง่ ไดแกการจูงใจและภาวะผูนํา
สามารถอธิบายการผันแปรของผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจงั หวัดลําปางไดรอ ยละ 45.5 โดย
ภาวะผูนําเปนตัวแปรสาเหตุทมี่ ีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางมากทีส่ ุด
และสัมพันธในทางลบ
สวนการจูงใจมี
ความสัมพันธรองลงมาและสัมพันธในทางบวก
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ในดานปญหาความตองการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง พบวา
พระสังฆาธิการมีความตองการในสิ่งตอไปนี้เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ตองการใหมีการจัด
ถวายความรูในการบริหารงานคณะสงฆทั้ง 6 ดาน ตองการใหมีมาตรการควบคุมความประพฤติ
ของพระภิก ษุส ามเณร ตอ งการให มี ก ารจั ดกิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสามั คคีกั นในหมู คณะสงฆ
ตองการใหเจาคณะผูปกครองในระดับจังหวัดและระดับอําเภอใหมีสถานที่ที่ทํางานในแหงเดียวกัน
ตองการใหทําแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร ตองการใหพระสังฆาธิการรูถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ของตน ตองการใหคณะสงฆทุกระดับชั้นทํางานรวมกันเปนทีม ตองการใหมีการอบรมพระสังฆาธิการ
กอนมอบตราตั้ง ตองการใหพระสังฆาธิการมีความเอื้อเฟอตอจริยาของพระสังฆาธิการและความ
ตองการใหเจาคณะผูปกครองใชอํานาจยึดหลักพรหมวิหาร
ABSTRACT
This paper aims to study the achievement of clergy administration on
Ecclesiastical Department of Lampang Province, and the relation of various aspects
which affect the administration performance. It also shows some opinions from
ecclesiastical officials about the ecclesiastical administration in Lampang province
too.
This study used both quantitative and qualitative methods based on
surveying questionnaires and analysis results which respondents are 147 numbers of
provincial ecclesiastical officials, deputy provincial ecclesiastical officials, district
ecclesiastical advisors, deputy district ecclesiastical officials and sub-district
ecclesiastical officials in Lampang province, as well as hypothesis testing. The
Analysis program provided results of percentage, mean, standard deviation and enter
multiple regression in order to test hypothesis of relation between dependent
variables and independent variables.
The study results that majority of ecclesiastical officials’ openion in Lampang
provice show that motivating measures, especially spirit and will power of clergy
colleagues have much influence on ecclesiastical administration in Lampang province
than leadership. It also results that among 6 missions of roles of ecclesiastical
administration, Buddha propagation activity which is Buddha preaching on every
Buddhist Sabbath during Buddhist lent period and public services which are area
permission for various Buddhist activities, are most important. Causal Factors
Influencing on ecclesiastical administration in Lampang province also shows that all
causal variables such as motivation and leadership, are be able to explain the
performance of ecclesiastical administration in Lampang province by 45.5%. It is
found that leadership is the most necessary for ecclesiastical administration in
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Lampang province with negative relation and motivation aspect is next priority with
positive relation
The expectations of ecclesiastical officials in Lampang province by descending
priority are, knowledge of clergy administration in 6 missions, measure for monks and
novices behavior control, activity for promoting clergy unity, same work place for
ecclesiastical officials at provincial level and district level, strategic development
plan, self-awareness of ecclesiastical officials’ role and responsibility, teamwork in
all level of ecclesiastical officials, training before assigning as ecclesiastical officials,
implementation based on regulation of ecclesiastical officials, and chief ecclesiastical
officials using his power based on four principles virtuous existence.
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
การปกครองคณะสงฆ แกนแทคือการปกครองตามพระธรรมวินัย กลาวคือยึดพระธรรม
วินัยเป นธรรมนูญ การปกครองโดยไดอํ านาจรั ฐ และจารี ตเป นหลั ก อุ ดหนุน คราวใดเกิ ดความไม
เรียบรอยขึ้นในคณะสงฆจนเปนเหตุขัดของและจําเปนตองพึ่งรัฐ ไดอาศัยอํานาจรัฐเขาชวยจัดการแก
ขอขัดของดังเชนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช การคณะสงฆและการพระศาสนาดําเนินมาไดดวย
ลักษณะอยางนี้ ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงถวาย
อํานาจรัฐชวยคณะสงฆจัดระบบการปกครองขึ้นเปนครั้งแรก ดวยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ.2445) ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันท
มหิดล ไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุ ทธศักราช 2484 ยกเลิก ฉบับแรก เพื่อจัดระบบการ
ปกครองคณะสงฆใหมใหมีรูปแบบคลายกับการปกครองราชอาณาจักร ครั้นถึงรัชกาลปจจุบันไดทรง
ตราพระราชบั ญ ญั ติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติคณะสงฆ พุ ท ธศัก ราช 2484
เพื่อจัดระบบการปกครองคณะสงฆในรูปแบบใหม และตอมาพ.ศ.2535 ไดตราพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ปรับปรุงฉบับที่ใชอยูใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใชรูปแบบการปกครองคณะสงฆเปน
หลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆอยูในปจจุบัน
จากปญหาในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ผูวิจัยเปนพระภิกษุที่ปฏิบัติงานคณะสงฆ
ในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอเมืองปาน ในตําแหนงพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ไดพบเห็น
สภาพปญหา อุปสรรค ของการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ
จังหวัดลําปาง จึงมีความสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานคณะสงฆและปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารงานคณะสงฆตลอดจนวิเคราะหปจ จัยดังกลาวมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน
คณะสงฆแตกตางกั นอยา งไรในระหว างป จ จั ยดา นบุ คคลซึ่ ง ได แก 1) อายุ 2) พรรษา 3) ระดั บ
การศึกษาแผนกสามัญ 4) ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 5)ระดับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี 6) ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ ปจจัยการจูงใจและปจจัยภาวะผูนํา เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงานคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัด
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ลํ า ปาง ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพอั นเป น การเผยแผ แ ละจรรโลงพระพุ ท ธศาสนาให เ ป น ที่ ย อมรั บ แก
พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆจังหวัดลําปาง ตามภารกิจ 6 ดาน ดานใดที่มีผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
3. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกั บการบริหารงานคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจังหวัดลําปาง
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆจังหวัดลําปาง ครั้งนี้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว 5 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
จํานวน 147 รูป
3. ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก พื้นที่ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
4. ขอบเขตดานระยะเวลา ไดแก การดําเนินการศึก ษาวิจั ยตั้ง แตเ ดือ น มิ ถุนายน พฤศจิกายน 2556
5. ขอบเขตดานรูปแบบการวิจัย ไดแก ใชรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
4. ประโยชนของการวิจัย
1. ไดทราบผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆจังหวัดลําปาง
2. ไดทราบความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
3. ไดทราบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่เกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจังหวัดลําปาง
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดปจจัยที่เปนเหตุและปจจัยที่เปนผล เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก คุณสมบัติดานบุคคลในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง ปจจัยการจูงใจและปจจัยภาวะผูนําของพระสังฆาธิการ กับ
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ตัวแปรตาม ซึ่งไดแก ผลการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหารงานคณะสงฆของ พระสังฆาธิการใน
เขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง ทั้ง 6 ดานที่มีตอการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการใน
เขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง ดังแสดงในภาพประกอบ
ปจจัยดานบุคคล
1. อายุ
2. พรรษา
3. ระดับการศึกษา แผนกสามัญ
4. ระดับการศึกษา แผนกธรรม
5. ระดับการศึกษา แผนกบาลี

การจูงใจ
(Motivation)

ภาวะผูนํา
(Leadership)

ผลการปฏิบัติงาน(ผลสัมฤทธิ์)
1.การปกครอง
2.การศาสนศึกษา
3.การศึกษาสงเคราะห
4.การเผยแผพระพุทธศาสนา
5.การสาธารณูปการ

คุณสมบัติของพระสังฆาธิการ

6. สมมติฐานของการวิจัย
จากแบบจําลองการผูวิจัยที่ไดจากกรอบแนวความคิด ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยดัง นี้
คือ “ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
ขึ้นอยูกับการจูงใจและภาวะผูนําของพระสังฆาธิการแตละรูป”
7. วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนามาตรวัด โดยทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี ของนั ก วิชาการ และงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวขอ ง เพื่ อ สร างมาตรวั ด
ความสัมพันธของตัวแปรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง ซึ่งผูวิจัยพัฒนาแบบจําลองในการวิจัยโดยประมวลผลจากการศึกษา
คนควา และกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 2 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว
1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ใชพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางในตําแหนงเจาคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะ
จังหวัด เจ าคณะอําเภอ รองเจาคณะอํ าเภอ และเจาคณะตําบล รวมทั้ งสิ้น 147 รู ป เปนผู ตอบ
แบบสอบถาม
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยรายการ/ขอคําถาม
จํานวน 86 ขอ แยกเปนรายการ/ขอคําถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 6 ขอ รายการ/
ขอ คํ า ถามการจู ง ใจ 10 ข อ รายการ/ข อ คํ า ถามภาวะผู นํ า 10 ข อ และรายการ/ข อ คํ า ถาม
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง ใน
ดานตาง ๆ 60 ขอ
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1.3 ลักษณะเครื่องมือ เปนมาตรวัดคาในระดับชวงหรือชวงมาตร โดยแตละขอมีชวง
คะแนน 1 – 5 ซึ่งประกอบดวย 5 ชวงคาทั้งนี้คะแนน 1.00–1.50 หมายถึง ระดับการเห็นดวยนอย
ที่สุด คะแนน 1.51–2.50 หมายถึง ระดับการเห็นดวยนอย คะแนน 2.51–3.50 หมายถึง ระดับการ
เห็นดวยปานกลาง คะแนน 3.51– 4.50 หมายถึง ระดับการเห็นดวยมาก และคะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึง ระดับการเห็นดวยมากที่สุด
1.4 การกําหนดตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรจํานวน 3 ตัว ไดแก
1.4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 1) ตัวแปรดานการจูงใจ และ 2) ตัวแปรดานภาวะผูนํา
1.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจังหวัดลําปางในงานดานตาง ๆ คือ 1) ดานการปกครองคณะ
สงฆ 2) ดานการศาสนศึกษา 3) ดานการศึกษาสงเคราะห 4) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 5)
ดานการสาธารณูปการ และ 6) ดานการสาธารณสงเคราะห
1.5 การวิ เ คราะหข อ มู ล ผู วิ จั ยวิ เ คราะห ข อ มู ล ด วยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โ ดยใช
โปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป สํ าหรั บ การวิจั ยทางสั ง คมศาสตร ในการวิเ คราะห ขอ มู ล พื้ นฐานของผู ตอบ
แบบสอบถามในรูป ตารางหรื อรอยละ (Valid Percent) การวัดคากลางของขอมูลดวยคาเฉลี่ ย
(Mean) การวัดการกระจายของขอมูลดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด
(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู วิจัยไดนําเทคนิคการวิเคราะหห ลายตัวแปร
(Multivariate Statistical Techniques) มาใช คือ เทคนิคการวิเคราะห ถดถอยพหุแบบปกติ
(Ordinary Least Squares method, OLS หรือ Multiple Regression Analysis, MRA)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ
2.1 การวิเคราะหเอกสาร โดยการสํารวจตรวจสอบองคความรูแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู
และรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยทําความเขาใจแลวจากแหลงตาง ๆ
2.2 การวิเคราะหขอมูลจากคําถามปลายเปดในทายแบบสอบถาม ซึ่งเปนประเด็น
ปญหาความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 10 ประการ คือ 1) ตองการใหสรางความสามัคคีใน
หมูคณะสงฆ 2) ตองการใหทําแผนพัฒนาและยุทธศาสตร 3) ตองการใหพระสังฆาธิการมีความรู
ในการบริหารงานคณะสงฆทั้ง 6 ดาน 4) ตองการใหพระสังฆาธิการมีความเอื้อเฟอตอจริยา พระ
สังฆาธิการ 5) ตองการใหพระภิกษุสามเณรมีความประพฤติดีมีศีลาจารวัตรที่งดงาม 6) ตองการให
คณะสงฆทํางานรวมกันเปนทีม 7) ตองการใหเจาคณะผูปกครองใชอํานาจยึดหลักพรหมวิหารธรรม
เปนที่ตั้ง 8) ตองการใหมีการอบรมพระสังฆาธิการกอนมอบตราตั้ง 9) ตองการใหเจาคณะระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอมีสถานที่ทํางานแหงเดียวกัน และ 10) ตองการให พระสังฆาธิการรูถึง
บทบาทหนาที่เพื่อนําไปแนะนําชี้แจงใหแกผูนําทองถิ่น
8. สรุปผลการวิจัย
จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยไดรายงานขอคนพบตามวัตถุประสงคการ
วิจัย 3 ขอ และตามสมมติฐาน 1 ขอ มีรายละเอียดผลการวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน
คณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจังหวัดลําปาง” ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ลักษณะพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามเปนพระ
สังฆาธิการในเขตปกครอง คณะสงฆจังหวัดลําปางในตําแหนงเจ าคณะจังหวัด ที่ปรึ กษาเจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบล จํานวน 147 รูป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุในชวง 40–59 ป รอยละ
58.5 มีพรรษาในชวง 20–39 พรรษา รอยละ 61.2 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 39.5 มี
การศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมเอกรอยละ 98.0 มีการศึกษาทางบาลีในระดับ ป.ธ. 3 - 4 รอย
ละ 11.6 และไมมีวุฒิการศึกษาทางบาลีถึงรอยละ 85.0 และมีตําแหนงทางปกครองคณะสงฆเปน
เจาคณะตําบลรอยละ 78.3
2. ผลการวิเคราะหระดับการเห็นดวยในตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผูวิจัยไดวิเคราะหระดับการเห็นดวยในตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา
ของพระสัง ฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจัง หวัดลําปาง 6 กลุม ตําแหนง คือ ตําแหนงเจ าคณะ
จังหวัด กลุมตําแหนงที่ปรึกษา เจาคณะจังหวัด กลุมตําแหนงรองเจาคณะจังหวัด กลุมตําแหนง
เจาคณะอําเภอ กลุมตําแหนงรองเจาคณะอําเภอ และกลุมตําแหนงเจาคณะตําบล พบวา กลุม
ประชากรที่ศึกษาใหการเห็นดวยในตัวแปรอิสระดานการจูงใจในปจจัยการใหขวัญและกําลังใจแก
ผูรวมงานคณะสงฆมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.73 รองลงมาคือตัวแปรอิสระดานภาวะผูนํา ในปจจัยมี
ความกระตือรือรนและมีความอดทนในการทํางานใหสําเร็จ มีคาเฉลี่ย 4.62
ในสวนของตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางในดานตาง ๆ 6 ดาน พบวา กลุมประชากรที่ศึกษาใหการเห็นดวยใน
งานดานการเผยแผพระพุทธศาสนามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา คือ ในงานดาน การสา
ธารณสงเคราะห มีคาเฉลี่ย 4.54 สวนงานดานอื่น ๆ ใหการเห็นดวยในระดับมาก คือ ในงานดาน
การศาสนศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ ในงานดานการปกครอง มีคาเฉลี่ย 4.44 ในงานดาน
การสาธารณูปการ
มี คาเฉลี่ย 4.25 และในงานดานการศึก ษาสงเคราะห มี คาเฉลี่ ย 4.14
ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
3.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน
ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลอง โดยใชการวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ไดขอสรุปดังนี้
(1) ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกันไมมาก (r < 0.75) ซึ่ง
เปนไปตามหลักเกณฑการวิเคราะหถดถอยพหุที่หามตัวแปรอิสระแตละคูมีความสัมพันธกันมากกวา
0.75 โดยตัวแปรดานการจูงใจและดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกันสูงสุด (r = 0.71)
(2) ตัวแปรทุกตัวมีคะแนนต่ําสุดที่ 1 และคะแนนสูงสุดที่ 5 ซึ่งแสดงถึงความเปนขอมูล
ชวง และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐานต่ํากวาคาเฉลี่ยทุ กตัวแปร แสดงวาไมมี คาปลายสุ ดที่จะกอใหเกิ ด
ปญหาทําใหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเบี่ยงเบนได
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3.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งกลุมที่มีตอตัวแปรตาม
ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการจูงใจและภาวะผูนําที่มีตอ
ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัด
ลําปาง พบวา คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการจูงใจ (MOTIVATION) เทากับ
.208 และตัวแปรภาวะผู นํา (LEADERSHIP) เท ากั บ -.390 จึ ง สรุ ป ไดวา ตัวแปรอิ สระภาวะผู นํา
(LEADERSHIP)
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตามผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการบริ ห ารงานคณะสงฆ
(ACHIEVEMENT) มากที่ สุ ด และเป น ความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ลบส ว นตั ว แปรอิ ส ระการจู ง ใจ
(MOTIVATION) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตาม ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการบริ ห ารงานคณะสงฆ
(ACHIEVEMENT) รองลงมา และเปนความสัมพันธในเชิงบวก
3.3 คาความสัมพันธสวนและเชิงสวนเพื่อทดสอบวาตัวแปรอิสระใดบาง ที่สัมพันธ
กับตัวแปรตามมากที่สุดและนอยที่สุด
ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห ค า ความสั ม พั น ธ ส ว นและเชิ ง ส ว น (Part and Partial
Correlation) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสั มพันธสวน (Part Correlation) ของตัวแปรการจูงใจ
(MOTIVATION) เทากับ.208 และตัวแปรภาวะผูนํา (LEADERSHIP) เทากับ -.389 สรุปไดวา ตัวแปร
ภาวะผูนํา (LEADERSHIP) มีความสัมพันธเชิงลบ กับตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง (ACHIEVEMENT) มากที่สุด สวนตัวแปร
การจูงใจ (MOTIVIATION) มีความสัมพันธเชิงบวกนอยที่สุด
สวนคา Tolerance และ VIF ซึ่งเปนสถิติที่ใชวัดความสัมพันธของ ตัวแปรอิสระ
พบวา ตัวแปรการจูงใจ และตัวแปรภาวะผูนํามีคา Tolerance เทากับ .995 และคา VIF เทากับ
1.005 เทากัน สรุปไดวา ตัวแปรการจูงใจ และตัวแปรภาวะผูนํา ตางมีความสัมพันธกับตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ จังหวัดลําปาง
พอ ๆ กัน
3.4 การประมาณคาของตัวแปรตามเมื่อไดกําหนดคาของตัวแปรอิสระ
ผูวิจัยไดวิเ คราะหก ารประมาณคาของตัวแปรตามเมื่ อไดกํ าหนดคาของตัวแปร
อิสระ พบวา คา R Square ซึ่งหมายถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ .207 นั่นคือ ตัวแปรการ
จูงใจ (MOTIVATION) และตัวแปรภาวะผูนํา (LEADERSHIP) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตาม (ACHIEVEMENT) ได 20.7% สวนที่เหลืออีก 79.3% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
ที่ไมไดนํามาพิจารณา
สวนคา R เทากับ .455 ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระทั้งหมด คือ ตัวแปรการจูงใจ
(MOTIVATION) และตัวแปรภาวะผู นํา (LEADERSHIP) มีคาที่ แสดงความสั มพั นธกั บตัวแปรตาม
(ACHIEVEMENT) เทากับ 45.5%
4. ผลการวิเคราะหการผันแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผูวิจั ยไดวิเ คราะหก ารผั นแปรเพื่ อ ทดสอบสมมติฐ านที่ กําหนดไววา “ผลสั ม ฤทธิ์ในการ
บริหารงานคณะสงฆของ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางขึ้นอยูกับการจูงใจ
และภาวะผูนํา” พบวา คา Beta ซึ่งหมายถึง สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการจูง
ใจ (MOTIVATION) เทากับ .208 และมีคา t เทากับ 2.800 หรือ Sig. เทากับ .006
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เนื่อ งจาก Sig.< .05 จึ ง ยอมรั บ H1 นั่นคือ ตัวแปรการจู ง ใจ (MOTIVATION) มี
ความสั มพันธกั บ ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการบริห ารงานคณะสงฆ (ACHIEVEMENT) สวนตัวแปร
ภาวะผู นํา (LEADERSHIP) เท ากั บ -.390 และมี ค า t เท ากั บ -5.237 หรื อ Sig.เท ากั บ .000
เนื่องจาก Sig.< .05 จึงยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปรภาวะผูนํา (LEADERSHIP) มีความสัมพันธกับตัว
แปรผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการ (ACHIEVEMENT)
จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว คือ การจูงใจและภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ
จัง หวัดลํ าปาง หรื ออี ก นัยหนึ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ในการบริ ห ารงานคณะสงฆของพระสั ง ฆาธิก ารในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางขึ้นอยูกับการจูงใจและภาวะผูนํา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
9. ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล มีวัตถุประสงค เพื่อนําขอคนพบซึ่งเปนปจจัยสาเหตุไป
เสนอแนะตอ พระสั งฆาธิก ารระดับเจ าคณะจั ง หวัดและคณะ เพื่ อ แกไขปรั บปรุ ง และเพิ่ มพู นการ
บริหารงานคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปางใหมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตอไป
1.2 ควรมีการอบรมพระสังฆาธิการและไวยาวัจกรอยางตอเนื่องเพื่อสนองงานคณะสงฆ
และงานพระพุทธศาสนา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี การศึก ษาความสั ม พั นธระหวางคุณสมบั ติส วนตัวของพระสั งฆาธิก ารกั บ
ประสิทธิภาพในการบริ หารงาน คณะสงฆของพระสั งฆาธิก ารในเขตปกครองคณะสงฆจัง หวัด
ลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
คณะสงฆของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
2.3 ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบความสามารถในการบริ หารงานคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดลําปาง
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ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
กรณีศึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง
Leadership state of administratorswithin a regional administrative organization :
A case study of sub district administrative organization presidents under Ngao
district, Lampang Province
ศรีนวล ไชยปญญา
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาภาวะผูนําการบริ ห ารงานในป จจุ บั นของนาย
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง และ เพื่อศึกษาภาวะผูนําที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง
การศึ ก ษานี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง รวบรวมข อ มู ล โดย
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิจัยเชิงปริมาณ ไดรวบรวม
ขอมูลมาจาก รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลทีป่ รึกษา
นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลทุกระดับชั้น ขาราชการหนวยงานอื่น ๆ ผูนําชุมชน และผูประกอบการคา ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 8 แหง ซึ่งไดแก 1) องคการบริหารสวน
ตําบลบานหวด 2) บานโปง 3)แมตีบ 4)นาแก 5) ปงเตา 6) บานรอง 7) บานแหง และ 8) บานออน
จํานวน 248 ตัวอยาง โดยการวิเคราะหขอมูลไดอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิจัยเชิงคุณภาพ ไดรวบรวมขอมูลมาจาก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล 3 กลุมจํานวน 6 คนคือ 1) กลุมผูบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ 2 คน 2) กลุมผูบริหารและผูนําในพื้นที่ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 2 คน และ 3) กลุม
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 2 คน การวิเคราะหสรุปขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณแบบรวมกลุม (Focus Group)
ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
ภาวะผูนําในการบริหารงานปจจุบันของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว
จังหวัดลําปาง มีลักษณะภาวะผูนําทั้ง 10 ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ 1) ความกลาหาญ
2) ความตรงไปตรงมา 3) ความใจกวาง 4) การมีวิสัยทัศน 5) ความเฉลียวฉลาด 6) การสงเสริม
สนับสนุน 7) ความสามารถ 8) ความซื่อสัตย 9) การสามารถสรางพลังใจ และ 10) ความมีใจเป น
ธรรม และภาวะผูนําในการบริหารงานของนายองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ในปจจุบันในภาพรวมทั้ง 8 แหง มี ภาวะผูนําในการบริห ารงาน ที่แตกตางกันโดยแบงตาม
ลักษณะการบริหารงานออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุมผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารงานระดับ
ดี คือ กลุมผูนําที่มีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรที่ชัดเจน ที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในชุม ชน มีภาวะผูนําสูงโดยเฉพาะดานมนุษยสัม พันธที่กั บองคก รและบุ คคลที่เ กี่ยวขอ ง
สงผลใหเกิดการยอมรับ และมีองคกรเครือขายรวมพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดเปน
อยางดี กลุม ที่ 2 กลุมผู นําที่ มีภาวะผู นําในการบริหารงานระดับ ปานกลาง คือ กลุม ผูนําที่มี พฤติ
กรรมการบริ ห ารแบบยื ด หยุ น ตามสถานการณ และวั ฒ นธรรมของสั ง คม ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความสัมพันธเครือญาติของผูนํา จึงทําใหการบริหารงานบางสวนไมเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ ที่ไดกําหนดไวขององคกรเทาที่ควร กลุมที่ 3 กลุมผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารงานที่
ควรปรับปรุง คือ กลุมผูนําที่มี พฤติกรรมการบริหารแบบอัตตาธิปไตย ขาดการมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขาดการวางแผนพั ฒนาพัฒ นาที่ชัดเจน มุงพัฒนาเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน ให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเชิงสรางสรรคนอย
สําหรับภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอํ าเภองาว จั งหวัดลําปาง พบวา คุณสมบัติที่โ ดดเดนพึ งประสงคของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จัง หวัดลําปาง เรียกจากมากไปนอย ดัง นี้ 1) ระดับ การศึกษา
(Education) ปริญญาตรี 2) โลกทัศน (World view) รูปแบบเสรีนิยม 3) อายุ (Age) มีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป และ 4) เพศ (Sex) ไมส นใจเพศ และลัก ษณะภาวะผูนําที่ เหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรมี
ลักษณะภาวะผูนํา 7 ประการคือ 1) มีองคความรูหลากหลายและรอบดาน 2) มีความกระตือรือรน
ตั้งใจจริงในการพัฒนาองคกร 3) มีความสามารถในการใชถอยคําโนมนาวจิตใจผูอื่นใหคลอยตามได 4)
มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาทํา กลารับผิด 5) มีวัยวุฒิและบุคลิกที่ นาเลื่อมใส เคารพยําเกรง
6) การรูจักควบคุมสติอารมณของตนเอง และ 7) การเขาใจถึงจิตใจผูอื่น
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
การปกครองทองถิ่นเปนวิถีชีวิตที่สําคัญที่สุดของสังคมมนุษย หากการบริหารจัดการและ
แกไขปญหาตาง ๆ ในทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทองถิ่นนั้นก็จะเปนสังคมที่มีความสงบสุข
มีความนาอยูนาอาศัย สมาชิก ในสังคมจะมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ในทางตรงขาม หากการ
บริหารจัดการไมดี ทองถิ่นก็จะเต็มไปดวยปญหานานัปการ และปญหาดังกลาวจะสะสมทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่การบริหารจัดการทองถิ่นยังไมมีการแกไขปรับปรุง
การปกครองท องถิ่นของไทยมีวิวัฒ นาการตอเนื่องกันมาอยางยาวนาน นับตั้งแตสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงเห็นตัวอยางการปกครองทองถิ่นใน
ดินแดนมลายูซึ่งอยูในการปกครองของอั งกฤษ จึงมีการตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ
ร.ศ. 116 เป นการเริ่มทดลองระบบสุ ขาภิบาลเปนครั้ง แรก และมี การจัดตั้งสุ ขาภิบ าลท าฉลอม
จัง หวัดสมุ ท รสาคร เพื่ อ ให ป ระชาชนในทอ งถิ่นไดป กครองตนเองตามลั ก ษณะของ Local-Self
Government ถึงแมวาจะยังไมการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเขาไปบริหารงานตามหลักการก็
ตามแตก็นับไดวาเปนตัวอยางที่ดีของการปกครองตนเองในรูปแบบของสุขาภิบาลไปยังหัวเมืองตาง ๆ
จนนํามาซึ่งการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2451 และ
หลั ง จากนั้นแล วไดมี ก ารพั ฒนารู ป แบบการปกครองท องถิ่นอื่ น ๆ เขามาใช ซึ่ง ไดแก เทศบาล
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องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลจนมาถึงทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งไดแก
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของทําใหการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นมี
ความตอเนื่อ งและสง ผลให องคก รปกครองท องถิ่นมี พัฒ นาการและความมั่นคงมากขึ้น อาทิ เชน
จํานวนคนที่สนใจและไปทํางานการเมืองระดับทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น นักการเมืองระดับชาติหลายคน
ไดรับเลือกเปนนายกองคการบริ หารสวนจังหวัดและนายกเทศมนตรี คนที่มีความรูความสามารถ
ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
16 ป ผ านไป นับ แตมี การประกาศใชรัฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ป 2540 ประเทศไทยมี อ งคก ร
ปกครองทองถิ่นเปนจํานวนถึง 7,853 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) ประกอบดวยองคกร
ปกครองทองถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 76 แหง เทศบาลนคร
29 แหง เทศบาลเมือง 167 แหง เทศบาลตําบล 2,070 แหง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
5,509 แหง และองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหง ซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา
โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวน
ตํ า บล (สภา อบต.) และนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (นายก อบต.) โดยสภา อบต.
ประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ 2 คน อบต. ใดมี 2 หมูบานใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน และ อบต.
ใดมี 1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน สภา อบต. มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภา อบต. อายุของสภา อบต. มีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง สวนนายก
อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง
นายก อบต. อาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใชสมาชิกสภา อบต. เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ
อบต. ในตําแหนงรองนายก อบต. ไดไมเกิน 2 คน และเลขานุการนายก อบต. ไดไมเกิน 1 คน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ถือไดวาเปนผลงานของบุคลากรใน อบต.
ทั้งหมด อยางไรก็ตามบุคคลที่เปนตัวจักรสําคัญที่สุดของ อบต. คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล
(นายก อบต.) ในฐานะผูนําทองถิ่นที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารของ
อบต. และการควบคุมดูแลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ภาวะผูนํา (Leadership) ของนายก อบต.
จึงเปนปจจัยสําคัญในการที่จะทําให อบต. ดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ผูวิจัยเชื่อวากระแสโลกปจจุบันเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน ซึ่งมี
ผลกระทบตอการทํางานและองคกรเปนวงกวางและยาวนาน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงเหลานีท้ าํ ให
องคกรตองเพิ่มศักยภาพของการตัดสินใจแบบกลุมมากยิ่งขึ้น บทบาทของผูนําแบบบุคคลเดียวจะเริม่
ลดความสําคัญลง และตัวผูนําเองก็มีแนวโนมเชื่อถือในการตัดสินใจของทีมงานมากขึ้น ซึ่งแนวโนม
ภาวะผู นําก็อ าจจะเปนลั กษณะการแบ งปนและแลกเปลี่ ยนความคิด การกระจายอํานาจ หนาที่
ความรับผิดชอบ หรือการรวมกลุม ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาท
ภาวะผูนํา (Leadership) ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง วามี
ลัก ษณะเชนไร ในป จ จุบั น และในอนาคต ลั กษณะภาวะผู นําดัง กล าวเป นสิ่ ง เอื้ อ อํานวยหรือ เป น
อุปสรรคขัดขวางการบริหารการพัฒนาขององคกรอยางไร
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําในการบริหารงานปจจุบันของนายองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
2.2 เพื่อนําเสนอภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (quantitative research) ขอบเขตประชากรกลุมตัวอยาง
ไดแก รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานและเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลทุกระดับชั้น ผูนําชุมชน และผูประกอบการคา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาน
หวด, บานโปง, แมตีบ, นาแก,ปงเตา, บานรอง, บานแหง และบานออน รวม 8 องคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 248 คน
3.2 การวิจั ยเชิ ง คุณภาพ (qualitative research) ผู ท รงคุณวุ ฒิ ซึ่ ง มี ความรู และ
ประสบการณเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล 3 กลุมจํานวน 6 คนคือ 1) กลุมผูบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ 2 คน 2) กลุมผูบริหารและผูนําในพื้นที่ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 2 คน และ3) กลุม
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 2 คน
4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ทราบถึง ปจจั ยที่ มีอิท ธิพ ลตอ ภาวะผูนําของนายกองคการบริ หารสวนตําบลในเขต
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
4.2 ทราบถึงลักษณะภาวะผูนําทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง ในอนาคต
4.3 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง หรือองคกรปกครอง
ทองถิ่นอื่น นําผลการศึกษาวิจัยไปปรับใชกับพฤติกรรมการเปนผูนําในการบริหารงานทองถิ่นไดอยาง
เหมาะสม
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สเปน, ดรัมมอน และกูดดี้ (Spain, Drumond and Goode, 1956 : 11-19) ไดเสนอวา
คุณสมบัติของลักษณะผูนําที่สําคัญควรประกอบดังนี้ 1) มีปญญาเหนือบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไป 2) มี
ความรูความสนใจรอบดาน 3) พูดและเขียนภาษางาย ๆ 4) มีรางกาย จิตใจ อารมณสมบูรณ 5) มี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สู ง มี ค วามตั้ ง ใจแน ว แน อยากเห็ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ้ น 6) มี ฝ มื อ ที่ จ ะให
ผูใตบังคับบัญชาประสานงานกันอยางดีที่สุด และ 7) มีฝมือการบริหารและทางวิชาการ
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เยาวภา โตสงวน, 2541 : บทคัดยอ ไดทําการวิจัย การแบงแยกงามตามเพศในองคการ
ราชการ พบวา ลักษณะการแบงงานมีความยืดหยุน ไมมีการแบงแยกเปนกฎตายตัว ขาราชการทั้ง
สองเพศสามารถทํางานของอีกเพศหนึ่งไดไมมีการตอตานที่รุนแรง ทั้งนี้เพราะขาราชการจะมีการแบง
งานตามโครงสรางของตําแหนงและตองมีความรับผิดชอบตามสายงานขององคการดวย
พระนพบุรี มหาวรรณ, 2549 : บทคัดยอ ไดทําการวิจัย ภาพสะทอนโลกทัศนชาวลานนา
ในนวนิยายของ มาลา คําจันทร ผูวิจัยใชเกณฑวิเคราะหโลกทัศน 4 ดาน คือ โลกทัศนเกี่ยวกับความ
เชื่อทางศาสนา โลกทัศนเกี่ยวกับการปกครอง โลกทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และ โลกทัศน
เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน ผลการวิจัยพบวา โลกทัศนเกี่ยวกับการปกครอง ชาวลานนาใหความเคารพ
ยําเกรงตอผูปกครอง ซึ่งถือวาเปนเจาชีวิตที่สามารถดลบันดาลสิ่งที่ดีและรายได
ศุภฤทธิ์ ธาราทิ พ ยนรา, 2551 : บทคัดยอ ไดทําการวิจั ย รู ป แบบภาวะผู นําของนายก
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดาน
การศึกษา และดานความหลากหลายของกลุมชาติพันธและปจจัยดานพื้นที่ พบวา ไมมีผลตอความ
คิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- เพศ (Sex)
ภาวะผูนํา
- อายุ (Age)
ภาพ -1การศึ
ความสั
พันธระหวางตัวแปรอิสระและตั
วแปรตามทีBehavior)
่ใชในการศึกษา
(Leadership
กษาม(Education)
- โลกทัศน (World view)

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา

จากภาพ 1 เป นภาพที่ แสดงความสั ม พั นธร ะหวาง เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึก ษา
(Education) และ โลกทัศน (World view) ที่มีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีแนวความคิดในการศึกษาดังนี้
“นายกองคการบริห ารส วนตําบลในเขตอํ าเภองาว จั งหวัดลําปาง จะมีภาวะผู นําเชนไร
ขึ้นอยูกับ เพศ อายุ การศึกษา และ โลกทัศน ซึ่งแตละคนมีอยูแตกตางกัน”
7. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางไว 2 กลุม เพื่อกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) คือ แบบสอบถาม และ เชิงคุณภาพ (qualitative research) คือ
แบบสัมภาษณ
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วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
7.1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง คือ รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทุกระดับชั้น
ขาราชการหนวยงานอื่น ๆ ผูนําชุมชน และผูประกอบการคา เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 8 แหง ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานหวด บานโปง
แมตีบ นาแก ปงเตา บานรอง บานแหง และบานออน เปนผูตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการแจกแบบสอบถามจํ านวน 250 ชุ ด ได รั บแบบสอบถามกลั บคืนมาและตรวจสอบความสมบู รณของ
แบบสอบถาม สามารถนํามาวิเคราะหได 248 ชุด คิดเปนร อยละ 99.2 หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลออกมาเปนคาสถิติตาง ๆ เชน
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
ผูใหขอ มูล สํ าคัญ ไดแก คือ ผูท รงคุณวุฒิ ซึ่ งมี ความรูและประสบการณเ กี่ ยวของกั บ
องคการบริหารสวนตําบล 3 กลุมจํานวน 6 คนคือ 1) กลุมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับ 2 คน 2) กลุมผูบริหารและผูนําในพื้นที่ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลํ าปาง จํานวน 2 คน 3) กลุม นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ในเขต
อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 2 คน
ผูวิจัยไดสัมภาษณ และรวบรวมผลการสัมภาษณครบทั้ง 6 คน ดวยตนเองคิดเปนรอย
ละ 100 หลังจากนั้นไดนําแบบสัมภาษณทั้งหมดมาวิเคราะหสรุปขอมูลโดยจัดเรียงตามรายการขอ
คําถามในแบบสัมภาษณจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณแบบรวมกลุม (Focus Group)
8. การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
8.1 แนวทางเชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข อ มู ล โดยการสร า งมาตรวั ด เป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบดวยรายการ/ขอคําถามจํานวน 59 ขอ และ นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ เพื่อหาคาดรรชนีความสอดคลอง
(IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีการวัดเชิงปริมาณคือ คุณสมบัติ
ของหนวยวิเคราะหที่สามารถวัดความแตกตาง/ความหางวาแตละหนวยมีความหางหรือแตกตางกัน
เทาใด ตัวแปรประเภทนี้เปนตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบชวง (Interval Scale) หรือมีการวัดแบบ
อัตราสวน (Ratio Scale) คาสถิติที่ใชไดแก 1) คาต่ําสุด (Minimum) 2) คาสูงสุด (Maximum) 3)
คาเฉลี่ย (Mean) และ 4) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
8.2 แนวทางเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการคนควาวิจัยทางเอกสาร และการสัมภาษณ
เจาะลึ ก ส วนการวิเ คราะหขอ มู ล ใชวิธีก ารวิเ คราะห ท างเอกสาร การวิเ คราะห ขอมู ล โดยวิธีก าร
สั ม ภาษณเ จาะลึ ก คํ าถามจากแบบสั ม ภาษณ จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ผู ให ข อ มู ล สํ าคั ญ จาก
รายการ/ขอคําถาม จํานวน 2 ขอ
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9. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี้ สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญเชิงปริมาณไดดังนี้
9.1 ภาวะผูนําในการบริหารงานปจจุบันของนายองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
เชิง ปริ ม าณ การศึก ษาจากกลุม ตัวอยาง จํ านวน 248 คน พบวา การบริ ห ารงานโดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง จากมากไปนอย ตามลําดับดังนี้คือ 1) ความกลาหาญ
2) ความตรงไปตรงมา 3) ความใจกวาง 4) การมีวิสัยทัศน 5) ความเฉลียวฉลาด 6) การสงเสริม
สนับสนุน 7) ความสามารถ 8) ความซื่อสัตย 9) การสามารถสรางพลังใจ และ 10) ความมีใจเปน
ธรรม
เชิงคุณภาพ จากการศึกษา ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว
จังหวัดลําปาง ในภาพรวมทั้ง 8 แหง พบวา ตางมีภาวะผูนําในการบริหารงานที่แตกตางกันซึ่งจาก
การสัมภาษณเจาะลึก มีการบริหารงานที่มีลักษณะสําคัญ 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุม ผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารงานระดับดี คือ กลุมผูนําที่มีการกําหนด
นโยบายและวิสัยทัศนขององคกรที่ชัดเจน ที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน มีภาวะ
ผูนําสูงโดยเฉพาะดานมนุษยสัมพันธที่กับองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ สงผลใหเกิดการยอมรับ และมี
องคกรเครือขายรวมพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดเปนอยางดี เชน สวนราชการใน
ทองถิ่น องคกรฝายปกครอง และกลุมพลังมวลชนตาง ๆ ในชุมชน
กลุ ม ที่ 2 กลุ ม ผูนํา ที่มี ภาวะผูนํา ในการบริหารงานระดับปานกลาง คือ กลุ ม ผู นําที่ มี
พฤติกรรมการบริ ห ารแบบยืดหยุนตามสถานการณ และวัฒ นธรรมของสั ง คม ให ความสํ าคัญ กั บ
ความสัมพันธเครือญาติของผูนํา จึงทําใหการบริหารงานบางสวนไมเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ ที่ไดกําหนดไวขององคกรเทาที่ควร จึงสงผลใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในชุมชน
และองคกรในทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง
กลุมที่ 3 กลุมผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารงานที่ควรปรับปรุง คือ กลุมผูนําที่มี พฤติ
กรรมการบริหารแบบอัตตาธิปไตย ขาดการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ขาดการวางแผนพัฒนา
พัฒนาที่ชัดเจน มุงพัฒนาเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเชิงสรางสรรคนอย จึงสงผลใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในชุมชนและ
องคกรในทองถิ่น อยูในระดับต่ํา
9.2 ภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง
เชิงปริมาณ พบวา สําหรับคุณสมบัติที่โดดเดนพึงประสงคของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง พบวา คุณสมบัติที่โดดเดนพึงประสงคเรียกจากมากไปนอย
ดังนี้ 1) ระดับการศึกษา (Education) ปริญญาตรี 2) โลกทัศน (World view) รูปแบบเสรีนิยม 3)
อายุ (Age) มีอายุระหวาง 41 – 50 ป และ 4) เพศ (Sex) ไมสนใจเพศ
เชิงคุณภาพ พบวา ภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรมีลักษณะเดนเหนือกวาผูอื่น 7 ประการคือ 1)
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มีองคความรูหลากหลายและรอบดาน 2) มีความกระตือรือรน ตั้งใจจริงในการพัฒนาองคกร 3) มี
ความสามารถในการใชถอยคําโนมนาวจิตใจผูอื่นใหคลอยตามได 4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด
กลาทํา กลารับผิด 5) มีวัยวุฒิและบุคลิกที่นาเลื่อมใส เคารพยําเกรง 6) การรูจักควบคุมสติอารมณ
ของตนเอง และ 7) การเขาใจถึงจิตใจผูอื่น
10. อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี้ มีประเด็นที่ควรนํามาพิจาณา เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงสามารถ
นําไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล สามารถอภิปรายผลเปน
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
10.1 ภาวะผูนําในการบริหารงานของนายองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว
จังหวัดลําปาง ปจจุบันเปนโดยภาพรวม พบวา การบริหารงานอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากที่ผาน
มาการบริหางานโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาหลายดาน องคการบริหารสวนตําบลเปน
องคกรที่สังคมใหความสําคัญและเฝาติดตามความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ปญหาการขาดความรู
ความเขาใจบทบาทหนาที่และขอบังคับของตนเอง ซึ่งกอใหเกิดขอขัดแยงขึ้นระหวางเจาหนาที่ที่เปน
ขาราชการประจํากับผูบริหาร การบริหารที่เอื้อประโยชนใหแกบางกลุมหรือเครือญาติเชิงนโยบาย
การเกิดปญหา ผลประโยชนทับซอนหรือเอื้อประโยชนใหแกกลุมนายทุน เหลานี้ทําใหเกิดขอครหา
จากบุคคลภายนอก และสงผลตอการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยตรง ในพื้นที่
อําเภองาว
ผลการศึกษาพบวา มีภาวะผูนําในการบริหารงานเรียงตามลําดับมากไปนอย 10 ดาน ดังนี้
1) ความกลาหาญ 2) ความตรงไปตรงมา 3) ความใจกวาง 4) การมีวิสัยทัศน 5) ความเฉลียวฉลาด
6) การสงเสริมสนับสนุน 7) ความสามารถ 8) ความซื่อสัตย 9) การสามารถสรางพลังใจ และ 10)
ความมีใจเปนธรรม
ใหสอดคลองกับบารนารด (Barnard, 1965 : 93-100) ไดกลาวถึงลักษณะผูนําวาควรมี
สวนประกอบ 5 ประการ คือ 1) ความมี ชีวิตชีวาและทนทาน (Validity and Endurance) 2)
ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness 3) ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness)
4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5. ความฉลาดมีสติปญญา (Intellectual Capacity)
ผลการสัมภาษณเชิงลึกจาก ผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ภาวะผูนําในการบริหารงานปจจุบัน
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จัง หวัดลําปาง มีการบริหารงานที่มีลักษณะ
สําคัญ 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุม ผูนําที่มีภาวะผูนําในการบริหารงานระดับดี คือ กลุมผูนําที่มีการกําหนด
นโยบายและวิสัยทัศนขององคกรที่ชัดเจน ที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน มีภาวะ
ผูนําสูงโดยเฉพาะดานมนุษยสัมพันธที่กับองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ สงผลใหเกิดการยอมรับ และมี
องคกรเครือขายรวมพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดเปนอยางดี เชน สวนราชการใน
ทองถิ่น องคกรฝายปกครอง และกลุมพลังมวลชนตาง ๆ ในชุมชน ใหสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สามารถ สูร โรคา ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ส งผลกระทบตอประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวา พบวา ผูบริหารแสดงความเฉลียวฉลาดและ
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มีสมรรถภาพสูงในการปฏิบัติงาน ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นภาพอนาคต (วิสัยทัศน) ขององคกร
ไดอยางชัดเจน ผู บริหารมองการณไกลถึงความเปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตนและทาทาย ผูบริหาร
แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงพลังอํานาจและความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับ
กลุ ม ที่ 2 กลุ ม ผูนํา ที่มี ภาวะผูนํา ในการบริหารงานระดับปานกลาง คือ กลุ ม ผู นําที่ มี
พฤติกรรมการบริ ห ารแบบยืดหยุนตามสถานการณ และวัฒ นธรรมของสั ง คม ให ความสํ าคัญ กั บ
ความสัมพันธเครือญาติของผูนํา จึงทําใหการบริหารงานบางสวนไมเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ ที่ไดกําหนดไวขององคกรเทาที่ควร จึงสงผลใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในชุมชน
และองคกรในทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ใหสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา,
2551 : บทคัดยอ ไดทํ าการวิจัย รู ปแบบภาวะผู นําของนายกองคก ารบริห ารสวนตําบลในอําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน พบวา คุณลักษณะความเปนผูนําที่เปนจริงในความคิดเห็นขอบประชาชน
มีความแตกตางจากคุณลักษณะความเปนผูนําที่คาดหวังและตองการ การไดมาซึ่งฐานอํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ไดอํานาจมาตามตําแหนงอยางถูกกฎหมายชาวบานและผูรวมงานจึง
ยอมรับและปฏิบัติตามคําสั่ง
กลุ ม ที่ 3 กลุ ม ผู นํา ที่ มี ภ าวะผู นํา ในการบริห ารงานที่ ควรปรั บ ปรุ ง คื อ กลุ ม ผู นํ า ที่ มี
พฤติกรรมการบริหารแบบอัตตาธิปไตย ขาดการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ขาดการวางแผน
พัฒนาพัฒนาที่ชัดเจน มุงพัฒนาเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเชิงสรางสรรคนอย จึงสงผลใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในชุมชน
และองคกรในทองถิ่น อยูในระดับต่ํา ใหสอดคลองกับผลการวิจัยของโกศล มีคุณ, 2540 (อางในศุภ
ฤทธิ์ ธาราทิพยนรา, 2551 : 29) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของหัวหนาแบบประชาธิปไตยและแบบ
เผด็จการที่มีตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของลูกนอง และประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
โดยเปรียบเทียบกลุมที่ทํางานในสภาวะตึงเครียดมากกับตึงเครียดนอยทํางานรวมกัน พบวา สมาชิก
กลุมที่มีผูนําแบบประชาธิปไตยมีขวัญและกําลังใจสูงกวาสมาชิกในกลุมที่มีผูนําแบบเผด็จการในระดับ
ที่เชื่อมั่นได
10.2 ภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคตของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภองาว จังหวัดลํา ปาง จากการศึกษาเชิง ปริมาณ พบวา คุณสมบัติที่โดดเดนพึ ง
ประสงคเรียกจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ระดับการศึกษา (Education) ระดับปริญญาตรี 2) โลกทัศน
(World view) รูปแบบเสรีนิยม 3) อายุ (Age) มีอายุระหวาง 41 – 50 ป และ 4) เพศ (Sex) ไม
สนใจเพศ ใหสอดคลองกับผลงานวิจัยดังตอไปนี้
เกี่ยวกับ 1) ระดับการศึกษา (Education) ระดับปริญญาตรีเปนอยางต่ํา ใหสอดคลองกับ
ผลการ วิจั ยของ สุ พานี สกฤษฎวานิช, 2549 : 44 กล าวถึง ระดับการศึก ษาที่แตกตางกั น เชน
ระดับ ปวส. ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ยอมทําใหพนักงานมีความรู
ความสามารถ ทัศนคติและความพรอมในการทํางาน
เกี่ยวกับ 2) โลกทัศน (World view) รูปแบบเสรีนิยม ใหสอดคลองกับผลการวิจัยของสุทธิ
วงศ พงษไพบูลย และคณะ, 2521 : 2 ใหความหมายวา โลกทัศน หมายถึง ภาพที่แลเห็นหรือหยั่ง
เห็นสิ่งตาง ๆ อันเกิดจากความรู ประสบการณ และวัฒนธรรมที่สืบทอดขอบแตละบุคคลหรือกลุมชน
แตละกลุม
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เกี่ยวกับ 3) อายุ (Age) มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ใหสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพานี
สกฤษฎวานิช, 2549 : 40 กลาวถึง อายุ (Age) อายุของคนเราจะมีสวนในการมองปญหาและกําหนด
รูปแบบความคิดของเราไดในระดับหนึ่ง ดัง จะเห็ นไดวา วัยรุน วัยกลางคน และวัยผูใหญ มั กจะมี
ความคิดความอานแตกตางกัน
เกี่ ยวกั บ 4) เพศ (Sex) ให ส อดคล อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ เยาวภา โตสงวน, 2541 :
บทคัดยอ ไดทําการวิจัย การแบงแยกงามตามเพศในองคการราชการ พบวา ลักษณะการแบงงานมี
ความยืดหยุน ไมมีการแบงแยกเปนกฎตายตัว ขาราชการทั้งสองเพศสามารถทํางานของอีกเพศหนึ่งได
ไมมีการตอตานที่รุนแรง
เชิงคุณภาพ พบวา ภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคต ควรมีลักษณะภาวะ
ผูนํา 7 ประการคือ 1) มีองคความรูหลากหลายและรอบดาน 2) มีความกระตือรือรน ตั้งใจจริงในการ
พัฒนาองคก ร 3) มีความสามารถในการใชถอยคําโนมนาวจิตใจผูอื่นใหคลอยตามได 4) มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาทํา กลารับผิด 5) มีวัยวุฒิและบุคลิกที่นาเลื่อมใส เคารพยําเกรง 6)
การรูจักควบคุมสติอารมณของตนเอง และ 7) การเขาใจถึงจิตใจผูอื่น ใหสอดคลองกับผลงานทาง
วิชาการของสตอกดิล ล (Stogdill, 1974 : 62-65) ผู บุกเบิก เกี่ ยวกั บการศึกษาการเปนผูนําได
รวบรวมผลการวิจั ยเกี่ ยวกั บ บุ คลิ ก ลั ก ษณะและพฤติก รรมของผู นําไว โดยจํ าแนกเป นกลุ ม ตาม
ผลการวิจัย ดัง นี้ ผูนําควรมี คุณลัก ษณะเหนือ กวาผู อื่น1) มีเ ชาวป ญญาดี 2) มีนิสั ยรั กการศึก ษา
คนควา 3) เป นที่ พึ่ ง ในเรื่ องที่ ตนรั บ ผิ ดชอบได 4) ชอบกิ จ กรรมและงานสั ง คม 5) มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจสังคมดี
11. ขอเสนอแนะของการวิจัย
11.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
พัฒนากระบวนการสงเสริมองคความรูใหม ใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยการ
จัดอบรม การพัฒนานําเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ เขามาใชในการบริหารงาน
11.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การเปดโอกาสใหประชาชนในตําบลมีสวนรวมในการบริหารงานของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เนนการบริหารงานเพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก
11.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล แยกเฉพาะตําแหนง วา
ในแตละตําแหนงมีภาวะผูนําของการบริหารงานแตกตางกันอยางไร และสงผลตอประสิทธิ์ผลการ
บริหารงานระดับใด
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Abstract
The aim of this thesis is to study the leadership state and management of
current sub district presidents under the administrative of Ngao district, Lampang
province. In addition, the thesis is aimed at finding an appropriate and effective
leadership state for future sub district presidents under the administrative body of
Ngao district, Lampang province.
This study applied a regular means of both quantitative and qualitative
processes. In order to analyze the information through quantitative research, the
information gathered for this study is done with questionnaires and in-depth
interviews. All data and evidence used in this thesis is collected from numbers of
different sources; vice president of a sub district administrative organization, secretary
of a sub district administrative organization, consultant of a sub district administrative
organization, members of a sub district council, civil servants of all levels of a sub
district administrative organization, civil servants from other governmental sectors,
leading community personnel and lastly businessmen. The sources mentioned above
are located within a sub district administrative organization of Ngao district, Lampang
province. There are 8 distinct areas under Ngao district administrative organization
where information is being collected, these are; 1) Ban Huad sub district
administrative organization 2) Ban Bowng
3) Mae Teeb 4) Na Kere 5) Bong Tao 6)
Ban Rawng 7) Ban Haeng 8) Ban Awn. The total numbers of interviews and
questionnaires collected is amount to 248 samples. The information collected is
analyzed via a computer program which calculates percentage, mean value and
standard deviation.
As for qualitative research, the information used in this thesis was collected
from highly qualified individuals whom possessed both knowledge and experience
regarding a district administrative organization. The data was collected through in-
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depth interviews and through focus group interviews.
There are 6 highly
qualified individuals who belong to 3 distinct groups. These 3 distinct groups are
1) a group of administrators of regional administrative organization (2 persons.) 2) A
group of administrators and community leaderswho are responsible in
managementat a district level (2 persons.) 3) A group of scholars and experts within
the area of Ngao district, Lampang province
(2 persons.)
Conclusion of the study
The conclusion of my research is that the leadership of current sub district
presidents under Ngao district administrative organization, Lampang province has 10
characteristic dimensions. The 10 characteristics are given below form many to least.
1) Courage 2) generosity 3) directness/transparent 4) world-view/ have vision for a
future 5) ability to motivate others 6) being supportive 7) intelligence 8) working
capability/talent 9) fairness and last but not least 10) honesty. Furthermore, each
presidents of the sub district administrative organization have different ways in
managing their duty. The different ways in management could be divided in to 3
groups;
Group1: A group of leaders where their leadership state in managing their duty is at
an excellent level. These leaders have a good policy and possess clear visions of
their organization through the participation of local people within the community.
This group has a high leadership state, especially in dealing with people within the
organization or people in general. In consequent of being good nature leaders,
he/she is easily accepted by the people. In addition, there are other development
organizations networks that are willing to work for the success of the organization.
Group2: A group of leaders where their leadership state in managing their duty is at a
mediocre level. This group of leaders consists of leaders whom management is
flexible, according to situation and according to a Thai societal norm. Where,
attention is given to their family members and their relatives. Therefore, in some area
of their management it does not always follow the organization’s policy and
obligations as one should.
Group3: A group of leaders where management skills need to be improve. Leaders
within this group tend to lead with autocracy, lacking the involvement from other
parties according to good governance. Furthermore, lacking a clear development
policy which emphasized only the basic structure, while, attention towards
technologies for improving recreation development is very little.
As for future presidents of sub district administrative organization under Ngao
district, Lampang province, the admiring traits to become an efficient and appropriate
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leader are (from most to least); 1) Education (at least with a bachelor degree) 2)
liberal world view 3) Age between 41-50 year old 4) Gender (not important)
Furthermore, a successful and efficient leadership in the future for presidents
of sub district administrative organization under Ngao district, Lampang province
should embodied 7 features of leadership given below. These features should be
prominent and distinct above the rest of the candidates.
1. Have a wide range of knowledge and skills
2. Enthusiastic, genuine determination to improve the organization
3. Ability to persuade people verbally
4. Confidence, dare to think, to do and owning up to mistakes
5. Have respectable and admirable characteristics
6. Able to control one’s emotion
7. Sympathetic of others
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การนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
Implementing the Transparency as one of the Principles of Good
Governance by the Executives of Municipalities in Mae Tha district, Lampang
Province.
ณภัทร คําลือปลูก
บทคัดยอ
การศึกษาในเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ แมทะ จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
การศึ ก ษานี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง รวบรวมข อ มู ล โดย
แบบสอบถามเพื่อ ทําการวิเคราะห การวิจัยโดยมาจากประชากรกลุม ตัวอยางในเขตอํ าเภอแม ท ะ
จังหวัดลําปาง รวมจํานวน 280 ตัวอยาง โดยการวิเคราะหขอมูลไดอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการหา
คาร อ ยละ คาเฉลี่ ย คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห ถดถอยพหุ แบบปกติเ พื่ อ วิเ คราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
ในความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
การนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานการเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ดานการ
เขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ดานการมีสวนรวมของประชาชน และดานการเปดเผยกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร พบวาตัวแปรดานการเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ไมมีความสัมพันธตอระดับ
ธรรมาภิบาลดานความโปรงใสของการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ ดาน
การเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ดานการมีสวนรวมของประชาชน และสวนปจจัยดานการเปดเผย
กระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร มีความสัมพันธตอระดับธรรมาภิบาลดานความโปรงใสของการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ในการวิเ คราะห อิ ท ธิพ ลเชิ ง สาเหตุ ของระดับ ธรรมาภิบ าลดานความโปร ง ใสของการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวาตัวแปรสาเหตุซึ่งไดแก
การเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได การมีสวนรวมของประชาชน และการเปดเผยกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริหารสามารถอธิบายการผันแปรของระดับธรรมาภิบาลดานความโปรงใสของการบริหารงาน
ของผู บริ ห ารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแม ท ะ จั ง หวัดลํ าปาง ไดร อยละ 47.3 โดยการเป ดเผย
กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารเปนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือการมีสวนรวม
ของประชาชน และการเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงไดตามลําดับ
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ร วมกั น ของประชาชนชาวไทยในการธํารงรั ก ษาไวซึ่ ง เอกราชและความมั่ นคงของชาติก ารทํ า นุ
บํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนมิ่งขวัญของ
ชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวิถีทางในการปกครอง
ประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวม ในการ
ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้ง
ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้ง
ใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่น ๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามแนวทางการ
บริห ารงานแผนดินไปสูห ลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) การวางหลัก ประกั นดานการ
คุมครองความเปนมนุษย สิท ธิและเสรีภาพของประชาชน การวางแนวทางและหลั กการในการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น การสงเสริมความเปนอิสระ และสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อใหหนวยงานของภาครัฐสามารถปรับตัวใหทันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับยุคของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไปอยางรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายในการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยเรงรัดดําเนินการเปลี่ยนแปลงการทํางานของขาราชการอยางจริงจัง อีกทั้งยังเปนการ
สรางความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและประชาชนที่มีตอการทํางานของรัฐบาล
จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมไดเกิดขึ้นมานั้นไมวาจะเปนความเขมแข็ง
ของภาคธุรกิจ ภาคประชาชน กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาประเทศสู
สังคมประชาธิปไตย และความตื่นตัวของประชาชนที่ตองการเขามามีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเมือง
และการบริหารงานของภาครัฐ ระบบการบริหารงานของราชการจึงนับวาเปนกลไกที่มีวามสําคัญยิ่ง
ตอความสําเร็จของการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ประเทศไทยตองประสบกับ
สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจึงจะตองเปนพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนกระดับไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารประเทศ แตที่ผานมากลไกของภาครัฐโดยรวมแลวยังลาสมัยและขาดประสิทธิภาพ
ซึ่งนับวาเปนปญหาสําคัญที่ถวงรั้งใหระบบราชการไทยไมสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สัง คมและความตอ งการของประชาชนไดม ากเท าที่ ควรจึ ง มี ความจําเป นอยางยิ่ง ที่ จะตอ งปฏิรู ป
ราชการไทยอยางจริงจังและรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาใหระบบราชการไทยเปนราชการยุคใหมที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยสูเวทีการแขงขันในสังคมโลกและสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง เนื่องจากการมุงพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางและกระบวนการทางสังคม โดยเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและมี
อิสระทางเศรษฐกิจจํานวนมากพอที่จะเปนฐานของประชาธิปไตย เกิดการตื่นตัวในสิทธิและหนาที่ ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเปดไดเกิดคานิยมใหม ๆ ขึ้น เกิดการหมุนเวียนของขาวสาร
และทําใหการบริหารประเทศตองคํานึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญ การประพฤติปฏิบัติตนที่ ไม
ถูกตองดีงามของผูนําและผู บริหารจะไม ไดรับการยอมรับและถูกคัดคานจากคนส วนใหญ ซึ่งการ
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เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนรากฐานสําคัญที่มั่นคงใหกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ปาล
สิฌาล ธีรัฐฌานล, 2551
การสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในระบบการบริหารราชการไทยจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพราะหลักธรรมาภิบาลจะเปนปจจัยเสริมใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะ
เปด ประชาชนมีเสรีภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง เกิดกระบวนการรวมตัว
กันของประชาชน ประชาสังคม และสรางคานิยมใหม ๆ ที่จะนําไปสูการวางรากฐานสังคมไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สรางความเปนธรรม สรางความสันติสุขในสังคม สรางภูมิคุมกันใหสังคมไทยมีความ
แข็งแรงยิ่งขึ้น ธรรมาภิบาลมีบทบาทความสัมพันธที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความเปนประชาธิปไตย เปน
หลักการที่นํามาใชในการบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย เพราะชวยสรางสรรคสงเสริมองคกร
ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน พนักงานทํางานอยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทํา
ใหผลประกอบการขององคกรขยายตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลวยังใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมี
ความศรัทธา เชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางมั่งคง องคกรที่โปรงใสยอมไดรับ
ความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน
และประชาชน ตลอดจนสงผลที่ดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ ซึ่ง
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลนั้นเปนการเชื่อมโยงองคประกอบของสังคม 3 สวนเขา
ดวยกัน คือ ประชาสังคม (Civil Society)ภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) และภาครัฐ (State or
Public sector) เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคม รัฐเกิดความ
เขมแข็ง มั่นคง มีเสถียรภาพและประชาชนมีความเปนอยูอยางสงบสุข เปนการสรางการมีสวนรวม
และเปนการระดมความคิดจากสวนประกอบที่สําคัญของสังคม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542
พื้นที่ เทศบาลตําบลในเขตอํ าเภอแมทะ จั งหวัดลําปางมีความสําคัญทั้ งดานสั งคมดาน
เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากการเกษตรกรรม
ไปใชเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย การพาณิชยกรรมและเปนเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมา เชน การใหบริการสาธารณะที่ไม
เพียงพอ เปนตน ดังนั้นการพัฒนาการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ของเทศบาลตอชุมชนเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนสูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในทรัพยสิน ตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจของหลายฝาย ตั้งแตความรวมมือภายในหนวยงานของเทศบาล หนวยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน ความรวมมือจากพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลที่ไดมีการรวมคิด
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมตรวจสอบ และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนการสรางกลไก
การตรวจสอบ การถวงดุลอํานาจทางการบริหารงานของราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งนําไปสูการปฏิรูปใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้งในระดับ
ภาครัฐและเอกชน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการนําหลัก
ธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง เนื่องจากผูวิจัยมีความคิดเห็นและตระหนักดีวา ผูที่ปฏิบัติงานรวมกันในเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จะสามารถเปนกําลังที่สําคัญ ในการนําเอาหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกตใชในการปฏิรูประบบราชการไปสูการเปนราชการยุคใหมที่มีลักษณะของธรรมาภิบาลเปน
รากฐาน ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรวบรวม
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เอกสารวิชาการ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูบริหารและผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆของเทศบาล
ประชาชน หรือผูที่สนใจทั่วไปไดรับประโยชนและเกิดความเขาใจอันดีตอนโยบายการบริหารจัดการ
งานของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใช
ในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
3.ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปางครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาไว 5 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก
ผูบ ริ หารเทศบาลตําบล ซึ่ งไดแก เทศบาลตําบลป าตันนาครั ว เทศบาลตําบลแม ท ะ
เทศบาลตําบลน้ําโจ เทศบาลตําบลสิริร าช เทศบาลตําบลนาครัว จํานวน 5 แหง จําแนกเปน รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ขาราชการอื่น ๆ (ยกเวนพนักงานเทศบาล) ผูนําชุมชน และ
ผูประกอบกิจการคา
3. ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก
พื้นที่เทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ใชเวลาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 6 เดือน ตั้งแตเดือ น
มิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
5. ขอบเขตดานรูปแบบการวิจัย ไดแก
การศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบ ริหาร
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ
4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแม
ทะ จังหวัดลําปาง เพื่อเปนแนวทางใหกับสวนราชการอื่น ๆ ที่สนใจจะนําไปพิจารณาประยุกตใชได
ตอไป
2. ทําให ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัด
ลํ า ปาง ในการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาประยุก ต ใช ใ นการบริ ห ารงานเทศบาลเพื่ อ เป น ขอ มู ล
ประกอบการปรับปรุงในการบริหารงานของเทศบาลใหดีขึ้นได
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3. เพื่อรวบรวมขอมูล ขอเท็จ จริงตาง ๆ ใหกับทางเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมท ะ
จังหวัดลําปาง ใชประกอบการพิจารณา หาแนวทางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารงานที่ดี ให
เปนที่พึงพอใจของทั้งขาราชการและประชาชนในเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
4. ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคตของผูวิจัย และเปนประโยชนตอนักศึกษาผูอื่นที่สนใจในงานดานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
บุญฤทธิ์ เกตุจํานง (2549,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใน
องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา เทศบาลนคร
นนทบุรี มีการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยไดปฏิบัติตามแนวทางหลักพื้นฐาน 6 ประการ
ของหลักธรรมาภิบาล โดยสวนใหญจะเนนไปที่การบริการประชาชนการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบ รวมแสดงความคิดเห็นและการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานมากยิ่งขึ้นปญหาและอุปสรรค
ปาลสิฌาล ธีรัฐฌานล (2550,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงาน
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานนิติธรรม รองลงมา คือดานคุณธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานความโปรงใส ดานความคุมคา
และดานการมีสวนรวมตามลําดับ
สุภัทรามาศ จริยเวชชวัฒ นา (2547,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการของ
เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานฉาง ผลการวิจัยพบวา ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลบานฉางตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลบานฉางไดจัดทําโครงการตาม
นโยบายและเทศบัญญัติในดานตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหา
จุดยืนและแนวทางรวมกันพบวาประสบปญหาในเรื่องโครงสรางพื้นฐานการทํางานในเทศบาลยังไม
เปนระบบ โดยพนักงานสวนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเกา ไมยอมรับระเบียบกฎเกณฑใหมๆ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.การเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ
2.การเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได
3.การมีสวนรวมของประชาชน

ระดับธรรมาภิบาลดานความ
โปรงใสมาใชในการบริหารงาน
ของผูบริหารเทศบาลตําบล

4.การเปดเผยกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา
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จากภาพ 1 เปนภาพที่แสดงความสัม พันธระหวาง การเปดเผยขอ มูล อยางสม่ําเสมอ การเขาถึง
เอกสารขอเท็จจริงไดการมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร ที่มี
ผลการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยมีแนวคิดในการศึกษาดังนี้
“เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมา
ใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง”
7. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางไว 2 กลุม เพื่อกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) คือ แบบสอบถาม และ เชิงคุณภาพ (qualitative research) คือ
แบบสัมภาษณ
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
7.1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การกําหนดประชากรและ
กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง คือ รองนายกเทศมนตรี ที่ป รึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ขาราชการอื่น ๆ (ยกเวนพนักงาน
เทศบาล) ผูนําชุมชน และผูประกอบการคา ในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว,เทศบาลตําบลแมทะ,
เทศบาลตําบลน้ําโจ, เทศบาลตําบลสิริราช, เทศบาลตําบลนาครัว รวม 5 เทศบาลตําบล เปนผูตอบ
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 280 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาและ
ตรวจสอบความสมบู รณของแบบสอบถาม สามารถนํามาวิเคราะห ขอ มู ล ดวยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จรู ป และ
วิเคราะหขอ มูลออกมาเปนคาสถิติตาง ๆ เชน คาต่ําสุด คาสูงสุ ด คาเฉลี่ ย คารอยละ และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
การศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางเชิ ง คุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาประกอบด ว ย การ
คนควาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) แบบสัมภาษณดวยตนเอง และการวิเคราะห
8. การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
8.1 แนวทางเชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข อ มู ล โดยการสร า งมาตรวั ด เป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบดวยรายการ/ขอคําถามจํานวน 50 ขอ และ นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity)
ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีการวัดเชิงปริมาณคือ คุณสมบัติของหนวยวิเคราะหที่สามารถวัดความ
แตกตาง/ความหางวาแตละหนวยมีความหางหรือแตกตางกันเทาใด ตัวแปรประเภทนี้เปนตัวแปรที่มี
ระดับการวัดแบบชวง (Interval Scale) หรือมีการวัดแบบอัตราสวน (Ratio Scale) คาสถิติที่ใช
ไดแก 1) คาต่ําสุ ด (Minimum) 2) คาสูงสุ ด (Maximum) 3) คาเฉลี่ ย (Mean) และ 4) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
8.2 แนวทางเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการคนควาวิจัยทางเอกสาร และการสัมภาษณ
สวนการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหทางเอกสาร
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9. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี้ สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญเชิงปริมาณไดดังนี้
การนําหลัก ธรรมาภิบาลดานความโปร งใสมาใชในการบริห ารงานของผูบริห ารเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปางจําแนกออกเปน 4 ดานดังนี้
1. ดานการเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ประชากรมีความคิดเห็นตอธรรมาภิบาลดาน
ความโปรงใสมาใชในบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูใน
ระดับปานกลาง รายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูลขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณชนมี
ความถูกตองตรงกับความเปนจริง และรายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอกที่ไมมีผลประโยชนทําไดโดยเปดเผย
2. ดานการเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ประชากรมีความคิดเห็นตอธรรมาภิบาลดานความ
โปรงใสมาใชในบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับ
มาก รายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประชาชนสามารถเขาพบผูบริหารได และรายการ/ขอ
คําถามที่ มี คาเฉลี่ยต่ําสุ ด คือ กรณีมี ขอ สั งเกตเกี่ยวกั บการทุ จริ ตและคอร รัป ชั่นในการปฏิบั ติง าน
ภายในเทศบาลมีการชี้แจงหรือแกไขปญหาทันที
3. ดานการมีสวนรวมของประชาชน ประชากรมีความคิดเห็นตอธรรมาภิบาลดานความ
โปรงใสมาใชในบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับ
ปานกลาง รายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปน
กรรมการตาง ๆ และรายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เทศบาลสนับสนุนใหประชาชนเขารวม
ฟงการประชุมสภาเทศบาล
4. ดา นการเป ดเผยกระบวนการตัดสิ นใจของผู บ ริ ห าร ประชากรมี ความคิด เห็ นต อ
ธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในบริ หารงานของผูบริ หารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมท ะ
จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก รายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลเอาใจใสตอปญหา
ของประชาชนและชุมชนอยางตอเนื่อง และรายการ/ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารและ
พนักงานเทศบาลมีความกลาหาญพรอมที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ประชากรมีความคิดเห็นตอธรรมาภิบาลดานความโปรงใส
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเปดเผยกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร ดานที่
มีคาเฉลี่ ยรองลงมา คือ การเขาถึงเอกสารขอ เท็จ จริง ได ดานการเป ดเผยขอมู ล อยางสม่ํ าเสมอ
ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยที่ต่ําที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมของประชาชน
10. อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี้ มีประเด็นที่ควรนํามาพิจาณา เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงสามารถ
นําไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการศึกษาของเทศบาลตําบล สามารถอภิปรายผลเปนประเด็น
สําคัญ ดังนี้
จากการวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใส
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมี 4 ดาน ซึ่ง
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ไดแก ดานการเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ดานการเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ดานการมีสวนรวม
ของประชาชน และดานการเปดเผยกระบวนการตัดสิ นใจของผู บ ริ ห าร พบวาตัวแปรดานการ
เปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ไมมีความสัมพันธตอระดับธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ ดานการเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ดาน
การมีสวนรวมของประชาชน และสวนปจจัยดานการเปดเผยกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร มี
ความสัมพันธตอระดับธรรมาภิบาลดานความโปรงใสมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอแม ท ะ จัง หวัดลํ าปาง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิจั ยของ ปาลสิ ฌ าล ธีรั ฐ ฌานล
(2550,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือที่มีตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานนิติธรรม รองลงมา คือดาน
คุณธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานความโปรงใส ดานความคุมคา และดานการมีสวนรวมตามลําดับ
ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือควรพัฒนาหนาที่ของตนเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน ควรกําหนดนโยบายในการบริหารเชิงบูรณาการโดยนําจุดแข็งและ
จุ ดอ อ นของการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในแตล ะดานมาเชื่อ มโยงกั นควรจั ดโครงการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลและการประสานงานเชิงกลยุทธ ควรมีการกําหนดนโยบายใหพนักงานเทศบาล
ตําบลสําโรงเหนือเปนศูนยกลางของประชาชน เพิ่มโอกาสใหแกบุคลากรประชาชนและผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ของเทศบาลมากขึ้น
11. ขอเสนอแนะของการวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การเป ด เผยข อ มู ล อย า งสม่ํ า เสมอ ควรมี ก ารบริ ห ารงานได มี ก ารเป ด เผยเรื่ อ งราว
ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพสิ่งของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผ านวิธีก ารใด ๆ และไม วาจะไดจั ดทํ า ไวในรู ป แบบของเอกสาร แฟ ม รายงาน หนัง สื อ แผนผั ง
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่
ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
2. การเขาถึงเอกสารขอเท็จจริงได ควรมีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถหาขอมูล
หรือสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยอยางทั่วถึง
3. การมี สวนรวมของประชาชน ควรมีการกระจายโอกาสใหป ระชาชนมีสวนรวมทางการ
เมือง และการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความเป นอยูของประชาชน โดยวิธีก ารใหขอมู ล แสดงความคิดเห็ นให คําแนะนํา
ปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนในการที่ประชาชนไดรวม
เสนอความคิดเห็น การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจติดตามผลของ
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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4. การเปดเผยกระบวนการตัดสิ นใจของผูบริห าร ควรมีการเปดโอกาสให มีการสอบถาม
เสนอความคิดเห็ น หรือ ขอ มู ลทางปฏิบั ติตรง ป ญ หา อุ ป สรรค ขอจํ ากั ด และขอเสนอแนะ จาก
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมากที่สุด และยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม
ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
1. การเป ดเผยขอ มู ล อยางสม่ํ าเสมอ จั ดใหเ จ าหนาที่ บุ คลากร ประชาชน และผู มี ส วน
เกี่ยวของไดมีก ารศึกษาดูงานขอมูล ระบบสารสนเทศขององคกรอื่น ๆ มีความเขาใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ มากขึ้น ใหมี การพัฒนาขอ มูล ขาวสาร ระบบสารสนเทศใหมี ความถูก ตองเป น
ป จ จุ บั น และจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล ด า นต า ง ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. การเขา ถึง เอกสารข อ เท็ จ จริ ง ได จั ดให เ จ า หนาที่ บุ คลากร ประชาชน และผู มี ส ว น
เกี่ยวของไดจัดเก็บเอกสารหรือขอมูลตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดสะดวกและงายตอการคนหา
3. การมีสวนรวมของประชาชน จัดใหเจาหนาที่ บุคลากร ประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของ
อบรมใหความรู ไดทําความเขาใจในการมีสวนรวมประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล เปดโอกาส
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลมากขึ้นกวาเดิม เพิ่ม
ชองทางการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลใหครอบคลุมทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้น
4. การเปดเผยกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร ใหการแนะนําในการยอมรับผลที่เกิดจาก
การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น ตอ งยอมรับผลที่ เกิ ดขึ้นจากการตัดสิ นใจ และการกระทํ าไดทั้ง ผลดี ผลเสีย และสามารถ
อธิบายเหตุผลในการกระทํานั้นได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking) การบริหารจัดการภาครัฐกับองคกรอื่น ๆ
ถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practices) และการสนับสนุนของภาครัฐกับองคกรอื่น ๆ วาปจจัย
ใดมิอิทธิพลสัมพันธ หรือแตกตางกัน หรือไม เพื่อเชื่อมโยงวิธีการวางรากฐานการบริหารการจัดการที่
ดีในระดับประเทศอยางเปนระบบและเกิดความตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานถึงหลักธรรมาภิบาลวามีปจจัยใดบางที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม
3. ควรศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร เพื่อใหทราบจุดที่ควรพัฒนา
และเสริมสรางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทํานองเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้
4. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลของงานดานตาง ๆ
5. เนื่อ งจากมี นัก วิชาการเกี่ ยวกั บ ธรรมาภิบ าลบางท านมี ความเห็ นวา หลัก ธรรมาภิบ าล
เหมาะสมกั บดานการบริหารงานดานการเงิ นหรื อความโปร งใส แตไม เหมาะสมกับการปฏิรู ปการ
เรียนรู เพราะยังไม เขาถึง กระบวนการประชาธิป ไตยอยางแทจ ริง ดังนั้น ควรศึกษาความสัม พันธ
ระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ การจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพิ สูจนสมมติฐาน
ดังกลาว
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6.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลที่ทราบจากผลการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปน
การศึกษาจากประชากร ซึ่งเปนพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เทานั้น ถา
มีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ ในสังกัดอื่น หรือในเขตพื้นที่อื่น จะสามารถนําผลการวิจัยมา
ศึกษาเปรียบเทียบจนไดขอสรุปที่สามารถนําไปเปนประโยชนในการอางอิงไดอยางกวางขวางตอไป
ดังนั้น จึงควรมีก ารศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกับ เรื่องนี้ในหนวยงานหรือเขตพื้นที่ อื่น เพื่อนํามาใชประโยชน
ดังกลาว นอกจากนี้จะทําใหไดขอคนพบที่หลากหลายและเปนประโยชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ABSTRACT
This study aims to study the opinion of the people that affect implementing
the transparency as one of the principles of good governance by the executives of
municipalities in Mae Tha district, Lampang Province.
The study methodology used in both quantitative and qualitative data which
collected by the questionnaire in order to make the analysis and test the hypothesis.
The data is collected from 280 population sample groups in Mae Tha district,
Lampang Province and analized by a computer program. This is find the percentage ,
average, the standard deviation and an ordinary multiple regression analysis to test
hypothesis between the dependent variables and independent variables. The study
summarized in the following.
The opinion of the population samples toward implementing the
transparency as one of the principles of good governance by the executives of
municipalities in Mae Tha district, Lampang Province are divided into 4 aspects; the
regularly information disclosure , the access to documents , the participation of the
people and the disclosure of executive decision-making process. It found that the
regularly information disclosure has no relationship with the level of implementing
the transparency as one of the principles of good governance by the executives of
municipalities in Mae Tha district. But on the other hand , the access to documents ,
the participation of the people and the disclosure of executive decision-making
process are relate to the level of implementing the transparency as one of the
principles of good governance by the executives of municipalities in Mae Tha
district, Lampang Province.
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The analyzing of the causal influence of the level implementing the
transparency as one of the principles of good governance by the executives of
municipalities in Mae Tha district, Lampang Province Province found that the
following causal factors can explain the variation of the level implementing the
transparency as one of the principles of good governance by the executives of
municipalities in Mae Tha district, Lampang Province. They are the access to
documents ,the participation of the people and the disclosure of executive decisionmaking process which is 47.3 percent. The disclosure of executive decision making
process is the most influential causes and followed by the participation of the
people and the access to documents.
The important suggestion is municipalities in Mae Tha district, Lampang
Province should develop their duty to respond the needs of the
people. Management should establish policies for the integration by treating the
weakness and the strength of the good governance administration. They should have
the project that promote good governance in the organizations. They should have
the people-center policy in order to give more chances for steak holders to
participate on municipality activities.
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง
Implementation of Internal Quality Assurance of District Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Province
สายไหม กรรเชียง*
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้มี วัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัยอํ าเภอในจั งหวัดลําปาง 2)
เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน 3) ศึกษาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขการดํ าเนิ นงานประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง ศึกษาจากกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 133 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟเทส ( f-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปาง ทั้ง 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณาเป นรายดานพบวา คาเฉลี่ ยสูง สุดคือ ดานการประกั นคุณภาพการศึกษา
รองลงมาคือ ดานคุณภาพการจัดการศึกษ และดานการบริหารการศึกษา ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอํ าเภอในจั งหวัดลําปาง จํ าแนกตามสถานภาพการทํ างาน
ทราบวาขาราชการรวมถึง ผู บ ริ ห ารมี ความรู ความเขาใจในการปฏิบั ติก ารประกั นคุณภาพ การ
ดําเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรม โดยจะเห็นไดจากผลการวิจัย สภาพการดําเนินงานของขาราชการ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เ นื่องจากเปนภารกิจของขาราชการ / ผูบริหาร จะตองดูแลระบบ
ประกันคุณภาพ ดังที่สํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (2547) ไดระบุวาผูบริหารเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา และดูแลใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง เมื่อพิจารณาพบวา อุปสรรค
การดําเนินงานเกิดจากไมมีการนําผลการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยตนสังกัดมาพัฒนาปรับปรุงในการจัดทําแผนงาน โครงการที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
ผูเรียน / ผูรับบริการอยูในวัยผูใหญ ทําใหการเรียนรูชา สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และการ

220

จัดทําระบบสารสนเทศยังไมการจัดระบบที่เปนปจจุบัน ดังนั้นควรใหความสําคัญในการนําผลการ
ประเมินที่ผานมา มาปรับปรุงแกไขตามสภาพปญหาที่พบ ซึ่งจะสงผลใหการ
* สายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แมทะ
จ.ลําปาง
ดํา เนิ นงานการประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คําสําคัญ : การดําเนินงาน, มาตรฐาน, ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
Abstract
This research has objectives to 1) Study The Implementation of Internal
Quality Assurance of District Non-Formal and Informal Education Center, Lampang
Province. 2) Compare the Implementation of Internal Quality Assurance of District
Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province classify by work
status. 3) Study the obstacles and problem solving ways of standard operation of
The Implementation of Internal Quality Assurance of District Non-Formal and
Informal Education Center, Lampang Province. Example group are from Krejcie &
Morgan’s table; who are government officers, volunteer teachers from District and
Sub-district Non-Formal and Informal Education Center totally 133 people. Study’s
tool use questionnaire scale: analyze by frequency, percentage, mean, standard
deviation, One - way ANOVA, and f-test. From the analysis report it was found that
1) Overview of the Implementation of Internal Quality Assurance of District
Non-Formal and Informal Education Center, Lampang Province Study both 6
standards, 26 indicators all are in High levels. When we consider by rearrange from
maximum to minimum average are Education Quality Assurance, Education Management
Quality, and Education Administration Management respectively.
2) Compare the Implementation of Internal Quality Assurance of District NonFormal and Informal Education Center, Lampang Province classify by work status.
When we consider both overview and by rearrange from maximum to minimum average
are government officers have highest average, Then Sub-district Non-Formal and Informal
Education Center, and Volunteer teachers respectively.
3) Overview of study the obstacles and problem solving ways of standard
operation of The Implementation of Internal Quality Assurance of District Non-Formal
and Informal Education Center, Lampang Province are they do not implement the
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Individual Assurance and School Internal Quality Assurance result to develop their
work plan with clearly writing project, subordinate are students / mostly are adults
so their ability to study are quite slower, and this cause low learning achievement, and
Preparation of Information Systems respectively.
Keywords : Operation, Standard, Sub-district’s Non-formal and Informal Education Center
บทนํา
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศัย ถื อ เป นการศึก ษาอี ก ระบบหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิตแกประชาชนอยางมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเปนสิทธิที่คนทุกคนพึงไดรับ เพื่อนําความรูไปพัฒนาอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาถือวาเปน
รากฐาน และเปนกลไกสําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพเหตุการณปจจุบัน การเรง
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน เพื่อเปนชองทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทําใหบุคคลมีบคุ ลิกภาพ
ที่ ส มบู ร ณทั้ ง ร า งกายและจิ ตใจ การดํา เนิ น การตามระบบการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภาย
สถานศึกษาในนับวาเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ในป พ.ศ. 2553 สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย
(2553 ก) ไดจัดทํามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน โดยกําหนดใหมี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ ซึ่ง
เปนมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาจะตองใชมาตรฐาน
และตัวบ ง ชี้ดัง กล าวเป นเป าหมาย เชิง คุณภาพในการดําเนิน งานของสถานศึ ก ษา และใชเ ป น
เครื่องมือในการกํากับ ตรวจสอบทบทวนการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จะมีทั้งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอที่มีผลการประเมินที่อยูในระดับดีมาก และระดับดีซึ่งถือวาผานการประเมิน แตยังมี ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ที่ยังไมผานการประเมิน ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการดําเนิ นงานประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอที่มีผลการประเมินที่อยูในระดับดีมาก และระดับดี มีแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางไร และที่ยังไมผานการประเมิน ควรจะตองมีการปรับปรุง แกไข
และพัฒนาตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพภายในอยางไร เพื่อใหการปฏิบั ติงานไดถูกตองตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปาง
2. เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน
3. ศึกษาอุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร จํ านวน 172 คน ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 34 คน ครู อาสาสมั คร
การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 60 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 78 คน ในศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง
กลุมตัวอยาง จํานวน 133 คน ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 34 คน ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 47 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามจํานวน 133 ฉบับ แบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือขาราชการ ครูอาสาสมัคร
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตําบล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางแกไขตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย ของสํานักงานสงเสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 133 คน ในศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม
เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ซึง่ จําแนกไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก
แจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (percentage) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคํา
บรรยาย
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง ศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย(Mean) สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรี ยบเที ยบสภาพการดําเนินงานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึก ษา ตามมาตรฐานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย 6
มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) การทดสอบ
สมมุติฐาน F-test และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พรอมกับการนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑของลิเคอรท
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ความถี่ หา
คารอยละและนําเสนอในรูปแบบของการบรรยาย
ผลการศึกษา
1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ของ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน 26
ตัวบงชี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา ประเด็นทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
3 ลําดับ แรกคือ การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ
และ การบริหารการศึกษา ประเด็นทีม่ ีเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ คุณภาพผูเรียน / ผูรบั บริการ
2. เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอํ าเภอในจั ง หวัดลํ าปางจํ าแนกตามสถานภาพการทํ างาน
ทราบวาขาราชการรวมถึง ผู บ ริ ห ารมี ความรู ความเขาใจในการปฏิบั ติก ารประกั นคุณภาพ การ
ดําเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรม โดยจะเห็นไดจากผลการวิจัย สภาพการดําเนินงานของขาราชการ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง พบวา
อุปสรรค
1. ไมมีการนําผลการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด
มาพัฒนาปรับปรุงในการจัดทําแผนงาน โครงการที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งผูรับบริการมี
จํานวนมากยากตอการดูแลดานคุณภาพของผูเรียน / ผูรับบริการ รวมทั้งผูเรียนการศึกษานอกระบบ
ขั้นพื้นฐานเปนวัยผูใหญ กิจกรรมการเรียนรูเปนไปไดชา
2. การจัดทําแผนการพบกลุมของครูยังขาดความชัดเจนและไมครอบคลุม การใชบริการ
การศึกษาผานระบบออนไลน ไดแกการใชอินเตอรเน็ต สื่อ CD อุปกรณไมเพียงพอ ยังไมคลอบคลุม
ทุกตําบล ครู / บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรูขาดความรูความชํานาญ
3. ผูบริหารมีภาระงานมาก บุคลากรในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการเรียนการสอนมี
นอย เครือขายขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผน ขาดการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน กลยุทธจุดเนน
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การดําเนินงานทุกป ขาดการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงโดยจัดลําดับความสําคัญเรงดวน
4. ระบบการจัดเก็บเอกสารรองรอยในการทํางานที่เปนปจจุบัน การขาดความตอเนื่องของ
บุคลากรในการรับผิดชอบหนาที่ตามมาตรฐาน
5. การจัดกิจกรรมของสถานศึกษายังไมสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
6. การปฏิบัติงาน ไมครบวงจร PDCA โดยเฉพาะ A ขาดความตอเนื่องในการประสานงาน
กับภาคีเครือขาย
แนวทางแกไข
1. สถานศึกษาตองกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาผูเรียน
2. สถานศึ ก ษามี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนํ า หลั ก สู ต รเสนอผ า น
คณะกรรมการสถานศึกษาและไดรับการเห็นชอบใหเปนหลักสูตรของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
4. มีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวม ในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
โดยระบุเปาหมายและ กลยุทธ ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ โดยไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
6. มีการวิเคราะห ขอมูลสารสนเทศ ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
และผลประเมินอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของในการจัดทําแผนงาน โครงการ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการดําเนินงานมาตรฐานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอั ธยาศัยอํ าเภอ ในจั ง หวัดลํ าปาง ผลการวิจั ยพบวา ระดับ การดําเนินงานประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะทุกคนในสถานศึกษาตระหนักเห็นความสําคัญ
ในการรวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา การดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ
การทํางานของบุคลากรเพราะการประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวา
จะเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จึงมีความคิดเห็นในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทัศนีย หมูคํา
(2547 : ) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดกําแพงเพชร พบวาความสําเร็จในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานการวางแผน ดานการมีสวนรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และจาก
การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของจะเห็นวาการบริห ารงานประกันคุณภาพจะสําเร็ จได ผูที่ รับผิดชอบ
สูงสุดซึ่งเห็นวาแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผูบริหารตองปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน ผูเกี่ยวของทุกระดับจําเปนตองมี
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ความรู ความเขาใจเปนอยางดี และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีการกํากับ
ดูแล และประเมินตรวจสอบจากหลายฝายอยางเปนระบบ มีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนา
อยางตอเนื่อง ใหผูรับผิดชอบกิ จกรรมทุกฝาย ชื่นชมผลสําเร็จและรวมกันแกไขขอบกพรองอยาง
สม่ําเสมอ
2. เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
เมื่ อวิเคราะหเ ปรี ยบเทียบคําตอบของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกั บ สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการโดยรวมทั้งผูบริหาร
มีความรู ความเขาใจสูการปฏิบัติการประกันคุณภาพในการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง มี คาเฉลี่ยอยูในระดับ มากกวาครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตําบล
เนื่องจากเปนภารกิจของขาราชการ /ผูบริหารที่จะตองดูแลระบบประกันคุณภาพ ดังที่สํานักบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียน (2547) ไดร ะบุ วาผู บริ หารเป นผู ที่มี บ ทบาทสํ าคัญในการบริห ารจั ดการ
สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา และดูแลใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุก
ฝ ายเข ามามี ส วนร ว มโดยผู บ ริ ห ารจะต อ งเป นผู นํ า/แกนหลั ก ในทุ ก ขั้ นตอนของการดํ าเนิน การ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสรางความรู ความเขาใจ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปน
แนวทางเดียวกั น โดยพยายามใชม าตรฐานการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยเป น
เปาหมายในการบริหารจัดการ มีการสรางเวทีแลกเปลี่ยน เปดโอกาสใหบุคลากรมีการแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกสถานศึกษามีการวางรูปแบบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเอง ใหเปนอัตลักษณ และปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเปนการปฏิบัติงาน
เชิงบูรณาการ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได สอดคลองกับผลการวิจัยของจารุเศรษฐ อรุณ
สิท ธิ์ (2552) ไดวิจั ยเรื่อ งความสั ม พั นธร ะหวางภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริ ห ารกั บ การ
ดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ภาคเหนือ พบวา ผูบ ริหารมี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูง เปนบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาดวยการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ สามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม
ผูบริหารของสถานศึกษาที่ไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําให
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไมตอเนื่อง
3. อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายดังนี้
อุปสรรคในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อํ า เภอ ในจั ง หวั ดลํ า ปาง มี ขอ ค นพบที่ น า สนใจว า ในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานั้นไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษามาพัฒนา ในการจัดทําแผนงานและโครงการที่เปนลายลักษณ
อักษรที่แสดงใหเห็นโดยชัดเจน ไมสอดคลองกับผลการวิจัย วีรศักดิ์ ตะหนอง (2550) ไดวิจัยเรื่อง
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การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ในวงรอบที่ 1 พบวา
โรงเรี ยนมี ร ะบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ดานระบบการจั ด ทํ ารายงานคุณ ภาพ
การศึกษาประจําปที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลครอบคลุมตามแผนพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาการวิ เ คราะห ผ ลข อ มู ล การดํา เนิ นงานสอดรั บ กั บ เป าหมายการพั ฒ นาตาม
แผนพั ฒนาคุณภาพ และการจั ดทํ ารายงานพร อ มนําเสนอหนวยงานที่ เ กี่ยวของ นอกจากนี้ก าร
ปฏิบัติงานในแตละงาน สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาไดอยางชัดเจน มีคุณภาพมาก
ขึ้น ใหเกิ ดการปฏิบัติง านที่ มีคุณภาพ และสามารถผานการประเมิ นภายนอกในรอบตอไปได การ
ดําเนินการดังกลาวของ กศน.อําเภอมิไดดําเนินการตามขอกําหนดของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ซึ่ งไดระบุวา บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนจะตอ ง
รวมกันดําเนินการ ทั้งนี้ตอ งมีการวางแผน มี การดําเนินการอยางเปนระบบ มีก ารตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอ งและพัฒ นาคุณภาพใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (อางในชิดชนก เชิงเชาว 2549) ไดนําเสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามแนวคิดที่ เดมมิงวาคือ การตรวจสอบประเมินผล เปนการประมาณคาการดําเนินงาน
วา เดน ดอย ดี ไมดี มากนอยแคไหน
แนวทางแกไข ตองมีการนําผลการประเมินจากตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ผานมามาปรับปรุงแกไขและจัดทําแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. บุ ค ลากรทุ ก คนภายในสถานศึ ก ษาที่ ไ ม ผ า นการประเมิ นภายนอกทั้ ง ผู บ ริ ห าร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือขายควรมีก ารสรางความรู ความเขาใจกระบวนการประกั น
คุณภาพภายในไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมกันกําหนดรูปแบบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
เอง และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน
2. สถานศึก ษาทุ ก แห ง ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึก ษาอยา ง
ตอ เนื่อ งทุ ก ป เพื่ อ เป นการทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดําเนิน งานให บ รรลุ เ ป าหมายตาม
มาตรฐาน ตั วบ ง ชี้ก ารศึก ษานอกระบบ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา และคูมื อ การปฏิบั ติง าน
สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
3. บุ คลากรทุ ก คนควรให ความสํ าคัญ ของระบบประกั นคุณภาพภายใน ใชก ระบวนการ
PDCA มาเปนกรอบในการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานที่ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
จากสภาพปญหาที่ผูวิจัยไดเล็งเห็นจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของศู นยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศัย อํ าเภอที่ ไ ม ผ า นการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกรอบ 2 นั้นทําใหผูวิจัยคนพบจากการศึกษาคือ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอที่ไม ผานการประเมิ น
คุณภาพภายนอกนั้น ไมไดแสดงวาสถานศึกษา หรือบุคลากรไมไดใหความสําคัญกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แตสาเหตุหลักที่ทําใหการประเมินไมผานเกณฑมีเพียงบางมาตรฐานและ
ตัวบงชี้เทานั้นที่มีคาคะแนนไมตรงตามเกณฑที่กํ าหนดทั้ งนี้เนื่อ งจากในระบบการทํ างานของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีภาระงานที่มาก ไมสอดคลองกับอัตรากําลังในการ
ปฏิบั ติง าน และนอกจากนี้สิ่ ง ที่ ผู วิจั ยไดรั บ จากการศึก ษาครั้ ง นี้และสามารถนําไปปรั บ ใชในการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. บุคลากรที่เกี่ยวของมีการทํางานที่เปนระบบ โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ ตรวจสอบได
มีประสิทธิภาพ และเนนคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่อง
3. ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรู ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและ
มี ความโปร ง ใส พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให มี คุณภาพ เป น ที่ ยอมรั บ ของผู เ รี ยนและชุ ม ชน ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. กรรมการสถานศึ ก ษาได ทํ า งานตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งเหมาะสม มี ส ว นพั ฒ นา
สถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแกชุมชนรวมกับผูบริหารและครู
จากความรูที่ไดรับในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําความรูไปเผยแพรและใหคําแนะนําแกสถานศึกษาที่
จะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบตอไปเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน
โดยเนนใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภายภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การจั ดเก็ บ เอกสารร อ งรอยการทํ า งานที่ ชัด เจนให เ ห็ นในเชิง ประจั ก ษ ต อ คุ ณ ภาพของผู เ รี ย น
ผูรับบริการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางแทจริง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการ
ศึก ษาวิจั ยโดยเฉพาะผู ชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา สิ นสุ วรรณ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิพ นธ อาจารย
ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการ อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง กรรมการ และอาจารย ดร. พรสันต
เลิ ศวิ ท ยาวิวัฒ น ที่ ได เ มตตาให คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ไขขอ บกพร อ งต าง ๆ ด วยความเอาใจใส
ตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตําบล ในจังหวัดลําปาง ที่สละเวลา
อันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยมิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการ
ศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
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และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มี
สวนชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
เอกสารอางอิง
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วัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Organizational Culture and Learning Organization
of Nakhon Lampang Municipality Schools
สุทารัตน ยี่แกว*
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค เพื่ อ ศึก ษา เปรี ยบเที ยบและหาความสั มพั นธของวัฒ นธรรม
องคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง กลุ มตัวอยางในการศึกษาคือ พนักงานครู ในสถานศึกษาสั งกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวนทั้งสิ้ น
123 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา
มีคาความเชื่อมั่น .91 สถิติที่ ใชในการวิเคราะห ขอมู ล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา
1. วัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน
2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามประสบการณในการทํางานของพนักงานครู แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. วัฒนธรรมองคการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมและรายดาน
มีความสัมพั นธทางบวกในระดับสู งกับการเปนองคการแหงการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, องคการแหงการเรียนรู, สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง
Abstract
The purposes of this research were to compare and examine relationship
between organizational culture and learning organization of Nakhon Lampang municipality
schools. The sample consisted of 123 teachers by using stratified random sampling. The
research instruments were a rating scale questionnaire on organizational culture and
learning organization of schools, which had reliabilities of .91. Data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, a pair test by Scheffe' method
and Pearson product moment correlation coefficient.The research findings were :
* สุทารัตน ยี่แกว พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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1. Organizational culture and learning organization of schools as a total and
each aspects were rated at a high level.
2. Organizational culture and learning organization of schools Classified by
work experience of the teachers was not significantly different at a level of .05.
3. There was significant positive at a high level correlation between the
organizational culture and the learning organization in Nakhon Lampang municipality
schools.
Keywords :

Organizational Culture, Organization of learning, Nakhon Lampang Municipality Schools

บทนํา
การเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะการเรียนรู
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการเผชิญสถานการณเฉพาะหนาตาง ๆ สงผลใหเกิดการ
ปรับตัว เพื่อใหสามารถมีชีวิตดํารงอยูไดในโลกแหงนี้ หากสิ่งมีชีวิตใดไมสามารถปรับตัวใหดํารงอยูใน
สภาพแวดลอมนั้น ๆ ได ยอมทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไมสามารถรอดชีวิตอยูไดเชนกัน หากจะเปรียบ
องคการตาง ๆ เปนเสมือนสิ่งมีชีวิตดังกลาว การปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูรอดในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงแหงยุคจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง องคการใดดอยการเรียนรูหรือเรียนรูชายอมดํารงอยูได
ยากในสภาพสังคมของขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีแหงโลกยุคใหม องคการที่สามารถปรับตัว เรียนรู
ไดเร็ว ยอมนําพาองคการใหอยูรอดและเติบโตไดเองอยางมั่นคง
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหโลกไรพรมแดน มนุษยสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว กอเกิดทั้งผลดีและผลกระทบตามมา มนุษยในยุคโลกาภิวัตนจึง
ตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถจัดการความรูที่มีมากมายมหาศาล พรอมนํามาพัฒนาตนเอง
และองคการใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพยืนหยัดอยูบนการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางเขมแข็ง
นักบริหารจึงไดนําเสนอรูปแบบที่หลากหลายของการพัฒนาองคการมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
เพื่อให องคก ารสามารถดําเนินกิจการใหบรรลุตามเปาหมายได การบริห ารในยุคใหม นี้จึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพี่อใหเกิดการพัฒนาในองคการซึ่ง ไดแก การปรับรื้อกระบวนการทํางาน (ReEngineering) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management-TQM) และแนวคิด
เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization-LO)
วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคลากรอยาง
มาก สงผลใหเกิดคานิยม ความเชื่อที่ปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องจนกลายเปนบรรทัดฐาน กอใหเกิด
เอกลักษณขององคการ ที่สมาชิกจะรับรูและยึดถือรวมกัน วัฒนธรรมองคการชวยเสริมสรางความ
ผูก พั นให เ กิ ดขึ้นกั บ สมาชิก และกระตุนให เ กิดการยอมรั บผู ก พั นในองคก าร อี ก ทั้ งเป นการเพิ่ ม
เสถียรภาพขององคการในฐานะที่เปนระบบสังคม ที่จะยึดสมาชิกทั้งหมดในองคการเขาไวดวยกั น
โดยการสรางมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรในองคการนั้น และวัฒนธรรมองคการเปนกรอบ
ของระเบียบแบบแผนสําหรับสมาชิกในองคการที่จะทราบถึงวิธีการ หรือแนวทางในการปฏิบัติและ
พฤติกรรมองคการวาเปนไปในลักษณะใด (ไชยา ภาวะบุตร, 2546)
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ดังนั้น วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรู จึงมีความสัมพันธใกลชิดกันอยาง
มาก ดั ง ที่ เ ซงเก (Senge,1990) ได ก ล า วเอาไว ว า องค ก ารแห ง การเรี ย นรู นั้ น เป น ตั ว แทนการ
เคลื่อนยายของวัฒนธรรมองคการ สอดคลองสัมพันธกับเวสตบรูค (Westbrook, 1993) ไดสรุปไววา
วัฒ นธรรมองคก ารมี ความสั ม พั นธตอ องคก าร หากวัฒ นธรรมไม เ อื้ อ ตอ การจั ดการคุณภาพของ
องคการแลวจะสงผลกระทบตอการจัดการคุณภาพขององคกรทั้งระบบได (พรรณี โภชฌงค, 2552)
ปจจุบันโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีจํานวนทั้งหมด 6
โรงเรียน ประกอบดวยบุคลากรที่เปนพนักงานครูเทศบาลทั้งหมด 177 คน (สํานักการศึกษา เทศบาล
นครลําปาง, 2556) เนื่องจากเทศบาลนครลําปางมีนโยบายที่จะพัฒนาใหนครลําปาง เปนนครแหง
การเรียนรู และสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ ครูในฐานะผูสอนตองเขาใจกระบวนการ
เรียนรูเปนแบบอยางของบุคคลแหงการเรียนรู ตองเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
การพั ฒ นาผู เ รี ย นให ส ามารถเรี ยนรู แ ละพั ฒ นาความสามารถของตนเองให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาตนเองของครูคือ การสรางองคการแหงการเรียนรูขึ้นภายในโรงเรียน
ซึ่งตองมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการภายในโรงเรียนดวย ดังนั้นวัฒนธรรมองคการและการ
สรางองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีความสําคัญยิ่ง
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงวัฒนธรรมองคการกับการ
เป นองคก ารแห ง การเรี ยนรูส ถานศึก ษาสั งกั ดเทศบาลนครลํ าปาง อําเภอเมื อ ง จั ง หวัดลํ าปาง
ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในดานการเสริมสราง และเปนขอมูลนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนแนวทาง
ในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ ที่จะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาอยางยั่งยืน
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือ ง จัง หวัดลําปาง จํ าแนกตามประสบการณในการทํางานของ
พนักงานครู
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร พนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ใน
ปการศึกษา 2556 จํานวน 177 คน (ขอมูลจากแบบรายงานขอมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร สํานัก
การศึกษา เทศบาลนครลําปาง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556)
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กลุ ม ตัวอย า ง ที่ ใ ชใ นการวิจั ยครั้ ง นี้ ได แก พนัก งานครู เ ทศบาลในสถานศึก ษาสั ง กั ด
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 123 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) สุม
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ปของ
แตละตําบลจํานวน 13 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม วัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหง
การเรียนรู สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List) เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของแพตเตอรสัน และคณะ
(Patterson et al., 1986: 50-51) มีจํานวน 50 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ดาน คือ ดานเปาหมายของสถานศึกษา(School Purposes)
ดานการมอบอํานาจ (Empowerment) ดานการตัดสินใจ (Decision Making) ดานความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของสถานศึกษา (Sense of Community) ดานความไววางใจ (Trust) ดานความมีคุณภาพ
(Quality) ดานการยอมรับ (Recognition) ดานความเอาใจใสดูแล (Caring) ดานความซื่อสัตยสุจริต
(Integrity) และดานความหลากหลายของบุคลากรครู (Diversity) และ องคก ารแห ง การเรียนรู
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของเซ็งกี้ (Senge, 1990) มีจํานวน 26 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่
เปนตัวบงชี้การดําเนินการหรือการจัดกิจกรรมเปน 5 ดาน คือ ดานการเปนบุคคลที่รอบรู (Personal
Mastery) ดานการมีรูปแบบความคิดของบุคคล (Mental Models) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
ของบุคคล (Shared Vision) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) และดานการคิดอยาง
เปนระบบ (Systems Thinking) ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ .93 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.91
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในป
การศึกษา 2556 จํานวน 123 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 123 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม วัฒนธรรมองคการและ
องคการแหง การเรียนรู ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรี ยนรูโรงเรียนสังกั ด
เทศบาลนครลํ าปาง จําแนกตามประสบการณการทํางานของบุคลากรครู โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ และหา
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและการเปนองคการแหงการเรียนรู นํามาวิเคราะหโดยใช
วิธีการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึก ษาวัฒนธรรมองคการกั บ การเป นองคการแห งการเรี ยนรูส ถานศึกษาสัง กั ด
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
1.1 วัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับ “มาก” ทุกดาน
1.2 องคการแหงการเรียนรูสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยรวมมีระดับองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลํ าปาง อํ าเภอเมือ ง จัง หวัดลําปาง จํ าแนกตามประสบการณในการทํ างานของ
พนักงานครู
2.1 วั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษา จํ า แนกตามประสบการณ ใ นการทํ า งาน
ของพนักงานครู เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.2 องคก ารแห ง การเรี ยนรู ส ถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํ างานของ
พนัก งานครู เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกั นอยางไม มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สรุปไดดังนี้
3.1 วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการเปนองคการแหงการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3.2 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการทั้ง 10 ดาน กับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
จังหวัดลํ าปาง ปรากฏวา วัฒ นธรรมองคการทั้ง 10 ดาน มีความสัม พันธกันทางบวกกับ การเป น
องคการแหงการเรียนรูสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผล
ปรากฏวาระดับการปฏิบัติของวัฒนธรรมองคการ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในการกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ และนโยบายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมและ
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เศรษฐกิจทําใหสถานศึกษาตระหนักถึงความพรอมในการรองรับการเปดประตูสูประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาจึงตองปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งการปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การ
ปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรครู ใ ห เ ป น ครู มื อ อาชี พ สอดรั บ กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ปจจุบัน
สถานศึกษามีการบริหารโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจไปสูระดับลางมากขึ้น บุคลากรมีโอกาสใน
การปฏิสัมพันธจนเกิดเปนคานิยมและระเบียบแบบแผนที่ยอมรับกัน สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ อั ล เวสั น (1989) ที่ ไดเ สนอแนวความคิ ด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการวา มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ มีกฎระเบียบ ขอบังคับ(Rules) เปนระเบียบ
แบบแผนและแบบอยางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกจะตองเรียนรูเพื่อประสิทธิภาพของกลุมสวนการ
ใหความสําคัญแกความมั่นคงและบุคลากรนั้น อยูในอันดับรองลงมา เพราะบุคลากรนั้นมีความสําคัญ
ในการพัฒนาองคการ มีผลตอความเจริญกาวหนาขององคการ
เปรี ยบเที ยบวัฒ นธรรมองคก ารของสถานศึก ษา สั ง กัดเทศบาลนครลํ าปาง อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณในการทํางานของพนักงานครู ผลปรากฏวา วัฒ นธรรม
องคการของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงานครูที่เขามาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาครั้งแรกจะไดรับการปลูกฝง
ความรูสึกนึกคิดที่มีตอวัฒนธรรมองคการ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธรวมกันของสมาชิกทั้งกลุมเล็ก
และกลุมใหญ ทําใหพนักงานครูสรางคานิยม แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานครูที่
เขามาปฏิบัติราชการกอนยึดถือ เป นแนวทาง จึงทํ าใหพ นัก งานครูที่ มีป ระสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองคก ารไมแตกตางกัน ซึ่ง สอดคล องกั บ Alvesson
(1989) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ วามีลักษณะสําคัญคือ พฤติกรรมที่
ปฏิบัติเปนประจําและสามารถสังเกตได เมื่อสมาชิกในองคการไดมีโอกาสพบปะหรือมีปฏิสัมพันธกัน
จะมีการใชสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้เหมือนกัน ไดแก ภาษา คานิยม ประเพณี พิธีการ ที่คลายคลึงและปฏิบัติ
ตามกัน มีบรรทัดฐานเปนมาตรฐานของพฤติกรรมในกลุม บรรทัดฐานเปนตัวกําหนดพฤติกรรมกลุม
เพื่อใหผลการปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของบุคคลในองคการ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชวนา อังคนุรักษพันธ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการและความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา แมพนักงานจะมี
ระยะเวลาการปฏิบั ติง านกั บ องคก ารมากหรื อ นอ ยก็ ตาม พนัก งานจะรู สึ ก ผู ก พั นตอ องคก ารไม
แตกตางกัน
องคการแหงการเรียนรูสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ผลปรากฏวาระดับความคิดเห็นของการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันมีการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร สาระความรูมากมาย การ
เขาถึงขอมูล ทําไดงายและรวดเร็ว ทําใหครูสามารถสืบคนและเรียนรูประสบการณใหม ๆ ผานสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับความตระหนักของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานครูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สงผลใหมีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง นอกจากนั้นยัง มีการจัดบรรยากาศการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ระหวางพนักงานครู
ตลอดจนการสรางทีมงานที่เปนกัลยาณมิตร เปนแนวทางในการนําแนวคิดใหม ๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อ
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พัฒนาสถานศึกษาในดานตางๆ ทําใหพนักงานครูไดพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ลือชัย จันทรโป (2546: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษารูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวมตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา อยู
ในระดับมาก
เปรียบเทียบการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณในการทํางานของพนักงานครู ผลปรากฏวา องคการ
แหงการเรียนรูสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ อยางชัดเจนบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมของพนักงานครู ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งที่จะสนับสนุนใหพนักงานครู
มีแนวความคิดในการเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา ทําใหพนักงานครูมีรูปแบบการคิดที่เปนระบบและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายที่ชัดเจนโดยการรวมมือกันทํางานเปนทีม จนทําใหองคการเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับอับดุลลาเตะ สาและ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษา
สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา พบวา สภาพความเปนองคการ
แหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางานตางกันโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สั ง กั ด เทศบาลนครลํ าปาง อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด ลํ าปาง ผลปรากฏวา วัฒ นธรรมองคก ารของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูงกับองคการแหงการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งดานการเปนบุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) ดานการมีรูปแบบความคิด
ของบุคคล (Mental Models) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกันของบุคคล (Shared Vision) ดานการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) และดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือในการยึดเหนี่ยว
เชื่อมโยงใหบุ คลากรมีความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน และรวมกันทํ ากิจกรรมตาง ๆ ในองคการให
ดําเนินไปตามเปาหมาย อีกทั้งยังมีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวิต การทํางานและมีพลังอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการ (Weisenbeek, 1990: 2746-A) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแกริตี้
(Garrity, 1995) พบวา วัฒนธรรมองคก ารมีผลกระทบตอความคิดในการที่จะยอมรับเทคนิคการ
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และลัชรี เดชโยธิน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ
ที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา วัฒนธรรมองคการในภาพรวมดานความสัมพันธกับสภาพการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรสงเสริมองคการแหงการเรียนรูใหกับทุกๆ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ซึ่งจะสงผลตอการสรางวัฒนธรรมองคการใหดีขึ้น
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2. สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ สรางขวัญ
กําลั ง ใจทํ าให เ กิ ดความร วมมื อ ของพนัก งานครู ในการปฏิบั ติง านให เ ป นไปตามมาตรฐานอยางมี
คุณภาพ
3. ควรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่เอื้อใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น มีการนํา
วิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปลี่ยนและหาขอสรุป เพื่อใหไดวิสัยทัศนรวมของกลุม ทําใหมองเห็น
เปาหมายที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะศึกษาความสัม พันธระหวางวัฒนธรรมองคการสถานศึกษากับองคก ารแหงการ
เรียนรู ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอื่นๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผูปกครองนักเรียน
เปนตน
2. ควรศึก ษาความสั ม พั นธ ร ะหวา งวัฒ นธรรมองค ก ารที่ ส ง ผลตอ ขวัญ กํ าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู หรือความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุจิรา
หาผล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร. จุรีย สรอยเพชร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน
ที่ไดให ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจั ดทําวิท ยานิพ นธ ผูวิจัยมี
ความซาบซึ้ง และถือ เปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริห ารการศึกษา
ทุ ก ท าน ที่ ไ ดก รุ ณ าให ค วามรู และให คํ าแนะนํา ดว ยดี เ สมอมา ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ทุ ก ท านที่ ไ ดก รุ ณ า
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปางที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
เอกสารอางอิง
ชวนา อังคนุรักษพันธุ. 2546. การรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร.ี วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พรรณี โภชฌงค.2552. วัฒนธรรมองคการมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบล
บางวัว.รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ลือชัย จันทรโป. 2546 . รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
จังหวัดลําปาง
Risk Management of Provincial Non-Formal and Informal Education Center,
Lampang Province
ภัคพิชา วิชยปกรณ*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหาร
ความเสี่ยงสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จําแนกตาม
ตําแหนง และประสบการณทํ างาน 3) เพื่ อ ศึก ษาแนวทางแก ไขป ญ หาการบริ หารความเสี่ ยงของ
สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางไดแก
บุ ค ลากรทางการศึก ษาศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย จั ง หวั ดลํ าปาง ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานการศึกษาในปการศึกษา 2556 จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟ-เทส ( f-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ผลการวิจัยพบวา การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมากทั้งหมด การเปรียบเทียบการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปางตาม
อัธยาศัย จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหนง ขาราชการและ
พนักงานราชการ ซึ่ งมี ความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางไม มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ไมเปนไปตามขอสมมติฐานของการวิจัยที่ไดกําหนดไว การเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง ตามองคประกอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั้ง 7 ดาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมพบวา ชวงอายุประสบการณการ
ทํางานของผูปฏิบัติงาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับมาก การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของศูนย
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอําเภอ จัง หวัดลํ าปาง จําแนกตามประสบการณ
พบวาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแนวทางแกไข
ตามองคป ระกอบการบริห ารความเสี่ยงของศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดลําปาง ไดวิเคราะหแจกแจงตามความถี่ของเนื้อหาทั้งหมด 7 ขอ ไดแก ดานกลยุทธใช
จัดการกับความเสี่ยง ดานการติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ดานกิจกรรมการบริหารเสี่ยง ดาน
การประเมินความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง ดาน
การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
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Abstract
The research objectives were 1) to study the system of risk management of
Provincial Non-Fromal and Informal Education Center; 2 ) to compare the risk
management of the Education Center, classified by position and service year, 3) to
study the guidelines/suggestions of risk management in the Education Center. The
samples were selected from the educational personnel in the academic year B.E.
2556 in a total of 118. The research tool was a survey questionnaire with a statistical
treatment by frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis
testing was done by f-test, one-way analysis of variance (One-Way ANOVA). The
results were found that the risk management of the Education Center in Lampang
province overall at high level. A comparison of the risk management of the
Education Center, classification by position overall at high level; regarding the
position of civil servants and government employees, their opinions overall were
different without a significant level at 0.05. This finding did not support the
hypothesis as defined. The comparison of 7 elements of the risk management in the
Education Center, classified by the service year was found that the service year of
those working in the Education Center overall was at high level. The Analysis of
variance to compare the risk management of the Education Center by experience
was indicated that overall and each aspect was not statistically significant at the 0.05
level. The guidelines/suggestions upon each components of the risk management
were analyzed by the frequency distribution of contents as seven items accordingly:
strategic plan, monitoring and surveillance, practical activities, evaluation, risk
identification, data and IT communication, goal-setting of risk management.
Key words : Risk Management, Sub-district Non-formal and Informal Education
Center
บทนํา
การบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาจังหวัดลําปาง มี
ความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงานของผูบริหารซึ่งสอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลั ก เกณฑ และวิธีก ารบริ ห ารกิ จการบานเมื อ งที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการล วงหนาและในมิติที่ 4 ดานการพั ฒนาองคก ร กําหนดให “การบริหารความเสี่ยง” เป น
ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสงเสริมและผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเห็น
ไดวาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา มุงเนนการพัฒนาระบบ
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ราชการไทยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีมาตรฐานเทียบเทาเกณฑสากล ใหประชาชนไดรับการ
บริการที่ดี มีคุณภาพอันจะเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นหากสถานศึกษามีการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี ถือเปนองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูบริหารตอการดําเนินงาน
ความโปรงใสของการดําเนินงาน การปกปอ งผลประโยชนของส วนรวม จะส งผลตอประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล คุณภาพและมาตรฐานของการดําเนินงานในสถานศึกษา ดังนั้นการดําเนินการเพื่อให
บรรลุถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี จึงตองมีระบบการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุม ดูแล การเลือกใช
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบเปนสากล มีมิติที่ครอบคลุมมาจัดการกับความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเปนการวางแนวทางสูรูปแบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล ตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลั กเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบ านเมื องที่ดี พ.ศ.
2546 นอกจากนี้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเลือกระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยงเปนหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการซึง่
เปนตัวชี้วัดที่ 17 ที่หนวยงานในสังกัดตองดําเนินการ และไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมิน
ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) จากที่
กลาวมาผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการบริหารงานของผูบริหาร อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได
แตเปนความเสี่ยงที่ปองกันได และเพื่อใหการบริหารงาน ประสบความสําเร็จ ผูบริหารจึงตองมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณในการบริหารงาน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของผูบริหาร จึง
มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาเกี่ยวกับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานไมใหเกิดปญหาความเสี่ยงและ
มีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาสภาพการบริห ารความเสี่ ยงของสถานศึกษาศูนยก ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จําแนกตามตําแหนงและประสบการณทํางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกบุคลากรทางการศึกษาศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการศึกษาในปการศึกษา
2556 จํานวน 13 อําเภอ รวมจํานวน 172 คน
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2. กลุมตัวอยาง ไดแกบุคลากรทางการศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปางที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการศึกษาในปการศึกษา 2556 โดยประมาณขนาดกลุม
ตัวอยางจากตารางของ Krejcie & Morgan (1970 : 607-608) ไดจํานวน 118 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการวิจั ย เป นแบบสอบถามการบริ ห ารความเสี่ ย งของสถานศึ ก ษา ใช
องคป ระกอบของการบริห ารความเสี่ยง แผนบริห ารความเสี่ยง ปง บประมาณ 2556 สํ านักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง โดยแบงเปน 3 ตอน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับบุคลากรทางการศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตํ า บล จั ง หวั ด ลํ า ปาง จํ า นวน 118 คน พร อ มติ ด ตามและรวบรวม
แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพือ่ บรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจก
แจงความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกั บการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยก ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาจัดลําดับตามคาเฉลี่ยตามเกณฑการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย
การกําหนดอัตราสวนและประมาณคาน้ําหนักของคะแนน ใชเกณฑการประเมินเปนมาตราสวนคา
ของลิเคิรต
3. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จําแนกตามสถานภาพใชสถิติทดสอบ (t- test)
แบบอิสระและจําแนกตามประสบการณในการทํางานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) เมื่อพบความแตกตางทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ
4. แนวทางแกไขปญหาวิเคราะหเนื้อหาและนับความถี่เสนอเปนความเรียง
ผลการศึกษา
1. การบริห ารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจั งหวัดลํ าปาง โดยรวมอยูในระดับ มากทั้ งหมด เมื่ อพิ จารณาเป นรายดานพบวา ดานที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ ดานขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง อยูในระดับมาก และ และขอที่
นอยที่สุด คือ ดานกลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปางตามอัธยาศัย จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาตามตําแหนง ขาราชการและพนักงานราชการ ซึ่งมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมเปนไปตามขอสมมติฐานของการวิจัยที่ไดกําหนดไว
3. การเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศัยอํ าเภอ จั ง หวัดลํ า ปาง ตามองค ป ระกอบการบริ ห ารความเสี่ ยงทั้ ง 7 ดา น จํ าแนกตาม
ประสบการณก ารทํางาน โดยรวมพบวา ชวงอายุประสบการณก ารทํ างานของผูป ฏิบัติงาน ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามประสบการณการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน มากกวา 15 ป ขึ้นไป รองลงมาคือ ชวง
อายุป ระสบการณการดําเนินงาน ไมเ กิ น 7 ป และสุ ดท ายชวงอายุป ระสบการณก ารดําเนินงาน
ระหวาง 7 - 15 ป
4. การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณ โดยรวม พบวา
การเปรียบเทียบการการบริหารความเสี่ยง จําแนกตามประสบการณการทํางานทัง้ โดยรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. แนวทางแกไขตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยงของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนาผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
การบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ ดังนี้
ดานกลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง พบวา ใหมีการกําหนดกลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานและสามารถนําไปสูการปฏิบัติ และมีการกําหนด
มาตรการติดตามใหชัดเจน จัดทําหนังสือคําสั่งแตงตั้งผูรวมรับผิดชอบจากภาคีเครือขาย ดานการ
ติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ พบวาบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินการบริหารความ
เสี่ยง มีการติดตามประเมินและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆใหครบทุกดาน มีการรวบรวมขอมูลอยาง
ตอเนื่อง ควรมีการจัดทําเครื่องมือการติดตามการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกิจกรรมและให
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
ดานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง พบวา ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการบริหารความ
เสี่ ยงเป นอยางมากเพื่ อ นํามากํ าหนดนโยบายการดําเนินงานของศูนยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศัย มี ก ารปรั บ แผนการติดตามให เ ป นป จ จุ บั นตามความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มี
การติดตามการดําเนินงาน กิจกรรมตองมีเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรที่สามารถตรวจสอบภายหลัง
ได
ดานการประเมินความเสี่ยง พบวาควรมีการประเมินความเสี่ยงของครูศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัตงิ านนํามาวิเคราะหเพื่อประเมิน
ความเสี่ยง จัดทําขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจนสามารถนําไปใชไดอยางเปนระบบและตาม
ขั้นตอ
ดานการระบุความเสี่ยงตาง ๆ พบวา ควรมีการวางแผนโครงสรางของการบริหารจัดการ
ตรวจทานใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ประเมิน งานแผนการใชจายเงินงบประมาณ ควรมี
กี่ประชุมชี้แจงความเสี่ยงตางๆใหบุคลากรทราบถือเปนแนวปฏิบัติ
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ดานขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง พบวา มีการกระจายขอมูลบาวสาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงใหกบั บุคลากรทราบ จัดระบบสารสนเทศใหเปนแนวทางเดียวกัน
ดานการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง พบวา ควรมีการใหความรูความเขาใจ โดย
การอบรมใหความรู และการเรียนรูจากประสบการณจริง ประชุมชี้แจงใหชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการบริหารความเสี่ยง ใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
บุ คคลากรศู นยก ารศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัยที่ ป ฏิ บั ติห นา ที่ ในศูน ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศหญิงมี
ประสบการณทํางาน สวนมากมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 7 ป สถานะภาพการทํางาน พบวา
สวนมากเปนพนักงานราชการ
ผลการวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารความเสี่ ยงของสถานศึก ษาศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมากทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ ดานขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง อยูใน
ระดั บ มาก รองลงมาคือ ดา นการกํ าหนดเป าหมายการบริ ห ารความเสี่ ยง อยู ในระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับพรตพร อาฒยะพันธุ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1) ประสิทธิภาพ
การบริ ห ารความเสี่ ยง ดานการระบุความเสี่ ยง ดานการประเมินความเสี่ ยงและดานการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดังนัน้
การบริ ห ารความเสี่ ยงของสถานศึก ษาเป นการแสดงให เ ห็ นวาบุ คลากรทางการศึก ษาไดรั บ รู ถึ ง
ความสําคัญและความจําเปนในการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในสถานศึกษา แตที่ยังขาด
สวนสําคัญคือการนําหลักการไปปฏิบัติ คือขาดความเขาใจความสําคัญในคุณคาของการบริหารความ
เสี่ยง ผูบริ หารควรกําหนดนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริห าความเสี่ยง รวมถึงการใชขอมู ล
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและการบริหารงานของสถานศึกษา
การเปรี ยบเที ยบการบริ ห ารความเสี่ ย งของสถานศึก ษาศูนย ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลําปางตามอัธยาศัย จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามตําแหนง ขาราชการและพนักงานราชการ ซึ่งมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกันอยาง
ไม มี นัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 ไม เ ป นไปตามขอ สมมติฐ านของการวิจั ยที่ ไดกํ าหนดไว ซึ่ ง
สอดคลองกับ สาคร ชวยดํารง (2553) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มี
การควบคุมภายในโดยภาพรวมอยูระดับดีมาก ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงบุคลากรศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดมี ความคิดเห็ นไมแตกตางกันในเรื่ องของการ
บริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมและรายดานซึ่งการบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องที่ตองศึกษาอยูตลอด
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เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางการบริหารและกลยุทธ วิธีการดําเนินงานของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การเปรียบเที ยบการบริ ห ารความเสี่ ยงของศูนยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อั ธยาศัยอํ าเภอ จั ง หวัดลํ าปาง ตามองคป ระกอบการบริ ห ารความเสี่ ยงทั้ ง 7 ดาน จํ าแนกตาม
ประสบการณก ารทํางาน โดยรวมพบวา ชวงอายุประสบการณก ารทํ างานของผูป ฏิบัติงาน ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามประสบการณการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน มากกวา 15 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ชวง
อายุประสบการณการดําเนินงาน ไมเกิน 7 ป และชวงอายุประสบการณการดําเนินงาน ระหวาง 7 15 ป ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับ สารนิติ บุญประสพ (2549) ไดศึกษาเรื่อง เจตคติตอบรรยากาศการ
บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช พบวา พยาบาลวิชาชีพมี เจตคติตอ บรรยากาศการ
บริ ห ารความเสี่ ย งด า นความคลาดเคลื่ อ นทางยาโดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี
ประสบการณทํางานและปฏิบัติงานในแผนกที่แตกตางกันมีเจตคติตอบรรยากาศการบริหารความ
เสี่ ยงดานความคลาดเคลื่ อ นทางยา ไม แตกตางกั น พยาบาลวิชาชีพ ที่ มีป ระสบการณก ารทํ างาน
แตกตางกัน มีการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยรวมไมแตกตางกัน
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงไมวาบุคลากรจะมีประสบการณการทํางานมานานแคไหนแตในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงบุคลากรก็ยังคงตองไดรับการอบรมใหความรูอยูเสมอเนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงเปนเรื่องที่ซับซอน ทางผูบริหารตองกําหนดนโยบายใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณ โดยรวม พบวาการ
เปรียบเทียบการการบริหารความเสี่ยง จําแนกตามประสบการณการทํางานทั้งโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ พงศพงา เนตรหาญ (2548) ได
ศึก ษาเรื่ องความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร ที่มี ตอ ระบบควบคุม ภายใน ผล
การศึกษาพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความคิดเห็นตอระบบการควบคุมภายในอยูใน
ระดับดีมาก เมื่อเทียบกับปจจัยตาม เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและรายไดที่ไดรับตอ
เดือนพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความคิดเห็นตอระบบการควบคุมภายในไมแตกตาง
กัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอไมมีความแตกตางในเรื่องประสบการการณทํางานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจากการ
วิเคราะหโดยรวมและรายดานบุคลากรทางการศึกษายังตองการศึกษาการบริหารความเสีย่ งในทุกดาน
ขององคประกอบของการบริหารความเสี่ยง
การอภิปรายผลแนวทางแกไขตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยงของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนาผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการการบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ ดังนี้
ดานกลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง พบวา ใหมีการกําหนดกลยุทธการจัดการ
ความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานและสามารถนําไปสูการปฏิบัติ และมีการกําหนด
มาตรการติดตามใหชัดเจน จัดทําหนังสือคําสั่งแตงตั้งผูรวมรับผิดชอบจากภาคีเครือขาย
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ดานการติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ พบวา บุคลากรมีสวนรวมในการประเมิน
การบริ ห ารความเสี่ยง มีก ารติดตามประเมินและเฝ าระวัง ความเสี่ยงตางๆให ครบทุ ก ดาน มี ก าร
รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดทําเครื่องมือการติดตามการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับกิจกรรมและใหถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
ดานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง พบวา ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการบริหารความ
เสี่ ยงเป นอยางมากเพื่ อ นํามากํ าหนดนโยบายการดําเนินงานของศูนยก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศัย มี ก ารปรั บ แผนการติดตามให เ ป นป จ จุ บั นตามความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มี
การติดตามการดําเนินงาน กิจกรรมตองมีเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรที่สามารถตรวจสอบภายหลัง
ได
ดานการประเมินความเสี่ยง พบวา ควรมีการประเมินความเสี่ยงของ ครูศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ใหมี การจัดทําแผนการปฏิบัติงานนํามาวิเคราะหเพื่ อ
ประเมินความเสี่ยง จัดทําขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจนสามารถนําไปใชไดอยางเปนระบบ
และตามขั้นตอน
ดานการระบุความเสี่ยงตาง ๆ พบวา ควรมี การวางแผนโครงสรางของการบริหารจัดการ
ตรวจทานใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ประเมินงานแผนการใชจายเงินงบประมาณ ควรมี
การประชุมชี้แจงความเสี่ยงตางๆใหบุคลากรทราบถือเปนแนวปฏิบัติ
ดานขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความ พบวา มีการกระจายขอมูลบาวสารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงใหกับบุคลากรทราบ จัดระบบสารสนเทศใหเปนแนวทางเดียวกัน
ดานการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง พบวา ควรมีการใหความรูความเขาใจ โดย
การอบรมใหความรู และการเรียนรูจากประสบการณจริง ประชุมชี้แจงใหชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนใหส อดคล อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ยง ให ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
1.ควรสรางความตระหนักและใหความสํ าคัญ ที่เกี่ ยวการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาใหแกบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ใน
จังหวัด
2.ควรสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรเห็นความสําคัญของความเสี่ยงที่พึ่งมีในสถานศึกษาสถาน
ใหแกบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
3.ควรสรางความตะหนักและใหความสําคัญกั บความเสี่ยงที่สัมพันธกับการควบคุมภายใน
สถานศึกษาใหแกบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพื่อเป น
แนวทางในการควบคุมภายในและการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิด
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ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงตามขนาดของสถานศึกษา
เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ
3. ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึ กเพิ่ม เติมสํ าหรับ แนวทางการบริห ารความเสี่ ยง เชน ศึกษา
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะในแตละพื้นที่ ซึ่งในแตละพื้นที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
แตกตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา สินสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สุจิ
รา หาผล ประธานกรรมการ อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง กรรมการ และอาจารย อาจารย ดร. พร
สันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส
ตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน
จังหวัดลําปางและบุคลากรทางการศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
จังหวัดลําปาง ที่สละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยมิตรภาพที่ดี
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
และท า ยนี้ ข อขอบพระคุ ณ ทุ ก ท า น รวมทั้ ง เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัยเนชั่น ที่มี สวนชวยให งานวิท ยานิพ นธฉบั บนี้สําเร็จ ลงได ผู วิจั ยหวังวางานวิจั ยนี้คงมี
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจศึกษาตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
Factors Influencing Quality of Working Life of personals
in Samai’sSubdistrict Administrative Organization, Sop Prap, lampang
บุณฑริกา โพธิ์ทอง*
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของคลากร
องคก ารบริ หารสวนตําบลสมั ยอําเภอสบปราบจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้เป น
พนักงานทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 60 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละคาเฉลีย่
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึ กษา พบวาผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
ระหวาง 36-50ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเปน
นักการเมือง และมีระยะเวลาที่ในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไปปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน
ABSTRACT
The objective of this study was to study the factors affecting quality of
working life of officials in Samai’s Sub-district Administrative Organization, Sop Prap,
Lampang Province. The sample respondents were 60 officials from all levels of
Samai’s Sub-district Administrative Organization, Sop Prap, Lampang Province. Data
were collected through questionnaire and analyzed by using statistic data of
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study found that most of the respondents were married
female age between 36-50 years with level of education was below bachelor degree.
Most of them were politicians with period of employment between 5-10 years and
more than 10 years in service. The overall factors affecting the quality of working
life of the officials in Samai’s Sub-district Administrative Organization, Sop Prap,
lampangwere at high level.
Keywords:

Quality of Working Life
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บทนํา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในแตละองคกรมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฎิบัติงานดานตางๆ กับคุณภาพชีวิตการทํางานคุณภาพ
ชีวิตมี ความหมายตามพจนานุก รมราชบั ณฑิ ตยสถาน ฉบั บ ป พ.ศ. 2538 ระกอบดวย 2 คํา คือ
“คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะความดีลักษณะประจําบุคคล สวน “ชีวิต” หมายถึง ความเปนอยูดังนั้น
คุณภาพชีวิต จึงหมายถึงลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ดี ประกอบไปดวย 8 ประการ คือ มีผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีสภาพทํางานที่ปลอดภัย
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ มีการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความกาวหนา มีสังคม มีลักษณะ
การบริหารงาน มีภาวะอิสระจากงานและมีการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Huse and Cumming,
1980)ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรไปสูความกาวหนาทันสมัยมีศักยภาพที่
ทัดเทียมกับคูแขงได แตการที่องคกรจะพัฒนาไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัย
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เนื่องจากการดํารงชีวิตใน
สังคมป จจุ บัน หากจะมุ งมั่นให ประสบผลสําเร็ จ ตองอาศัยปจจั ยหลายอยางประกอบเขาดวยกั น
ปจจัยที่สําคัญยิ่งคือการมีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเขมแข็ง สามารถเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
ผานเขามา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลสมัย รวมทั้งการสรางขวัญ
กําลังใจบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงเปนสิ่งสําคัญอันเปนพื้นฐานนําไปสูความสําเร็จ
ขององคการบริหารสวนตําบลสมัยตอไปในระยะยาวในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของงานวิจยั เพือ่
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยทั่ วไป และปจ จัยที่ มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงค
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยพิจารณาผลกระทบของปจจัยในเรื่องของระดับความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการศึกษา
เป น การศึ ก ษาวิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิ จั ย แบบสํ า รวจ
(Survey Reswarch)ประชากรในการวิจัยครั้ง นี้ไดแก พนักงานทุก ระดับขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ทั้งฝายขาราชการการเมือง และฝายขาราชการประจํ า
รวมถึงพนักงานจางจํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 36-50 ป
สวนใหญสมรสแลว มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ สวนใหญมีตําแหนงเปน
และมี ระยะเวลาที่ในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป เป นส วนใหญเ มื่ อ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวน
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ตําบลสมั ยอํ าเภอสบปราบ จัง หวัดลํ าปาง โดยรวมทั้ ง หมดมี ความพึง พอใจอยูในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
ปจจัยดานความพึงพอใจที่สง ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดาน
ความผูกพันตอองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากปจจัยสถานที่และสิ่งแวดลอม
ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาป จจั ยที่ สง ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุ คลากรองคการบริห ารสวน
ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย เมื่อจําแนกตามกลุมตําแหนง
หนาที่การงาน ทุกกลุมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาตําแหนงหนาที่การงาน
แตละกลุม และภาพรวมทุกตําแหนงไมมีผลทําใหความพึงพอใจโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจั ยของ ภูวนัย นอ ยวงศ (2541) ไดทํ างานวิจั ยเรื่ อ งคุณ ภาพชีวิ ตการทํ างานของพนัก งาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส ศึกษากรณีเฉพาะบริษัท มินีแบไทย จํากัด พบวา
ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกัน
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง ไมวาจะเปนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานความพึงพอใจ ปจจัย
ดานความผูกพันตอองคการ และปจจัยสถานที่และสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาทั้งคาเฉลี่ย และความถี่
และแปลความหมาย พบวา มีความพึงพอใจมาก ทั้งนี้สังเกตุไดวาองคการบริการสวนตําบลสมัยมีการ
จัดการระบบงานตอ บุ คลากรในฝ ายตางๆที่ ดี และคอ นขางสร างความพึ ง พอใจให กั บ บุ คคลากร
คอนขางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี สมุโนมหาอุดม (2542) ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
แตเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานที่อยูในระดับสูง ไดแก ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม สวนคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานบูรณาการดานสังคม ดาน ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานธรรมนูญในองคการ ดานสิ่ งแวดลอมที่ ปลอดภัยและ
สงเสริมคุณภาพ และดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
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ขอเสนอแนะ
1. ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข
เกี่ยวกับการสรางความเปนอยูที่ดีในการทํางานในองคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมี
สวนรวมมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารศึก ษาเกี่ ยวกั บ ปญ หาอุป สรรค เชน ป จจั ยที่ สง ผลตอ ความภาระหนี้สินของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัยที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง
3. ควรมีการศึกษารูปแบบ บทบาท การปฏิบัติตนรายไดที่เหมาะสมในการสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสิ่ง ที่คาดหวัง ความตอ งการจากการทํางานในกับองคก รของพนัก งานองคการบริหารสวน
ตําบลสมั ยที่ มี ตอ องคก ารบริ ห ารส วนตําบลสมั ย อํ าเภอสบปราบ จั ง หวัดลํ าปางทั้ ง นี้เ พื่ อ ให เ กิ ด
แรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น
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การวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
Personal Financial Planning of the people in Tambol Ban Dong
Meahmoh District, Lampang
ณิชาภา กุณวงศ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประชาชน
ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 370 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก
คาความถี่ คารอยละ การวิเคราะหไคสแควร
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 - 40 ป
สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว ประกอบอาชีพรับจางมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 3 - 4 คน
มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และมีรายจายตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาทการวางแผนการเงินสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล โดยมีการวางแผนการเงินประจําเดือนมากที่สุด ใหเหตุผลที่มีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อทําใหเกิดความมั่นคงในชีวิตแหลงขอมูลที่ใชในการวางแผนการเงินสวนบุคคลคือ สื่อ
โทรทัศน/วิทยุ และใชประสบการณตรงของตัวเองในการวางแผนการเงินในการวางแผนการบริโภค
และอุปโภคเกี่ยวกับดานการใชจายเกี่ยวกับดานอาหารการกินมากที่สุด มีการวางแผนการซื้อหรือ
ครอบครองสินทรัพยเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย (บาน, ที่ดิน) มีหนี้สินจากการกูยืมจากกลุมออม
ทรัพย และตองการออมและการลงทุนในเงินฝากออมทรัพย โดยอัตราผลตอบแทนที่ตองการจาก
การเงินออมหรือการลงทุนควรอยูที่รอยละ 4 - 6 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีการวางแผนทาง
การเงินเนื่องมาจากมีรายไดไมแนนอนมากที่สุด และสวนใหญไมแนใจถึงประโยชนของการวางแผน
การเงินชวยใหบรรลุเปาทางการเงินจากการศึกษาพบวา อายุ อาชีพ และรายไดมีความสัมพันธกับการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล ประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป
คําสําคัญ : การเงินสวนบุคคล, การวางแผนการเงินสวนบุคคล
ABSTRACT
The main purpose of this independent study is to research the personal
financial planning of a people in Tambol Ban Dong, Maeh Moh District, Lampang
Province. The questionnaire is the main method for collecting the data from 370
residences. Moreover, Percentage and Chi-square Test are being use as a statistics
technique.
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According to the research, most of the participants are male whose ages are in
between 31-40 years old. Most of them are married and work as a laborer.Their average
family members are in between 3-4 people. Their degree of educational is lower than high
school and their income is 5000 baht a month with the expense less than 5,000 a month.
This research shows that most of participants have monthly personal
financial planning. The main reason is to ensure and build up the security in life. The
sources for personal financial planning are television/radio and also the direct
experience themselves.
In the consumer and spending plan, food and goods are the main expenses.
Furthermore, there is a plan to buy or own assessment (house, land) by borrowing
the loan from saving group as well as the need to save and invest in saving account
to get investment return in the form of the interest and. The investment return
should be 4 - 6 percent.
The participants who do not have any financial planning are mainly because
of their unsteady income. Additionally, most of them are not sure about the
advantage of the financial planning whether such an assessment can help them to
achieve with their financial goals in the future.
Moreover, personal financial planning is related with age, occupation and
income which each period based on daily, weekly and monthly.
Keywords : Personal finance , Personal financial planning.
บทนํา

บุคคลที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี ยอมทําใหมีความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงใน
ดานการดําเนินชีวิต และมี อิ ส รภาพทางการเงิ นอยางยั่ง ยืน การวางแผนทางการเงิ นของบุ คคล
(Personal Financial Planning) เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทุกคน เพราะชวยใหการจัดการทาง
การเงิ นของแตล ะบุคคลเป นไปตามวัตถุป ระสงคที่กํ าหนดไวอ ยางมีป ระสิท ธิภาพและทําใหบ รรลุ
เปาหมายในชีวิต (Personal Goals in Life) ที่วางไวในอนาคต เพื่อใหบุคคลนั้นมีการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข ไมเดือดรอนเพราะเหตุที่เกิดจาก “เงิน” ไม ใหเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ซึ่ ง
เป าหมายในชีวิตของบุ คคลสามารถแบ ง ได 2 แบบ คือ เป าหมายที่เ กี่ ยวของกั บเงิ น (Financial
Goals) ซึ่งเปนเปาหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเงินของบุคคล อันจะมีผลใหฐานะการเงินของบุคคล เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเปาหมายที่ไมเกี่ยวกับเงิน (Nonfinancial Goals) บางครั้งเงินก็ไมใชเปนสิ่งที่
บุคคลมุงหวังเสมอไป ทั ศนคติ ความนึกคิดเกี่ยวกับครอบครัว สังคม ศีล ธรรมและศาสนาอาจมีคา
สําคัญ กวาเงินเพราะบางคนถือ วาเงินไมใชเปนสิ่งสําคัญที่ สุดของชีวิต การวางแผนชีวิตของบุคคล
ประกอบดวย แผนระยะสั้น (Short-term or current planning) ซึ่งเปนแผนที่เกี่ยวของกับการ
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บริหารสินทรัพยใหมีสภาพคลอง สวนแผนระยะยาว (Long-term Planning) เปนแผนที่เกี่ยวของกับ
การสรางฐานะความมั่นคงใหบุคคลในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนการเงินสวนบุคคลวาบุคคลในการศึกษามีการวางแผนดังกลาว

มากนอยเพียงใด และในรูปแบบใด
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ รายได กับการวางแผนการเงินสวนบุคคล
วิธีดําเนินการศึกษา
เป นการศึก ษาวิจั ยเชิง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจั ยแบบสํ ารวจ
(Survey Research)กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแกประชาชนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จั ง หวั ด ลํ า ปาง จํ า นวน 370 คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นศึ ก ษาเป นแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหา
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)การวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square)
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 370 ราย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว
ประกอบอาชีพ รั บ จ า งมี จํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นระหว าง 3-4 คน มี ก ารศึก ษาระดับ ต่ํ ากว า
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และมีรายจายตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานการวางแผนการเงินสวนบุคคล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการวางแผนการเงินสวนบุคคล รอยละ 68.11 และไมมีการวางแผนการเงิน
สวนบุคคล รอยละ 31.89 โดยผูใหขอมูลที่มีการวางแผนการเงินสวนบุคคลสวนใหญมีการวางแผน
การเงินประจําเดือน ใหเหตุผลที่มีการวางแผนทางการเงินเพื่อทําใหเกิดความมั่นคงในชีวติ แหลงขอมูล
ที่ใชในการวางแผนการเงินส วนบุคคลคือ สื่อโทรทัศน/วิทยุ ใชประสบการณตรงของตัวเองในการ
วางแผนการเงิน
สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีการวางแผนทางการเงินเนื่องมาจากมีรายไดไมแนนอนมากทีส่ ดุ
และสวนใหญไมแนใจถึงประโยชนของการวางแผนการเงินชวยใหบรรลุเปาทางการเงินที่ตั้งไวในอนาคต
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สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล จําแนกตามอายุ
อาชีพ และรายได
 รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล จําแนกตามอายุ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 21-30 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป สวนใหญ
ไมมีการวางแผนทางการเงินมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 31-40 ป อายุระหวาง 41-50 ป และอายุ
ระหวาง 51-60 ป สวนใหญมีการวางแผนการเงินประจําเดือนมากที่สุด
 รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล จําแนกตามอาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจาง สวนใหญไมมี
การวางแผนทางการเงินมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพคาขาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
อาชีพอื่น ๆ สวนใหญมีการวางแผนการเงินประจําเดือนมากที่สุด
 รูปแบบการวางแผนการเงินสวนบุคคล จําแนกตามรายได
ผูตอบแบบสอบถามที่ มีรายไดไมเกิ น 5,000 บาท สวนใหญ ไมมี วางแผนทาง
การเงินมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามที่ มีร ายได 5,000 – 10,000 บาท รายได 15,001 –
20,000 บาท และรายไดมากกวา 25,000 บาท สวนใหญมีการวางแผนการเงินประจําเดือนมากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 20,001 – 25,000 บาท สวนใหญมีการวางแผน
การเงินประจําปมากที่สุด
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการวางแผนการเงินสวนบุคคล จําแนกตามอายุ อาชีพ
และรายไดตามสมมุติฐานการวิจัยจากผลการศึกษาพบวา อายุมีความสัมพันธกับการวางแผนการเงิน
สวนบุ คคล ประจําสั ปดาห และประจําเดือน แตกตางกันอยางมี นัยสํ าคัญที่ ระดับ 0.05 อาชีพ มี
ความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลประจําวัน ประจําเดือน และประจําป แตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และรายไดมีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลประจําวัน
ประจําเดือน ประจําป และประจําสัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวา อายุมี ความสั ม พันธกั บการวางแผนการเงิ นส วนบุ คคล ประจํ า
สัปดาห และประจําเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 อาชีพมีความสัมพันธกับการ
วางแผนการเงินสวนบุคคลประจําวัน ประจําเดือน และประจําป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 และรายไดมีความสัมพันธกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลประจําวัน ประจําเดือน ประจําป
และประจําสัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชวงอายุที่ตางกัน อาชีพที่ตางกัน และรายไดที่แตกตางกันนั้น เปนขอจํากัด
อยางหนึ่งในการกําหนดรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
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ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง พบวา ยังมีประชาชนบางสวน (รอยละ 31.89) ยังไมมีการวางแผนการเงินสวนบุคคล
และสวนใหญไมแนใจถึงประโยชนของการวางแผนการเงินชวยใหบรรลุเปาทางการเงินที่ตั้งไวดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีการวางแผนการเงินสวนบุคคลใหมาก
ยิ่งขึ้น เชน การสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน
2.ในการวิจัยครั้ งตอไป ควรศึก ษาการตระหนักถึงความสํ าคัญในการวางแผนการเงินสวน
บุคคลของประชาชนในพื้นที่หลังการสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของการ
วางแผนการเงิ นส วนบุ คคล เชน มี ก ารจั ดทํ าบั ญ ชีครั วเรื อ น หรื อ มี ก ารประมาณการรายไดและ
คาใชจ ายที่ จ ะเกิดขึ้นในอนาคต วาประชาชนมี ความตระหนัก ถึงความสําคัญ ในการวางแผนทาง
การเงินมากนอยเพียงใด
กิตติกรรมประกาศ
งานคนควาอิสระเรื่อง การวางแผนการเงินสวนบุคคลของประชาชนตําบลบานดง อําเภอแม
เมาะ จั ง หวัดลํ าปาง ผู วิจั ยขอกราบขอบพระคุณ โครงการพั ฒ นาบุ คลากรของกรมส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบลบานดง ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
ดวยความกรุณายิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร.ดวงพร อาภาศิลป ซึ่งเปนผูใหแนวทาง
ในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา เพื่อแกไขปญหา รวมถึงติดตามความกาวหนาในการดําเนินการจั ด
ทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งในทุกกระบวนการ และกราบขอบพระคุณอาจารย
ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม อาจารยดร.ดวงพร อาภาศิลป กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท า นที่ ชี้ แ นะ และตรวจสอบความถู ก ตอ งในการค น คว า อิ ส ระครั้ ง นี้ใ ห มี ค วาม
ครอบคลุมในทุกประเด็น และมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางทั้ง 370 ตัวอยาง ที่ไดสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลตอบแบบสอบถาม
และคําเสนอแนะที่ดียิ่งสําหรับการคนควาอิสระฉบับนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว เพื่อนรวมงาน ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุนที่ 2 เจาหนาที่ที่ดูแลหลักสูตรทุกทาน และบุคคลที่ผูศึกษาไมไดกลาวนาม
ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานตาง ๆ และคอยเปนกําลังใจแกผูศึกษาตลอดมา
สุดทายนี้คุณคาและอรรถประโยชนทั้งหลายอันพึงเกิดจากการคนควาอิสระนี้ ผูศึกษาขอนอม
บูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณตอผูศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จดวยดี ดวยความ
เคารพยิ่ง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
The Influencing Factors of Personnel Participation in Continual Improvement
Activity (KAIZEN) of Lampang Petroleum Terminal, PTT Public Company Limited
โชค ศุภสิน*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยใชประชากรและกลุมตัวอยาง
เดียวกั น คือ พนัก งานคลั ง ป โ ตรเลี ยมลํ าปาง บริ ษัท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน) จํ านวน 45 คน ใน
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวย
สถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
สังกัดพนักงาน BSA มากที่สุด สวนใหญมีตําแหนงงานเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีอายุการทํางาน
นอยกวา 16 ปมากที่สุด โดยสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนนอยกวา 20,000 บาท เปนสวนใหญ
อิท ธิพ ลโดยรวมของป จจั ยทั้ ง 4 ดาน ไดแก ดานแรงจู ง ใจ ดานทั ศนคติ ดานขวัญ และ
กําลัง ใจ และดานการมี สวนรวม ที่ สง ผลตอการทํ ากิ จ กรรมปรับ ปรุง อยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากซึ่งแตละดานก็มีอิทธิพล
อยูในระดับมากเชนกัน โดยปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการมีสวน
รวม ปจจัยดานขวัญและกําลังใจ และปจจัยดานแรงจูงใจ ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เรียงลําดับความถี่
จากมากไปหานอ ย ตามลํ าดับ ไดแก ควรเพิ่ ม คาตอบแทนของบุ คลากรทุ กคนให ม ากขึ้นกวาเดิม
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ควรเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกบุคลากรทุกคน และ
ควรใหบุคลากรมีสวนรวมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในการดําเนินการตาง ๆ ของ ปตท.
คําสําคัญ : กิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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ABSTRACT
The objectives of this study were to describe the influencing factors of
personnel participation in continual improvement activity (KAIZEN) and to classify
their problems and suggestions of employees of Lampang Petroleum Terminal, PTT
Public Company Limited by using the same population and sample including 45
employees of the PTT Lampang Petroleum Terminal. As a tool for data collection in
this study, a questionnaire approach was used. The questionnaire response rate was
100 percent and for all data analyzing, statistical software packages and descriptive
statistical analysis were used, including Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation.
The results of the study found that most respondents were male than
female and BSA employees. Most of their work positions were practical level with
age of work less than 16 years, working mainly with lower-level than undergraduate
degree, and less than 20,000 baht of average monthly income.
The overall areas of four influent factors, even each of them, including
motivation, attitude, morale and participation, affected at high level on the practice
of continual improvement activities (kaizen) of PTT Lampang Petroleum Terminal
employees. The attitude factor was the most influential factor, followed by the
participation, morale, and motivation factors, respectively.
Their problems and suggestions are about the influencing factors of
personnel participation in continual improvement activity (kaizen) of PTT Lampang
Petroleum Terminal employees, sorting with descending order of frequency, included
compensation and other benefits promotion for all staff to match with the current
economic situation, and personnel should be involved in the beginning, middle and
final of all PTT Lampang Petroleum Terminal operations.
Keywords : Continual improvement activity
บทนํา
การดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปมีเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสวนของผูถือหุนของธุรกิจให
มีมูลคาสูงที่สุด การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสวนของผูถือหุนนั้น ไมไดมีเพียงการเพิ่มยอดขายเทานั้น การ
ลดตนทุนยังมีสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทุกองคกรจะตองคํานึงถึง การลดตนทุนเปนเรื่องที่พนักงานทุก
คนในหนวยงานตั้งแตระดับสูงสุดจนระดับต่ําสุดจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติเพื่อใหไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว การลดตนทุนนอกจากเปนการเพิ่มกําไรใหแกองคกรแลว ยังเปนการสรางความพึง
พอใจและสงผลดีใหแกพนักงานทุกคนในองคกร ซึ่งองคกรอาจตอบแทนดวยการเพิ่มสวัสดิการตางๆ
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เงินเดือน โบนัส ใหแกพนักงานในองคกร นอกจากการลดตนทุนจะสงผลโดยตรงตอตัวพนักงานแลว
ลูกคา คูคา รวมถึงผูมีสวนได สวนเสียในองคกรนั้น ๆ ตางไดรับผลดีจากการลดตนทุนขององคกร
ทั้งสิ้น กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดตนทุนมีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม 5ส กิจกรรมการบํารุงรักษา
ทวีผลแบบทุ กคนมีส วนรวม (TPM) กิ จกรรมการปรับ ปรุง อยางตอ เนื่อ ง (Kaizen) เปนตน โดย
กิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen) เปนกิจกรรมที่พนักงานใชความคิดสรางสรรค คิดคน
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอน/อุปกรณ/เครื่องจักร ที่ตนเองรับผิดชอบใหงายขึ้น ลดความ
ซับซอนและโอกาสในการเกิดความผิดพลาดในการใชงานหรื อปฏิบัติง าน ซึ่งพนักงานที่ ทํางานกั บ
กระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอน/อุปกรณ/เครื่องจักรนั้นๆ จะเปนผูที่รูขอบกพรองและสามารถปรับปรุง
แกไขปญหานั้น การปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแก
พนักงานในองคกร ไดรับความเชื่อถือจากลูกคา ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากกระบวนการทํางาน
(Human Error) และยังเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการลดตนทุนใหแก
องคกร (กุรดิตซิงห พุทธราชา, 2552 : 9)
การทํากิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่องของพนักงานคลังปโตรเลียม บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) นั้ น มี ความเป นมาจากผู บ ริ ห ารตอ งการให พ นัก งานทํ างานดวยความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ตอบสนองตอสภาวะแวดลอมและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
ความคาดหวังของผูบริโภคและประชาชนทั่วไปที่มีตอบริษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน) ซึ่ง เปนบริษัท
น้ํามันแหงชาติ คลังปโตรเลียม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงไดมีการจัดกิจกรรมการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (Kaizen) ซึ่ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เรียกกิจกรรมนี้วา ขอเสนอแนะ (Suggestion)
เพื่อปรับปรุงพัฒนาองคกรใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนและสามารถกาวไปสูการเปนบริษัท
พลังงานไทยขามชาติชั้นนํา (Thai Premier Multinational energy company) นอกจากนั้นแลว
การทํากิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ยังทําใหพนักงานมีจิตสํานึก มีความคิดสรางสรรคในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอน/อุปกรณ/เครื่องจักร และยังเปนชองทางใหพนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนการจูงใจพนักงานใน
หนวยงานใหเกิดความรักสามัคคีรวมกันนําองคกรไปสูเปาหมาย รวมทั้งเปนการสรางความรูสึกรวมใน
การเปนเจาของ ปตท. เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานดังเชนพนักงานเปนเจาของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ไดมีการ
จัดประกวดและใหรางวัลแกผูเขียนขอเสนอแนะดีเดนประจําป โดยการประกวดทั้งในระดับธุรกิจและ
ระดับองคกร การทํากิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง พนักงานทุกระดับทั้งพนักงานสายปฏิบัติการ
และสํานักงานจะตองมีการรายงานในระบบ Intranet ของ ปตท. อยางนอยปละ 1 เรื่องตอคน ทั้งนี้
จํานวนรายงานจะขึ้นอยูกับสายงานของแตละหนวยงาน ซึ่งปญหาของการทํากิจกรรมการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง คือ พนักงานบางสวนไมเห็นคุณคาของการทํากิจกรรม จึงทําใหไมใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรม ขาดจิตสํานึก ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และพนักงานที่ทํากิจกรรมนี้ยังเปนพนักงานคนเดิม ๆ
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาอิ ทธิพลของปจจัยที่สงผลการทํ า
กิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่องของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ขอมูลในการศึกษานี้สามารถใชประกอบรายงานการนําเสนอเพื่อการปรับปรุงการทํากิจกรรม เพื่อ
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เป นการกระตุนใหพ นัก งานเกิ ดความรู สึก รวมในการทํากิจ กรรมการปรับ ปรุง อยางตอเนื่อง และ
สามารถขยายผลไปยังหนวยงานอื่น ๆ ของ ปตท.
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานแรงจูงใจ ดานทัศนคติ ดานขวัญและ
กําลังใจ และดานการมีสวนรวม ที่สงผลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของพนักงานคลัง
ปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุง
อยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกพนักงานระดับผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ
และพนักงานสํานักงานในสังกัดคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
 การวิเคราะหขอมูล
ในการศึก ษาครั้ งนี้ทํ าการวิเ คราะห ขอ มูล เชิงปริม าณ โดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่อ การวิจัยทางสั งคมศาสตร จากคะแนนขอมู ลของแบบสอบถามทํ าการ
คํานวณหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ศึกษาสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย โดย คิดเปนรอยละ 73.33
สังกัดพนักงาน BSA มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.45 สวนใหญมี ตําแหนงงาน เปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 68.88 มีอายุการทํางานนอยกวา 16 ป เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 55.56
มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 73.33 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.11
สวนที่ 2 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา พบวา อิทธิพลโดยรวมของปจจัยทั้ง 4 ดาน ที่สงผลตอการทํากิจกรรมปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก โดย
ปจจั ยดานทัศนคติมีอิท ธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ป จจัยดานการมีสวนรวม ป จจัยดานขวัญ และ
กําลังใจ และปจจัยดานแรงจูงใจ ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรม
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
ผลการศึกษา พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรม
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ควรเพิ่มคาตอบแทนของบุคลากรทุกคนใหมาก
ขึ้นกวาเดิม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน (28 คน) ควรเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ ใหแก
บุคลากรทุกคน (16 คน) และควรใหบุคลากรมีสวนรวมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในการ
ดําเนินการตาง ๆ ของ ปตท. (12 คน)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา
ปจจัยทั้ง 4 ดานมีอิทธิพลโดยรวม อยูในระดับมากแสดงใหเห็น แสดงใหเห็นวา ปจจัยทัง้ 4 ดาน
ไดแก ดานแรงจูงใจ ดานทัศนคติ ดานขวัญและกําลังใจ และดานการมีสวนรวม นั้นมีอิทธิพลและมี
ความสําคัญตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนอยางมาก อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้กม็ ีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ ภูวนาถ เทพศุภร (2549) ศึกษาความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
ดวยวิธี KAIZEN กรณีศึกษาบริษัทโซนี่เทคโนโลยีจํากัด ซึง่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของในการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนือ่ งดวยวิธี Kaizen ดานการสือ่ สารภายในองคการดานการสนับสนุน
จากผูบ ริหารและดานการมีสวนรวมของพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนความสําเร็จของ
การปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องดวยวิธี Kaizen โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
กิจกรรม Kaizen สามารถชวยลดตนทุนในกระบวนการผลิตทั้งในดานเวลาและคาใชจาย สามารถ
สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทีส่ ุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
1. ปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานแรงจูงใจ ดานทัศนคติ ดานขวัญและกําลังใจ และดานการมี
สวนร วม มีอิ ท ธิพ ลโดยรวมตอการทํ ากิ จกรรมปรั บ ปรุ งอยางตอ เนื่อ ง (ไคเซ็ น) ของพนักงานคลั ง
ปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก
2. ปจจั ยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการทํากิจ กรรมปรับปรุง อยางตอ เนื่อง (ไคเซ็ น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย แตจากการศึกษาพบวา
ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานคลั ง
ปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย กัญญา
ภรณ ศรีสุข (2542) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา พนักงานสวนใหญมีความ พึงพอใจตอปจจัยจูงใจในการทํางานทุก
ปจจัยโดยใหความสําคัญ ในระดับมาก ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา คาตอบแทน ความ
มั่นคงในการทํางาน โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน และลักษณะ
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งานที่ทํา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยวดี สอนสิงห (2543) ทํ าการศึกษาวิจัยเรื่อ ง ความพึ ง
พอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการทํางาน กรณีศึกษาบริษัท บูท รีเทล(ประเทศไทย)จํากัด ในเขต
การขายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจที่เปนตัวกระตุนการ
ทํางานที่พนักงานใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ดานลักษณะและขอบเขตของงาน ความสําเร็จ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน และการยอมรับจากบุคคลภายนอก
3. ป จจั ยดานทัศนคติมี อิท ธิพ ลตอ การทํ ากิ จกรรมปรับ ปรุ งอยางตอ เนื่อง (ไคเซ็ น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย แตจากการศึกษาพบวา
ปจจั ยดานทั ศนคติมี อิท ธิพลตอ การทํากิจกรรมปรั บปรุงอยางตอ เนื่อง (ไคเซ็ น) ของพนักงานคลั ง
ปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) อยูในระดับ มาก ซึ่ งสอดคลอ งกับ การศึก ษาของ
ศักดิ์สิทธิ์ สธนพงศ (2540) พบวา เจตคติตอการทํากิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ ทัศนคติตอผูนํา
กลุม ทัศนคติตอเพื่อนสมาชิกในกลุม ทัศนคติตอการประชุมกลุม มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับ
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ และการศึกษาของ ฮอลทอม, ลีและทิด (Holtom,
Kee and Tidd, 2002, p.903-915)ที่พบวา การที่พนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานจะสงผลใหการ
ทํางานมีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การที่สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็จะสงผลให
สมาชิกในทีมเหลานั้นทํากินกรรมไคเซ็นอยางเต็มใจและเต็มความสามารถตามที่องคกรคาดหวังไว ซึ่ง
สอดคล องกับการศึกษาของ สุเมธ บุญมะยา (2547) ที่ พบวา เชาวนอารมณ ทัศนคติตองาน และ
แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ มี ความสั ม พั นธกั บผลการปฏิบั ติง าน โดยทั ศนคติตอ งานและเชาวนอ ารมณ
สามารถรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานขายในธุรกิจประกันชีวิตได
4. ปจจัยดานขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย แตจากการศึกษา
พบวา ปจจัยดานขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ทวี จั นทเพ็ ชร ( 2550)ที่พ บวา ขวัญ กํ าลั ง ใจในการปฏิบั ติง านมี ผ ลโดยตรงตอ การปฏิบั ติง านของ
พนักงานโรงงานปุยศิริจันทร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ เกษมสิน (2523 : 422) ที่กลาววา
ขวัญเปนสภาวะจิตที่แสดงออกในรูปของความชื่นชมและความสนใจในกิจกรรม ขวัญจะมีบทบาท
สําคัญในการงานของมนุษย
5. ปจจัยดานการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย แตจากการศึกษา
พบวา ป จจั ยดานการมี สวนรวมมี อิทธิพลตอการทํากิ จกรรมปรั บปรุ งอยางตอ เนื่อ ง (ไคเซ็ น) ของ
พนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหนวยงาน
ควรสรางความรูสึกวาการทําไคเซ็นเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและมี
สวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนทําใหพนักงานมีความมั่นคงในการทํางาน
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจั ดเวที เสวนาเพื่อ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกั นระหวางคลั ง ปโ ตรเลี ยมลํ าปาง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)กับพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง (ไค
เซ็น) ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น)
ของพนักงานคลังปโตรเลียมลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จ ลุลวงลงไดดวยดี ผูศึกษาตอ งขอขอบพระคุณคณาจารย ทุ ก
ทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิดและประสบการณ
ขอขอบพระคุณ ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ และอาจารยที่ปรึกษา ดร.ดวงพร อาภาศิลป ที่ไดกรุณา
ใหคําแนะนํา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งและดวยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ กรรมการการคนควาอิสระทุกทานที่ชี้แนะและตรวจสอบความถูกตองของงานคนควา
อิสระนี้ จนทําให งานคนควาอิสระสมบูร ณยิ่งขึ้น ตลอดจน พนักงานคลังป โตรเลี ยมลําปาง บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) ทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในการเก็บขอมูลครั้งนี้
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมได หากไมไดรบั การสนับสนุนและชวยเหลือดานตาง ๆ จากเพื่อน
M.B.A. รุน 2 ทุก ๆ ทาน เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ใหการชวยเหลือและเปน
กําลังใจดวยดีตลอดมาทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ จะเกิดประโยชนในทางวิชาการแลว ผู
ศึกษาขอยกความดีแดทานผูมีพระคุณทุกทานที่ไดกลาวมา ดวยความเคารพยิ่ง
เอกสารอางอิง
กัญญาภรณ ศรีสุข. 2542. ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคน
อุตสาหกรรมภาคเหนือ. การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาเถิน
Satisfaction regarding marketing mix of lending products among customers of
Government Savings Bank’s Thoen Branch.
จักริน ยาสมุทร
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดและ
ความแตกตางในความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคาร
ออมสินสาขาเถิน โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากลูกคาที่มาใชบริการดานสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินสาขาเถิน จํานวน 266 รายสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจ ในปจจัย
ดานประชากรศาสตร โดยใช Independent sample T-test และ One-Way Anovaในการทดสอบ
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย โดยอาชีพสวนใหญประกอบ
อาชีพครู อาจารย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท สวน
ใหญ จะใชบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาเถิน เปนระยะเวลาต่ํากวา 3 เดือน และจะใช
บริการวงเงินสินเชื่อปจจุบัน ต่ํากวา 500,000 บาท มากที่สุด และปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่
สงผลในระดั บมากตอความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถิน ไดแก ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ
ผลการศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรตอความพึงพอใจตอสวนประสม
การตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถิน พบวา อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจแตกตางกัน สวนเพศ และระดับรายได ที่แตกตางกันจะมี
ความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน
ABSTRACT
This study was aimed to study satisfaction regarding marketing mix of lending
products among customers of Government Savings Bank’s Thoen Branch. A survey
was used to collect data from 266 customers. The statistical analyses used included
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.
The findings included the followings. The majority of respondents were male,
teachers, bachelor degree holders, earning 15,000 – 20,000 Baht per month,
borrowing within 3 months, and borrowing less than 500,000 Baht. The customers’
satisfaction was affected highly by respective factors: process, people, product, price,
and physical evidence.
When considering demographics of the respondents, age, occupation, and
education had statistically significance among their opinions. Meanwhile, gender and
salary had no statistical significance.
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บทนํา
ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหบริการธุรกรรมทางการเงินภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง เปนสถาบันการเงินที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังของ
รัฐบาล โดยปจจุบันธนาคารออมสินมีสาขาทั้งสิ้น 995 สาขาทั่วประเทศ ธนาคารออมสินสาขาเถิน
ใหบริการในพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเถิน อําเภอแมพริก และอํ าเภอสบปราบ จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 ที่ผานมา พบวา ธนาคารฯประสบปญหาจํานวนลูกคาสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตครูและขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเปนลูกคากลุมหลักของทางธนาคาร ฯ มีจํานวน
เปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนรอยละ 15.70 จาก 949 ราย เปน 800 รายเมื่อเทียบจากไตรมาสที่ 1 ของ
ป 2555 ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่คอนขางสูง
การที่จํานวนลูกคากลุมหลักของธนาคารฯ เปลี่ยนแปลงไป ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาถึง
ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถิน
เพื่อจะไดทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อ และจะไดนําผลจากการศึกษา
ไปใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไข การใหบ ริการใหสอดคลองกับความตองการของลูก คา และสราง
ความพึงพอใจสูงสุดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อ
ธนาคารออมสินสาขาเถิน
2. เพื่อศึกษาความแตกตางในความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใช
บริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถิน
วิธีดําเนินการศึกษา
ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 266 ราย และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota Sampling)เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมเปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาขอ มูล ครั้ ง นี้ จะนํามาวิเคราะห โ ดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่ งสามารถแยกการ
วิเคราะหออกเปน3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการวิเคราะหความถี่และรอยละ
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการ
สินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถินในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน นั้นใชการวิเคราะห
ดวยสถิติเ ชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอ ยละ (Percentage) และคาเฉลี่ ย
(Mean) และใชมาตรวัดแบบใหคะแนนหรือการประมาณคา (Rating Scales)
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สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของ
ลู ก ค า ที่ มี ต อ การใช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขาเถิ น ในป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ใ ช
Independent sample T-test และ One-Way Anova ทดสอบ
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป ประกอบ
อาชีพครู /อาจารย การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาทมาก
ที่สุด สวนใหญจะใชบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาเถิน เปนระยะเวลา ต่ํากวา 3 เดือน
และจะใชบ ริการวงเงิ นสินเชื่อปจ จุบั น ต่ํากวา 500,000 บาท มากที่สุ ด ซึ่ งสวนมากจะไดรับ การ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใน 2 – 4 สัปดาห แหลงขอมูลที่ไดรับสวนใหญคือ การติดตอขอใช
บริก ารดวยตนเอง และที่สวนมากเลือกใชบริก ารดานสิ นเชื่อของธนาคารออมสินสาขาเถินเพราะ
ธนาคารมีความมั่นคง มีภาพพจนดี และมีชื่อเสียง
ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออม
สินสาขาเถิน ในภาพรวม พบวา มี ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 โดยปจจั ยดาน
กระบวนการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 ปจจัยดานผลิตภัณฑ
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มาก มี คาเฉลี่ ย 3.82 ปจจั ยดานบุ คลากร มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก มี คาเฉลี่ ย 3.77 ปจจั ยดานราคา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มาก มี
คาเฉลี่ย 3.66 ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.63 ป จจั ยดานการจั ดจํ าหนาย มีความพึ งพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี คาเฉลี่ ย 3.33
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในปจจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
3.25
ความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรตอความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของ
ลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถิน พบวา เพศและระดับรายไดที่แตกตางกัน
จะมีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขา
เถินที่ไมแตกตางกัน อายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดของลูกคาทีม่ ตี อ การ
ใชบริ การสินเชื่อธนาคารออมสิ นสาขาเถินที่ แตกตางกัน ในป จจัยดานราคาและปจ จัยดานการจั ด
จําหนาย สวนป จจัยดานอื่นๆไม แตกตางกัน อาชีพที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอสวนประสม
การตลาดของลูกคาที่มีตอการใชบริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถินที่แตกตางกัน ในปจจัยดาน
ราคา สวนป จจัยดานอื่นๆไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา ที่ แตกตางกันจะมีความพึง พอใจตอสวน
ประสมการตลาดของลู กคาที่มีตอการใชบริก ารสิ นเชื่อธนาคารออมสินสาขาเถินที่แตกตางกั น ใน
ปจจัยดานราคาและปจจัยดานบุคลากร สวนปจจัยดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา จะเห็นไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงในระดับ
มากลําดับ แรกคือ ความมั่ นคงของธนาคาร ซึ่ งสอดคล องกั บผลการศึกษาของ สุ ภาพร สาระสิท ธิ์
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(2550)และการศึกษาของดลนภาหวงสุวรรณการ (2554) ซึ่งไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการ
บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินภาคนครหลวง 3 และปจจัยสวนประกอบทางการตลาดบริการที่มี
อิ ท ธิ พ ลตอ การตัดสิ นใจใชบ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของลู ก ค าออมสิ นในเขตอํ าเภอเมื อ งจั ง หวั ดเชี ยงใหม
ตามลําดับ ที่พ บวา ป จจัยยอ ยอันดับ แรกที่ลู กคาพึง พอใจ ไดแก ความมั่ นคงของธนาคาร เชนกั น
ปจจัยดานราคา มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงในระดับมากลําดับแรกคือ จํานวนเงินงวดผอนชําระใน
แตละงวด ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพรสาระสิทธิ์ (2550)และของดลนภาหวงสุวรรณการ
(2554) พบวา ป จจัยยอยอั นดับ แรกที่ลูกคาพึง พอใจ ไดแก ดอกเบี้ยคงที่แบบ 3 ป และแบบ 4 ป
และอัตราดอกเบี้ ยต่ําและอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการเงินกู ต่ํา ตามลําดับ ปจจั ยดานการจั ด
จําหนาย มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงในระดับมากลําดับแรกคือ สถานที่ตั้งของธนาคารสะดวกในการ
เดินทางมาติดตอใชบริการซึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของภาวิณีใจโพธิ์(2551)ไดศึกษาความพึ ง
พอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาเชียงดาวจังหวัดเชียงใหมและดลนภา
หวงสุวรรณการ (2554) ซึ่งพบวา ปจจัยยอยอันดับแรกที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแก สถานที่ตั้งของธนาคาร
สะดวกในการเดินทางมาติดตอใชบริการ เชนกัน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจมี
คาเฉลี่ยสูงในระดับมากลําดับแรกคือสิทธิพิเศษลูกคาไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
และขอมูลขาวสารครบถวน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดลนภาหวงสุวรรณการ (2554) พบวา
ปจจัยยอยอันดับแรกที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแก สิทธิพิเศษลูกคาไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ
สินเชื่อ เชนกัน ปจจัยดานบุคลากร มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงาน
สินเชื่อใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดลนภาหวงสุวรรณการ
(2554) พบวา ปจจัยยอยอันดับแรกที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแก พนักงานสินเชื่อมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยม
แจมใสพูดจาดีและแตงกายเหมาะสม ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูง
ในระดับมากลําดับแรกคือ เอกสารที่ใชประกอบในการขอสินเชื่อเหมาะสมและไมยุงยากซับซอน และ
ระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดลนภาหวงสุวรรณ
การ (2554)พบวา ปจจัยยอยอันดับแรกที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแกระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา
เชื่อถือไดแตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพรสาระสิทธิ์ (2550) พบวา ปจจัยยอยอันดับแรกที่
ลูก คาพึ ง พอใจ ไดแก การแก ไขป ญ หาโดยการปรั บ ลดอั ตราดอกเบี้ ยเดิม เป นอั ตราดอกเบี้ ยตาม
ประกาศธนาคาร และปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงในระดับมาก
ลําดับแรกคือ มีปายตราสัญลักษณของธนาคารมองเห็นไดงาย ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ดลนภาหวงสุวรรณการ (2554) พบวา ปจจัยยอยอันดับแรกที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแก ความสะอาดของ
อาคารและสถานที่
ขอเสนอแนะ
- ควรจะใหความรูความเขาใจแกลูกคาในดานดังกลาวใหมีความชัดเจน และถูกตอง รวมทั้ง
ชี้แนะใหลูกคารับรูในระเบียบ หลักเกณฑของสินเชื่อของธนาคาร เพื่อใหลูกคาเขาใจในผลิตภัณฑนี้ได
อยางชัดเจนเชนกัน
- ควรจะทําการปรับลดราคาอัตราคาธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกันเมื่อเมื่อเทียบ
กับสถาบันการเงินอื่นๆและใหสอดคลองกับเศรษฐกิจปจจุบัน
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- ควรตองตระหนักถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก ซึ่งอาจแตงตั้งพนักงานสําหรับบริการ
ลูกคาในสวนนี้โดยตรง แตทั้งนี้ตองอธิบายใหลูกคารับรูและเขาใจในความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ
ดวยเพื่อที่ลูกคาจะลดปญหาในเรื่องดังกลาว
- ควรจะเพิ่ ม ชอ งทางดัง กล าวให ม ากขึ้นและนําเสนอสิ่ ง ใหม ๆ อยูเ สมอผ านรู ป แบบการ
นําเสนอที่แตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและประทับใจ
มากขึ้น
- ควรจะมีการใหพนักงานดานสินเชื่อเขาอบรมตามแตละหลักสูตรที่ทางธนาคารมีให เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและปฏิญาณ ไหวพริบ ใหมากขึ้นในการตอบปญหา หรือขอสงสัยสําหรับลูกคาเพื่อให
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น
- ควรพิจารณาขั้นตอนที่ทําใหกระบวนการพิจารณาสินเชื่อลาชา และปรับกระบวนการให
สามารถออกผลอนุมัติสินเชื่อใหลูกคาไดภายใน 15 วันตามกําหนด อาจมีการวางแผน หรือประชุม
เพื่อจัดวางกระบวนการใหบริการใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ควรจะกําชับใหเจาหนาที่ตํารวจที่อยูประจําเวรใหเพิ่มความเขมงวดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่ม
ความระมัดระวังและมีการตรวจสอบเครื่องมือเตือนภัยในทุกๆจุดที่มีความสําคัญไมวาตอลูกคาและ
บุคลากรในธนาคาร
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก อ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป ที่
ปรึกษาการคนควาแบบอิ สระ ที่ไดกรุ ณาใหขอคิดเห็น คําแนะนํา และการตรวจแกขอบกพรองจุ ด
ตางๆดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งจนการคนควาแบบอิสระนี้สําเร็จสมบูรณได จึงขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยผูป ระสิ ทธิประสาทวิชาทุ กทานที่ คอยอบรมสั่ งสอนให ผู
ศึกษามีทั้งความรูและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตจนกระทั่งไดรับความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ประจําโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ ที่อํานวยความสะดวกใน
การจัดทําเอกสารตางๆ ใหดวยความเต็มใจยิ่งรวมถึงเจาหนาที่และบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ ทุก
ทานที่ คอยชวยเหลือและเพื่อ นๆรวมชั้นเรียนทุ กคนที่เปนกําลัง ใจในการทํ าการศึกษาคนควาแบบ
อิสระของผูศึกษาประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิก ทุกคนในครอบครั วที่ไดให ขอคิด คําแนะนํา
และการสนับสนุนดานการศึกษา ตลอดจนกําลังใจที่เต็มเปยมมาโดยตลอด
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จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-35 ป
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนัก งานบริ ษัทเอกชน มีร ายไดเ ฉลี่ยตอ เดือนอยู
ระหวาง10,001-20,000 บาท และสวนใหญใชยานพาหนะประเภทรถบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ)
มากที่สุดพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา สวนใหญใชสถานีบริการน้ํามัน
ปตท. ของ หจก.ธนพณออยล ตําบลสบตุย โดยใหเหตุผลที่เลือกใชเนื่องจากสถานที่ตั้งสะดวกในการ
เดินทางเติมน้ํามันดีเซลมากที่สุด มีความถี่ในการใชบริการจํานวน 3-4 ครั้งตอเดือน ใชบริการในวัน
และเวลาที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับความสะดวก เสียคาใชจายในการใชบริการจํานวนมากกวา 1,200 บาท
ตอครั้ง มีการชําระเงินเปนเงินสด บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการคือตนเอง ลักษณะ
การใชบริการไมไดเติมแหงไหนเปนประจํา มีการติดตามขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจเลือกใชบริการ
ดวยการสังเกตตามปายตางๆ ของสถานี และนอกจากการใชบริการเติมน้ํามันยังมีการใชบริการราน
สะดวกซื้อมากที่สุดปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการในระดับมาก ใหความสําคัญกับราคาน้ํามันที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ตราสินคายี่หออื่นเปนลําดับแรก ขณะที่การลด แลก แจก แถม ไมมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
และหากตองเลือกประเภทของแถม(ถามี) สวนใหญสนใจการคืนกําไรมากที่สุด การใหบ ริการเติม
น้ํามันรวดเร็ว มีความสะดวกในการเลือกใชบริการเนื่องจากใกลบาน/ที่ทํางาน ตองการใหพนักงานมี
ความซื่อสัตยและไวใจได สถานที่ตั้งควรติดถนนใหญที่เขา-ออกงาย มีความทันสมัยและจํานวนหัว
จายน้ํามันเพียงพอ ปญหาในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา สวนใหญมีปญหาในการใชบริการ
เรื่องหองน้ําไมสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือไมมีบริการตู ATM และไมมีบริการเสริมอื่นๆ เชน การ
เช็ดกระจก เช็คลม บริก ารเติมลมฟรี โดยตองการใหส ถานีบ ริการน้ํามันมี การปรับปรุงในเรื่ องการ
ใหบริการตู ATM รองลงมาคือบริการเติมลม หองน้ํา และรานสะดวกซื้อ
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบริโภค สถานีบริการน้ํามัน ปตท.

276

ABSTRACT
This study is aimed to study the consumers’ behavior in selecting gas
stations, the factors affecting the consumers’ choice in selecting gas stations, and the
problems found by the customers while using PTT gas stations in Amphoe Muang,
Lampang province. The data collection was done by distributing questionnaires to
400 customers at PTT gas stations in Amphoe Muang, Lampang province. This study
analyzed statistical data by using frequencies value, percentages and Chi-Squares.
The study found that the most of the respondents were female, age
between 25-30, graduated from the university. They worked for private company
with monthly income of approximately 10,001-20,000 baht. From the questionnaires
also found that the respondents used mini truck more than any another vehicles
The customers’ behavior in selecting PTT gas station; Thanapon Oil
Company Limited, Sob-tui Sub-district, was its convenient location. The diesel fuel
was mostly used while the bills were paid by cash with average of 1,200 baht each.
The decision in selecting was made by themselves. The customers’ behavior in
selecting was not specific to anyone in particular. The respondents were also
interested in the information posted at gas station before they made their choice.
Besides, the use of convenient store within the station was at high level.
The research of factors affecting customers’choice in selecting gas filling
stations found that most customers satisfied with the service in high level. They
rated the price as reasonable when comparing to the other brands, the purchase of a
lower deal has no significant role, however, if they need to select the promotion
anyway, they would be interested in cash back deal, quick service, convenient
location, modern and equipped with enough fuel nozzles.
The problems affecting customers’ choice in selecting found mostly
affected by the unpleasant toilets. Secondly, the study also found that no
Automatic Teller Machine (ATM) and other additional free services such as windshield
cleaning and tire pumping were also affected. As the result, it showed that the
respondents rated PTT gas station to install the Automatic Teller Machine (ATM),
improve windshield cleaning service, tire pumping, healthy and accessible toilets,
and the convenience store.
Keywords : Consumer behavior, PTT gas stations
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บทนํา
ในปจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาประเทศชาติดานเศรษฐกิจ สังคม
และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันของผูคนใชยานยนตเปนพาหนะ จึงเปนสาเหตุที่
ทําใหบริษัทผูคาพลังงานเชื้อเพลิงหันมาประกอบธุรกิจการใหบริการสถานีบริการน้ํามันมากขึ้น ซึ่งใน
แตล ะกลุมผู ประกอบการไดมี การแขงขันทางธุรกิ จกั นอยางรุนแรง เปนป จจั ยให เพิ่ มชองทางการ
บริการทําใหผูประกอบการใหบริ การสถานีบริการน้ํามันตองใชกลยุทธการตลาดดานตางๆ โดยได
รวมกลุ ม พั นธมิ ตรธุ ร กิ จ ในการให บ ริ ก ารในสถานีบ ริ ก ารน้ํา มั น อาทิ ร านสะดวกซื้ อ ร า นกาแฟ
ศูนยบ ริการยานยนต ร านอาหารเบเกอรี่ บริ การการเงิ น และบริก ารอื่นๆ ในลักษณะระบบสถานี
บริการครบวงจร เพื่อจูงใจและตอบสนองความตองการของผูใชบริการภายในสถานีบริการน้ํามันของ
กลุมผูประกอบการแตละกลุม จึงเปนสาเหตุทําใหมีการขยายสถานีบริการน้ํามันอยางตอเนื่อง
การขยายตัวสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทย ไตรมาส1/2556 มีสถานีบริการน้ํามัน รวม
21,792 สถานี เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2555 ที่มี 20,316 สถานี หรือเพิ่มขึ้น 1,476 สถานี โดยมีสถานี
บริการน้ํามันของผูคาน้ํามันรายใหญ ไดแก ปตท. ยังคงครองแชมปสถานีบริการน้ํามันมากเปนอันดับ 1
กลาวคือ มีถึง 1,419 สถานี อันดับ 2 บางจาก 1,072 สถานี อันดับ 3 เชลล 533 สถานี อันดับ 4 เอส
โซ 512 สถานี และอันดับ 5 เชฟรอน 366 สถานี และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2555 สถานีบริการ
น้ํามันของปตท. เพิ่มขึ้น 87 สถานีบางจาก เพิ่มขึ้น 2 สถานี เชลล ลดลง 6 สถานี เอสโซ ลดลง 10
สถานี และเชฟรอน ลดลง 20 สถานี ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งในระบบคาน้ํามันของ
ปตท. ที่มีทั้งโรงกลั่นน้ํามันและสถานีบริการน้ํามันที่ยังไมมีผูคาน้ํามันรายใดแซงหนาได
จังหวัดลําปางขึ้นชื่อวาเปนศูนยกลางการคมนาคม และยังเปนจังหวัดเศรษฐกิจใหมในอนาคต
ของภาคเหนื อซึ่ งมีทั้ งโรงงานอุ ตสาหกรรม โรงพยาบาล บริษัทหางร านอยูเปนจํานวนมาก ปจจุบั น
จังหวัดลํ าปางมีสถานีบริการเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน รวมทั้งสิ้น 63 สถานีไดแก สถานีบริการน้ํ ามั น
ปตท. 18 สถานี บางจาก 14 สถานี เชลล 8 สถานี เอสโซ7 สถานี เชฟรอน 2 สถานี พีทีจี 11 สถานี
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีจํานวนสถานีใหบริการมากที่สุด
เปนเจาตลาดในปจจุบัน และเนื่องจากจํานวนสถานีบริการน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทําใหการแขงขัน
รุนแรง ทั้งในดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ตั้ง การสงเสริมการตลาด รวมถึงการบริการ ผูวิจัยจึง มี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริ โภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน ทั้งปจจัยทางการตลาดบริการ และปจจัยอื่นๆ ตลอดจนปญหาที่
ผูบริโภคไดรับจากการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน ปตท.ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
3. เพื่อศึกษาปญหาในการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท.ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในประเภทของการวิจัยแบบเชิงพรรณนากลุมประชากรที่ใช
ในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่ใชสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน
10 สถานี 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นําขอมูล ที่ไดลงรหัส แลวนําไป
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ประกอบดวย การวิเคราะห
ขอมูล ปจจัยสวนบุ คคล พฤติก รรมผู บริโภคในการเลือกใชสถานีบริก ารน้ํามัน ป จจัยที่ มีผลตอการ
เลื อกใชสถานีบริ การน้ํามั น และปญ หาในการเลือ กใชบ ริก ารสถานีบ ริก ารน้ํามัน ใชส ถิติแจกแจง
คาความถี่ และคารอยละ สําหรับการศึกษาปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการ
น้ํามัน ใชสถิติคาไค-สแควร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
25-35 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และสวนใหญใชยานพาหนะประเภทรถบรรทุกสวนบุคคล (รถ
กระบะ) มากที่สุด
พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามันพบวา สวนใหญใชบริการสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. ของ หจก.ธนพณออยล ตําบลสบตุย โดยใหเหตุผลที่เลือกใชบริการสถานีบริการน้ํามัน
ดังกลาวเนื่องจากสถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง เติมน้ํามันดีเซลมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ํามันพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการในระดับมาก ใหความสําคัญกับราคาน้ํามันที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับตราสินคา
ยี่หออื่นเปนลําดับแรก
ปญหาในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา สวนใหญมีปญหาในการใชบริการในเรื่อง
หองน้ําไมสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือไมมีบริการตู ATM และไมมีบริการเสริมอื่นๆ
การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา
เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวกับวันที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใช
บริการ จํานวนเงินใชบริการ บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ และเหตุผลที่เลือกใช
บริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สําหรับความถี่ในการใชบริการ วิธีการชําระเงินคา
น้ํามัน และลักษณะการใชบริการ พบวาไมแตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวกับความถี่ในการใช
บริการ วันที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ จํานวนเงินใชบริการ วิธีการชําระเงินคาน้ํามัน และบุคคล
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ที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05สําหรับลักษณะ
การใชบริการ และเหตุผลที่เลือกใชบริการ พบวาไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวกับความถี่
ในการใชบริการ วันที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ จํานวนเงินที่ใชบริการ วิธีการชําระเงินคาน้ํามัน
บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ลักษณะการใชบริการ และเหตุผลที่เลือกใชบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวกับความถี่ในการใช
บริการ วันที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ จํานวนเงินที่ใชบริการ วิธีชําระเงินคาน้ํามัน บุคคลที่มีสวน
รวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ และลักษณะการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สําหรับเหตุผลที่เลือกใชบริการ พบวาไมแตกตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน เกี่ยวกับ
ความถี่ในการใชบริการ วันที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ จํานวนเงินที่ใชบริการ วิธีการชําระเงินคา
น้ํามัน บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ลักษณะการใชบริการ และเหตุผลที่เลือกใช
บริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 25-35 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000บาท สอดคลองกับงานวิจัยของคุณสมชัย ธรรม
สนอง (2550) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใชสถานีบริการน้ํามันของผู
ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน พบวา สวนใหญใชบริการสถานี
บริ ก ารน้ํามั น ปตท. ของ หจก.ธนพณออยล ตําบลสบตุย โดยให เ หตุผ ลที่ เ ลื อ กใชส ถานีบ ริ ก าร
เนื่องจากสถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง เติมน้ํามันดีเซลมากที่สุด มีความถี่ในการใชบริการตอเดือน
จํานวน 3-4 ครั้ง ใชบริการในวันและเวลาที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับความสะดวก เสียคาใชจายในการใช
บริ ก ารจํานวนมากกวา 1,200 บาทตอ ครั้ ง มี ก ารชําระเงินเป นเงินสด บุคคลที่ มีส วนร วมในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคือตนเอง ลักษณะการใชบริการไมไดเติมแหงไหนเปนประจํา มีการติดตาม
ขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจเลือกใชบริการดวยการสังเกตตามปายตาง ๆ ของสถานี และนอกจากการ
ใชบริการเติมน้ํามันยังใชบริการรานสะดวกซื้อมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคุณเยาวเรศ ทอง
ทา (2552) เรื่องพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการน้ํามันของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันดีเซล ชําระเงินดวยเงินสดใน 1 เดือน เติมน้ํามันประมาณ 3-4
ครั้ง เติมน้ํามันในวันและเวลาใดไมแนนอน การบริการที่ใชในสถานีบริการน้ํามันสวนใหญคือการเติม
น้ํามัน ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือตัวผูตอบแบบสอบถามเอง
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3. ปจ จั ยที่ มี ผลตอการเลื อกใชส ถานีบ ริก ารน้ํามัน พบวา ส วนใหญ ใหเ หตุผ ลที่เ ลื อกใช
บริการเนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว(ใกลบาน/ที่ทํางาน) ตองการใหสถานีบริการน้ํามันมีสถานที่ตั้ง
ติดถนนใหญที่เขา-ออกงาย การจัดโปรโมชั่นการคืนกําไร พนักงานมีความซื่อสัตยและไวใจไดในการ
ใหบริการ มีความรวดเร็วในการเติมน้ํามัน มีจํานวนหัวจายน้ํามันที่เพียงพอและมีความทันสมัย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของคุณจักริน จั่นตระกูล (2547) ที่ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอ
สวนประสมการตลาดของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดในระดับมากในดานทําเลที่ตั้งของสถานีบริการ
น้ํามั น ระบบสมาชิก หรื อสะสมยอดเพื่ อรั บส วนลดหรือ รางวัล การเสนอบริก ารไดในแบบที่ลู กคา
ตองการของพนักงาน ความทันสมัยของตูจายน้ํามัน กระบวนการใหบริการทีม่ คี วามรวดเร็วและถูกตอง
ในการรับและทอนเงิน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มหัวจายน้ํามันใหมากกวาเดิม เพื่อรองรับการใหบริการลูกคาและเปนการ
อํานวยความสะดวกกับผูมาใชบริการใหไดรับความสะดวกรวดเร็วไมตองเสียเวลาในการรอเติมน้ํามัน
2. สถานีบริการน้ํามันจึงควรทําทางเขา-ออก ใหมีความสะดวกและกวางขวาง จัดทําปาย
หนาสถานีบริการใหมีความชัดเจนสามารถสังเกตเห็นไดงาย
3. ควรมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการสะสมยอดเติมน้ํามันเพื่อใชแลกของสมนาคุณ
หรือการรับสวนลดในรานสะดวกซื้อ เปนตน
4. สถานีบริการน้ํามันควรมีการเนนย้ําในเรื่องความซื่อสัตยและไวใจไดในการใหบริการของ
พนักงานใหมากยิ่งขึ้น
5. ตอ งกํ าชับ ใหพ นักงานดูแลความสะอาดห องน้ําอยางสม่ําเสมอ จั ดให มีพ นักงานเช็ด
กระจก เช็คลม บริการเติมลมใหกับลูกคา และมีการประสานงานกับธนาคารพาณิชยที่มีความสนใจ
ติดตั้งตู ATM ใหมาติดตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย ดร.ดวงพร อาภาศิลป
อาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา
ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ และผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม ที่กรุณา
รับเปนคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ อีกทั้งยังใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ
ขอขอบพระคุณ อาจารยศศิวิมล แรงสิงห อาจารยเยาวนารถ ตาบประสิทธิ์ และคุณรุงทิวา
ทิพยดับภัยที่กรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม เพื่อให
สมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้น
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ขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริหารในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่
คณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ขอบคุณครอบครัว ญาติพี่นองทุกๆ คนที่คอยใหกําลังใจและ
คอยสนับสนุนในทุกๆ ดานตลอดมา
ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ ใหคําปรึกษา และคําแนะนํา
ตางๆ หากมี สิ่งขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใดในการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูเขียนขออภัย
เปนอยางสูง และหวังวาขอมูล ที่ไดจากการคนควาอิสระนี้ จะมีประโยชนสําหรับผูที่สนใจตอไป
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ปจจัยที่มีผลการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน
Factors affecting customers’ purchase decision
at Government Savings Bank’s Lamphun Industrial Park Branch.
สุชาดา มะลิวัลย*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ ศึกษาป จจัยที่มี ผลตอการตัดสินใจใชบ ริการของลู กคา
ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน จํานวน
351 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ Chi-Square
ผลการศึก ษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญเ ป นเพศหญิ ง อายุร ะหวาง 31-40 ป
สถานภาพโสดระดับการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี อาชีพรั บจ าง/คาขาย รายไดร ะหวาง 10,00120,000 บาท สวนใหญมาใชบริการวันจันทรชวงเวลาที่ไปใชบริการระหวาง เวลา 12.00-14.00 น.
ความถี่ ใ นการใชบ ริ ก ารธนาคารต อ เดื อ น ระหวา ง 4-6 ครั้ ง /เดื อ นประเภทของการใช บ ริ ก าร
เคาน เ ตอร ฝ าก-ถอนป จ จั ย ที่ มี ต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของลู ก ค า ธนาคารออมสิ น สาขานิ ค ม
อุ ตสาหกรรมจั ง หวั ดลํ าพู น พบวา ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดับ มากโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน
ราคา ดานกายภาพ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวน
บุคคลดานเพศมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ลําพูน จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
กับรายได ปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับชวงเวลาที่ไปใชบริการไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
ลู ก ค าธนาคารออมสิ น สาขานิคมอุ ตสาหกรรมจั ง หวัด ลํ า พู น ขอ เสนอแนะในการทํ าวิ จั ยครั้ ง นี้
ธนาคารตองมีการอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณแกพนักงานและการใหบริการแกลูกคาและควรมีการ
ปรับปรุงแก ไขจุ ดบกพรองตางๆ และยังสามารถนําผลการศึก ษาไปใชในการวางแผนการตลาดให
สอดคลองกับลักษณะของสินคาและบริการของตนเพื่อการใหบริการที่ตรงและสอดคลอง
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจใชบริการ
ABSTRACT
This study was aimed to study factors affecting customers’ purchase
decision at Government Savings Bank’s Lamphun Industrial Park Branch. A survey was
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used to collect data from 351 customers. The statistical analyses included
percentage, average, standard deviation, and Chi-square test.
The findings included the followings. The majority of respondents were
female, aged 31-40 years, single, bachelor degree holders, self-employed, earning
10,001 – 20,000 Baht per month, visited the branch on Mondays and during 12:00 –
14:00 hr, visited 4-6 times per month, and used teller services. Overall, the factors
studied affected purchase decision highly. Those respective factors were distribution,
promotion, price, physical evidence, people, process, and product. When considering
demographics of the respondents, gender, income, and visiting time had no statistical
significance at 0.05
Keywords : Factors affecting customers’ purchase decision
บทนํา
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เริ่มกอสรางเมื่อป 2526 และเสร็จเมื่อป 2528
ใชระยะเวลาในการดําเนินงาน 2 ป โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525 – พ.ศ.2529)ซึ่งเนนใหมีการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองภาค
ตางๆการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(กรอ) จึงไดมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่
จังหวัดลําพูน เนื่องจากมีความเหมาะสมหลายประการ เชน มีความพรอมดานสาธารณูปโภค แรงงาน
วัตถุดิบทางการเกษตร ระบบสื่อสาร และมีการคมนาคม จึงไดมีการพัฒ นาพื้นที่ริมถนนทางหลวง
หมายเลข 11 ชวงกิโลเมตรที่ 69-70(ลําปาง-เชียงใหม) ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โดยมีเนื้อที่ 1,788 ไร จํานวนนักลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 85 ราย แยกเปนอุตสาหกรรมทั่วไป 27
ราย เขตประกอบการเสรี 58 ราย โดยปจจุบันโรงงานไดเปดดําเนินการไปทั้งหมด 75 โรงงาน และ
ยังไมเปดดําเนินการ 6 โรงงาน และปดโรงงานไปแลว 4 โรงงาน จํานวนพนักงานทั้งหมดจํานวน
46,454 คน แยกเปนหญิง 29,903 คน ชาย 16,551 คน มูลคาการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมในป
2553ประมาณ 55,330,594,829 บาท สัญชาติของนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนไดแก เกาหลี
ญี่ปุนฮอรเ ลน ไตหวัน ไทย เบลเยี่ยม ฝรั่ง เศส สวิตเซอรแลนด อเมริกั น อินเดีย ที่ม าลงทุ นใน
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การตัดสินใจลงทุนเปนเรื่องสําคัญที่บุคคลโดยทั่วไปอาจมีทางเลือกหลายๆ
ทาง เชน การฝากเงินประจํา ฝากเงินแบบออมทรัพย การซื้อพันธบัตรการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมตางๆ รวมทั้ง การออมเงินโดยวิธีการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตซึ่งสถาบันการเงินแตละแหงก็ได
นําเสนอผลประโยชน ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับสวนมากจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล
หรือดอกเบี้ย ซึ่งอาจกําหนดจายดอกเบี้ยใหเปนรายเดือน รายสามเดือนหรือรายป ก็ขึ้นอยูกับสถาน
การเงิน
ปจจัยสวนบุ คคลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริ โภคการตัดสินใจของผูซื้อไดรับ อิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ครอบครัวอาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา
คานิยมหรื อ คุณ คา เพราะคนเป นทรั พ ยากรที่ สํ าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นองค ก ารให ส ามารถบรรลุ
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วัตถุประสงคขององคการ สถาบันการเงินเปนอีกสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสูงในดานการดําเนินธุรกิจ
กลาวคือมีสวนสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ และสวนประสมการตลาด เปนปจจัย
ทางการตลาดที่ ควบคุม ได ที่ กิจ การจะตอ งใชร วมกันเพื่ อสนองความตอ งการของตลาดเป าหมาย
หมายถึง ความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย ระบบการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาดถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได ตองใชรวมกันทั้ง4
อยาง วัตถุประสงคที่ใชเ พื่อสนองความตอ งการของลูกคา (ตลาดเปาหมาย) ใหลู กคาเกิดความพึ ง
พอใจ ซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา ราคา การจัดจําหนาย การแจกจายตัวสินคาและสงเสริมการตลาด
สรุปแนวคิดสวนประสมทางการตลาดแสดงใหเห็นองคประกอบทางการตลาดที่สงผลให
ผูบริโภคคํานึงถึงกอนตัดสินใจและเปนเครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใช
รวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายหรือเพื่อกระตุนให
กลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตนธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม
ลํ า พู น เป ด ให บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการของลู ก ค า และประชาชนในพื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลําพูนและอําเภอใกลเคียงของจังหวัดลําพูน เมื่อวันจันทรที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 นาย
ยงยุทธ ตะริโย รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน และนายดิเรก กอนกลีบ ผูวาราชการจังหวัดลําพูน
เปนประธานในการเปดธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนธนาคาร
ออมสินสาขาลําดับที่ 46 ของธนาคารออมสินภาค 7 และเปนลําดับที่ 600 ของประเทศ
ในการศึก ษาคนควาแบบอิส ระเรื่อ ง ป จจั ยที่มี ผ ลตอ การตัดสินใจใชบริ ก าร ของลูก คา
ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุ ตสาหกรรมจังหวัดลําพู น ศึกษาปญ หาที่ เกิดขึ้นในการใหบริ การของ
ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการ
ให บ ริก ารลูก คา และเพื่ อเป นการเตรี ยมความพร อมของบุ คลากรให ร องรั บการดําเนินธุร กิจ ของ
ธนาคารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับธนาคารอื่นๆได ผลการวิจัยที่ไดรับในครั้งนี้ยัง
เปนประโยชนตอการดําเนินงานของธนาคารและพัฒนากลยุทธการใหบริการที่เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขานิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน
วิธีดําเนินการศึกษา
เป นการศึก ษาวิจั ยเชิง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจั ยแบบสํ ารวจ
(Survey Research) กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากตารางการสุ มสําเร็จ รูปของยามาเน ที่ระดับ ความเชื่อมั่นไดร อยละ 95 เครื่อ งมือที่ใชในศึกษา
เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ทํ าการวิเ คราะห ขอ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช คอมพิ ว เตอร โ ปรแกรม
สําเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิจั ยทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนขอมู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหา
คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การเปรียบเทียบความแตกตาง จําแนกตามเพศ มีการวิเคราะหโดยใชคา Chi-Square และคา
t-test
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
หญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพ โสดระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจาง/คาขาย
รายไดระหวาง 10,001- 20,000 บาท สวนใหญมาใชบริการ วันจันทรชวงเวลาที่ไปใชบริการระหวาง
เวลา 12.00-14.00 น.ความถี่ในการใชบริการธนาคารตอเดือน ระหวาง 4-6 ครั้ง/เดือนประเภทของ
การใชบริการ เคานเตอรฝาก-ถอน
ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจใชบริการพบวาสวนใหญผูใชบริการดานชองทางการจัดจําหนาย
มากที่สุด และตามดวยดานการสงเสริมการขาย ดานราคา ดานกายภาพ ดานพนักงานผูใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ
เกี่ยวกั บเปรียบเทียบป จจัยสวนบุ คคลดานเพศมีผลตอ การตัดสินใจใชบริ การของลู กคา
ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวา ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ป จ จั ยส วนบุ คคลดานเพศกั บ รายได ป จจั ยส วนบุคคลดานเพศกั บ
ชว งเวลาที่ ไปใช บ ริ ก ารไม มี ผ ลตอ การตั ดสิ นใจใชบ ริ ก ารของลู ก ค าธนาคารออมสิ น สาขานิ ค ม
อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
อภิปรายผล
ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ในภาพรวมใหความสําคัญ ระดับมาก ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย
ดานราคา ดานกายภาพ ดานพนักงานผูให บริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ซึ่ ง
สอดคลองกับดลนภา หวงสุวรรณากร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเคหะของลูกคาธนาคารออมสินเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหมผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการดังนี้ ดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของธนาคารความมี
ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารวงเงินกูที่ไดรับการอนุมัติระยะเวลาการผอนชําระหนี้หลักทรัพยที่
ใชในการค้ําประกันระเบียบและเงื่อนไขควบคูกับการใหสินเชื่อจํานวนเงินงวดผอนชําระในแตละงวด
ตามลําดับดานราคาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานราคาคืออัตราดอกเบี้ยต่ําและอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการเงินกูต่ําดานการจัดจําหนายพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานสถานที่ใกลแหลงชุมชนใกลลูกคามีสาขาจํานวนมากสะดวกใน
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การใชบ ริการสถานที่ ตั้งใกลส วนราชการและมี ที่จ อดรถเพี ยงพอดานการสง เสริ มการตลาดผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการเสนอขายในสาขาการประชาสัมพันธโดยใชแผนพับปายผาบอรด
ภายในสาขาคําแนะนําจากคนที่ เคยมาใชบ ริก าร ตามลําดับ ดานบุคลากรผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในสวนของพนักงานมีมนุษยสัมพันธดีและเปนกันเองพนักงานมีความนาเชื่อถือและความ
ซื่ อ สั ต ย พ นั ก งานมี ค วามรวดเร็ ว ในการให บ ริ ก ารมี ค วามเสมอภาคในการให บ ริ ก ารพนั ก งานมี
บุคลิกภาพและการแตงกายดีใหคําปรึกษาที่ถูกตองและมีความรูความชํานาญตามลํ าดับ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากในดานความสะอาด
ของสถานที่ระบบรักษาความปลอดภัยมีอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยมีบรรยากาศในสํานักงานที่ดีมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและความมีระเบียบภายในสํานักงานตามลําดับ ดานกระบวนการใหบริการผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากดานความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ ขั้นตอนในการอนุมัติเ งินกู
รวดเร็วจํานวนพนักงานมีมากเพียงพอในการใหบริการและระยะเวลาในการอนุมัติเงินกูสั้นตามลําดับ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออม
สิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Chi-Square และกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคาร
ออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 คือวันที่ไปใชบริการและความถี่ที่มาใชบริการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคาร
ออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ลูกคาสวนใหญจะมาใชบริการของธนาคารในวันจันทร
กับวันอังคารมากที่สุดเมื่อเทียบกับวันอื่น ๆ ที่แตกตางกันสอดคลองกับ สุรพันธ สวัสดิพรรค (2545)
ศึกษา ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม พบวาทัศนคติ
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับบางประเด็นของนโยบายการตลาดเพื่อสังคม
ผูบริโภคที่เปนเพศหญิงมีทัศนคติตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายทางการตลาดเพื่อสังคมสูงกวาเพศชาย
จากการศึกษาพบวา อายุ การศึกษา และรายได แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอโครงการความ
รับผิ ดชอบตอ สังคมของธนาคาร ออมสิน ที่ไม แตกตางกัน ซึ่ง ขัดแยงกั บงานวิจัยของ วิภาดา วีร ะ
สัมฤทธิ์ (2553) ศึกษา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ที่มีผลตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความจงรักภักดีดานการเปลี่ยนระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
มีความสัมพันธกับ อายุ การศึกษา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยปจจัยที่มีตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคา ธนาคารออมสินสาขานิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ตองมีการอบรมการใชเครื่องมืออุปกรณแกพนักงานและการใหบริการแกลูกคา
2. ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ และยังสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผน
การตลาดใหสอดคลองกับลักษณะของสินคาและบริการของตนเพื่อการใหบริการตรง
กับความตองการของลูกคา
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาใหการ
ชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษาเปนอยางดียิ่งจากอาจารยดร.ดวงพร อาภาศิลป อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาแบบอิสระ ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม ผูซึ่งใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่สนับสนุนขาพเจาในทุกๆ
ดานและเปนกําลังใจใหเสมอมา และบุคคลอื่นๆ อีกหลายทานที่ไมไดกลาวมาที่ไดสงเสริม สนับสนุน
ดานการศึกษาและเปนกําลังใจที่ดีตลอดมาขอขอบคุณตัวของผูวิจัยเองที่ไดฝาฟนอุปสรรคทั้งหลาย
ดวยความอุ ตสาหะ อดทน แม วาบางครั้ ง จะท อ แตไม ท อ ถอย และสุ ดท ายนี้ ห วัง เป นอยา งยิ่ง ว า
คุณประโยชน คุณความดี หรือคุณคาใดๆ อันพึงมีจากการคนควาแบบอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอนอม
บูชาแดคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และบูรพาจารยทุกทานที่ไดชี้แนะ ประสิทธิประสาทวิชาความรู
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่ง
วาการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับ ผูที่เกี่ยวของตอไป
เอกสารอางอิง
ไพฑูรย ใบเจริญ. 2551.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกฝากเงินแบบสลากออมสิน
พิเศษของลูกคาธนาคารออมสินสาขาแจหมจังหวัดลําปาง.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.
วิภาดา วีระสัมฤทธิ.์ 2553.ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ที่มีผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน).
สุรพันธ สวัสดิพรรค.2545. ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายการตลาด
เพื่อสิ่งแวดลอม.
Boone, L. E., & Kurtz, D. L. 1989. Marketing. (6th ed.). Marianna, FL:The Dryden.
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กระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่
ของประชากรในเขตจังหวัดลําปาง
The buying decision process for choosing a delivery fast food at Amphoe
Mueang Lampang, Lampang province.
ปฏิบัติ คําหลอ
บทคัดยอ
การคนควาอิส ระครั้ งนี้มี วัตถุประสงคเ พื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ อ
อาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของประชากรในเขตจังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางเปนกลุมลูกคาที่เลือก
สั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางและกลุมลูกคาที่ทําการสั่งซื้อ
อาหารบริการสงถึงที่ของรานราดหนาซุปเปอร จังหวัดลําปางทั้งหมดจํานวน 400 ราย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One Way Anova
และการเปรี ยบเที ยบความแตกตางเป นรายคูด วยวิธี แบบ LSD (Fisher’s Least-Significant
Difference)
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท กระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่
ของประชากรในเขตจังหวัดลําปางพบวา ขั้นการรับรูปญหาสวนใหญใหเหตุผลที่ตองบริโภคอาหาร
จานดวนเนื่องจากตองการบริโภค ไดรับแหลงขอมูลที่ทําใหรูสึกอยากบริโภคอาหารจานดวนจากเพือ่ น
หรือบุคคลที่เคยซื้อเปนประจํา ปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้ออาหารจานดวน คือ
เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนําขั้นการคนหาขอมูล กอนการตัดสินใจซื้ออาหารจานดวนสวนใหญคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด/ปลอดภัย และไดรับแหลงขอมูลในการซื้ออาหารจานดวนจากการ
สอบถามจากบุ คคลอื่ นที่ รู จั กขั้นการประเมินทางเลื อ ก ส วนใหญมี เ วลาและขั้นตอนการประเมิ น
ทางเลือกที่เลือกซื้ออาหารจานดวนโดยเมื่อไดรับคําแนะนําแลวตัดสินใจซื้อทันทีปจจัยที่ใชประเมิน
ทางเลือกในการซื้ออาหารจานดวน คือ ความสะอาด/ปลอดภัย ขั้นการตัดสินใจซื้อ ตัวเองเปนผูที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้ ออาหารจานดวน สวนใหญซื้อ อาหารจานดวนเพื่ อบริ โภคเอง โดยจะซื้ อ
อาหารจานดวนจํานวน 1-5 ชุด มีความถี่ในการซื้ออาหารจานดวนจํานวน 5 ครั้งขึ้นไปตอเดือน เสีย
คาใชจายในการซื้ออาหารจานดวนแตละครั้งไมเกิน 100 บาทสวนใหญระบุวาในอนาคตตองการซื้อ
อาหารจานดวนอยางแนนอน และขั้นการประเมินหลังการซื้อ มีความพึงพอใจตออาหารจานดวนใน
เรื่องความสดใหมของอาหาร การตอบสนองเมื่อเกิดความพึงพอใจในอาหารจานดวนโดยซื้อสินคานั้น
ตลอด และในอนาคตยังมีการตองการซื้อ และแนะนําใหผูอื่นซื้ออาหารจานดวนอยางแนนอน เมื่อ
เกิดความไมพึงพอใจในการสั่งซื้ออาหารจานดวนจากปญหาเรื่องของรสชาติไมดีอาหารไมสะอาดและ
มีสารเคมีปนเปอน สวนใหญมีการตอบสนองโดยการรองเรียนไปยังผูจําหนาย
คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจอาหารจานดวน
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ABSTRACT
The purpose of this Independent Study (IS) was to study the buying decision
process of consumer for choosing a delivery fast food at Amphoe Mueang Lampang,
Lampang province. Four hundred of customers in this district who ordered some
delivery fast food from Lad-Nar Super Lampang restaurant were used as group of
sample. The statistical analysis in this study as follows; the frequency, the
percentage, standard deviation (S.D.) One Way Anova and LSD (Fisher’s LeastSignificant Difference)were used.
The result from the questionnaire found that most respondents were male,
age between 20-30 years old. Most of them were undergraduate students and also
single who earned monthly income between 5,000-10,000 THB.
The result from the study of the buying decision process of consumer who
choosing delivery fast food in Lampang district was found that, at
therecognitionproblem step, most of them argued that they need to be consumes
by themselves. Most consumers know this fast food from their friends or people who
regularly bought fast food. The major stimulate factors which induced the demand
of consumer to purchase fast food that they have seen fromother costumer or from
their recommend. The step for finding data before do a decision to buy fast food
was about a clean food and food safety. Almost, the following reasons were flavor
and ask data of fast food from other consumers.The process of evaluating options,
most of costumers have time to choose and do decision immediately after food was
offered to them. The evaluation factors to buy fast food were about clean food and
food safety. In buying decision step, the result found that the consumers have an
influentialinthe decision to purchasefast food. Most of them purchase fast food for
themselves. One to five sets of fast food were purchased more than five times
monthly and they paid less than 100 THB per each time.Moreover, they mention
that in the future they willlook to buyfast food certainly.Evaluation step after
purchased, most of them were satisfied on fast food in case of raw materials were
fresh. The second reasons were clean, safety and also there are the varieties of food
items. The response on satisfy in fast food that they will always purchase fast food
and exactly to purchase and introduce fast food to other people. Some problems
that found in fast food were about bad taste, food not clean and there was some
chemical contaminate in food. In this case, most of consumers were complained to
merchant.
Keywords : Decision process, Fast food

290

บทนํา
จากการเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ วของระบบตา งๆในประเทศทั้ ง ดานเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มุงเนนการพัฒนาดานวัตถุเนนเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสังคม
เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมสังคมชนบทเปนสังคมเมืองและสังคมตะวันออก
เป นสั ง คมตะวันตกมากขึ้นการเปลี่ ยนแปลงดัง กล าวส ง ผลให วิถีก ารดําเนินชีวิตของคนในสั ง คม
เปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมากโดยเฉพาะวิถีชีวิตหรือความเปนอยูของคนในสังคมเมืองที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายมากขึ้นแตตองใชชีวิตแบบเรงรีบแขงขันกับเวลามากขึ้นดวย (กระทรวงสาธารณสุข,
2550) โดยเฉพาะสิ่งสําคัญคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเดิมคนในสังคมไทยมีการปรุงประกอบ
อาหารรับประทานเองที่บานกลายเปนการรับประทานอาหารนอกบานพึ่งพาอาหารสําเร็จรูปอาหาร
พรอมบริโภคหรืออาหารที่รับประทานไดทันทีจากรานอาหารตางๆหรือรานอาหารในศูนยการคามาก
ขึ้นวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจานดวนจึงเขามามีบทบาทอยางมากกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองที่
มีเวลาไมมากพอโดยเฉพาะครอบครัวที่พอแมตองทํางานนอกบานไมมีเวลาเตรียมอาหารใหลูกอาหาร
จานดวนจึงเขามามีบทบาทและสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลไดอยางเหมาะสม
อาหารจานดวนหรือ “อาหารจานเดียว” หรือ “ฟาสตฟูด” (Fast Food) เปนอาหารที่
ผูผลิตมีการเตรียมและปรุงไวจนสําเร็จรูปหรือเกือบสําเร็จรูปเพื่อจําหนายแกผูบริโภคสามารถบริโภค
ไดทันทีหรือใชกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนรับประทานเพียงแคไมกี่นาทีโดยผูบริโภคสามารถรับประทาน
ภายในรานหรือซื้อไปรับประทานภายนอกรานก็ไดซึ่งเหมาะสมกับสังคมและวิถีชีวิตที่เรงรีบแบงได
เปน 2 ประเภทคืออาหารจานดวนแบบไทยๆซึ่งหมายถึงอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอิ่มหรือกินเปน
ของวางของชาติไทยเชนขนมจีนไกยางขาวราดแกงกวยเตี๋ยวขาวมันไกเปนตนสวนอาหารจานดวนอีก
ประเภทหนึ่งคืออาหารจานดวนแบบตะวันตกหมายถึงอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอิ่มหรือกินเปน
ของวางของชาติตะวันตกที่เขามาในประเทศไทยในลักษณะแฟรนไชส(Franchise) จุดเดนของอาหาร
ประเภทนี้คือเนนบริการที่รวดเร็วสะดวกสะอาดและประหยัดไดแกไกทอดแฮมเบอรเกอรโดนัทพิซซา
เคกแซนดวิชพายและไอศกรีมเปนตน (ณัฐณิชาหวังมุทิตากุล, 2553) โดยรูปแบบการจําหนายอาจจะ
เป นร านขา งถนนหาบเร ห รื อ รถเข็ นป จ จุ บั นไดพั ฒ นาขึ้น โดยมี ก ารจํ า หน ายในศู นย อ าหารตาม
ศูนยก ารคาหรื อ ห างสรรพสิ นคาตางๆอาหารจานดวนจึ ง เขามามี บ ทบาทสนองความตอ งการใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้นกอใหเกิดความพึงพอใจทั้งในแงความอรอยรวดเร็วหรือความภูมิใจที่มีรสนิยมใน
การบริโภคอันทันสมัยตามแฟชั่น
จากคานิยมเกี่ ยวกั บ การบริ โ ภคอาหารจานดวนดัง กล าววิถีชีวิตการบริ โ ภคอาหารและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและกําลังเขามามีบทบาทตอการ
เลือกและนิยมบริโภคกันอยางแพรหลายเปนที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดใหญ ซึ่งจังหวัดลําปางก็
เปนจังหวัดหนึ่งที่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัวราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับราคาสูงขึ้นประชาชน
มี ค วามสามารถในการจั บ จ า ยเพิ่ ม ขึ้ น เห็ น ได จ ากในพื้ น ที่ เ ขตอํ า เภอเมื อ งมี ก ารขยายตั ว ของ
หางสรรพสินคา และไฮเปอรมารเก็ตเกิดขึ้นหลายสาขา
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหาร
จานดวนบริการสงถึงที่ของประชากรในเขตจังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิ ดความเขาใจ และสามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการตัดสิ น ใจในการเลื อ กสั่ ง ซื้ อ อาหารจานดวนบริ ก ารส ง ถึง ที่ ของ
ประชากรในเขตจังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Ouantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมลูกคาที่ทําการสัง่ ซื้ออาหารบริการสงถึงที่
ของรานราดหนาซุปเปอร จังหวัดลําปางและประชากรในเขตพื้นที่จงั หวัดลําปางรวม
ประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 400 คน
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics)และใช ค อมพิ ว เตอร โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป จากคะแนนข อ มู ล ของ
แบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (µ)
และการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
และการเปรี ยบเที ยบความแตกตางเป นรายคูด วยวิธี แบบ LSD (Fisher’s Least-Significant
Difference)
สรุปผลการศึกษา
1.ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง20-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสดมากที่สุด สวนใหญเปนนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด
2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของ
ประชากรในเขตจังหวัดลําปางมีดังนี้
2.1ขั้นการรับรูปญหาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลที่ตองบริโภคอาหาร
จานดวนเนื่องมาจากตอ งการบริโภคมากที่สุด ส วนใหญไดรับแหลงขอมูล ที่ทําใหรูสึกอยากบริโภค
อาหารจานดวนจากเพื่อนหรือบุคคลที่เคยซื้อเปนประจํา ปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการใน
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ซื้ออาหารจานดวน คือ เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํามากที่สุดรองลงมาคือ มีราคาที่เหมาะสมและจูงใจ
ในการซื้อ
2.2 ขั้นการคนหาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมู ลกอ นการตัดสินใจซื้ อ
อาหารจานดวนเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด/ปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติอาหาร และไดรับ
แหลงขอมูลในการซื้ออาหารจานดวนจากการสอบถามจากบุคคลอื่นที่รูจักมากที่สุด
2.3 ขั้นการประเมินทางเลือก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเวลาและขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือกที่เลือกซื้ออาหารอาหารจานโดยเมื่อไดรับคําแนะนําแลวตัดสินใจซื้อทันที ปจจัยทีใ่ ช
ประเมิ นทางเลื อกในการซื้ อ อาหารจานดวนที่ คือ ความสะอาด/ปลอดภัย รองลงมาคือ รสชาติ
คุณภาพและคุณคาทางดานโภชนาการ
2.4 ขั้นการตัดสินใจซื้อ พบวา ตัวผูตอบแบบสอบถามเองเปนผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้ออาหารจานดวน สวนใหญซื้ออาหารจานดวนเพื่อบริโภคเองมากที่สุด โดยจะซื้ออาหารจานดวน
จํานวน 1-5 ชุด มีความถี่ในการซื้ออาหารจานดวนจํานวน 5 ครั้งขึ้นไปตอเดือน เสียคาใชจายในการ
ซื้ออาหารจานดวนแตละครั้งไมเกิน 100 บาท สวนใหญระบุวาในอนาคตตองการซื้ออาหารจานดวน
อยางแนนอน
2.5 ขั้นการประเมินหลังการซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตออาหารจาน
ดวนในเรื่องความสดใหมของอาหารมากที่ สุด รองลงมาคือ ความสะอาดและปลอดภัย และความ
หลากหลายของชนิดสินคา การตอบสนองเมื่อเกิดความพึงพอใจในอาหารจานดวนโดยซื้อสินคานั้น
ตลอด มีปญ หาจากซื้อ อาหารจานดวนในเรื่ องของรสชาติไมดีและอาหารไม สะอาดและมีส ารเคมี
ปนเปอน เมื่อเกิดความไมพึงพอใจในอาหารจานดวนมีการตอบสนองโดยการรองเรียนไปยังผูจําหนาย
มากที่สุด และในอนาคตยังมีการตองการซื้อ และแนะนําใหผูอื่นซื้ออาหารจานดวนอยางแนนอน
ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่
ของประชากรในเขตจังหวัดลําปางจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา อายุ ของ
ผูตอบแบบสอบถามที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่
ของประชากรในเขตจังหวัดลําปางในปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อ ดานขอมูล
การตัดสินใจซื้ออาหารจานดวน ดานการประเมินทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารจานดวนและดาน
ความพึงพอใจตออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
ที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของประชากรในเขต
จังหวัดลําปางในปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อ ดานขอมูลการตัดสินใจซื้ออาหาร
จานดวน และดานความพึงพอใจตออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สวนดาน
การประเมิ น ทางเลื อ กในการเลื อ กซื้ อ อาหารจานด วนพบว า ไม แ ตกต างกั น รายได ของผู ต อบ
แบบสอบถามที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของ
ประชากรในเขตจังหวัดลําปางในดานขอมูลการตัดสินใจซื้ออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต
ที่ระดับ .01 สวนปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อ ดานการประเมินทางเลือกใน
การเลือกซื้ออาหารจานดวนและดานความพึงพอใจตออาหารจานดวน พบวา ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อของ Kotler and
Keller อางถึงในพิฑูร สุวรรณชัย (2550)ที่ระบุวากระบวนการตัดสินใจในการซื้อประกอบดวยกระ
บวบการตางๆ5 ขั้นตอนไดแกการรับรูปญหาการหาขอมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมหลังการซื้อ
1. การรั บ รู ของผู บ ริ โ ภคส วนใหญ ให เ หตุผ ลที่ ตอ งบริ โ ภคอาหารจานดวนเนื่อ งมาจาก
ตองการบริโภคมากที่สุด สวนใหญไดรับแหลงขอมูลที่ทําใหรูสึกอยากบริโภคอาหารจานดวนจากเพือ่ น
หรือบุคคลที่เคยซื้อเปนประจํา ปจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดความตองการในซื้ออาหารจานดวน คือ
เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิทูรสุวรรณชัย(2550) ศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่กระตุนใหเกิดการซื้อ
คืออยากทดลองตราสินคาใหมและการโฆษณาของผูผลิตตามสื่อตางๆ
2. การหาขอ มู ล ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมู ล ก อ นการตัดสิ นใจซื้ อ อาหารจานดวน
เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด/ปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติอาหาร และไดรับแหลงขอมูลใน
การซื้ออาหารจานดวนจากการสอบถามจากบุคคลอื่นที่รูจักมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
นาฏยา พันธเสน (2552) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของลูกคารานคาปลีกสมัยใหม ในกรุง เทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให ความสํ าคัญเป น
อันดับแรกคือความสะอาด / ความปลอดภัยในการบริโภคและสอดคลองกับอัณศยาถาวรทวีวงษ
(2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแชเยือกแข็งของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาครพบวา
ผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลจะหาขอมูลเกี่ยวคุณสมบัติของสินคา/รสชาด
3. การประเมินทางเลื อกผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีเ วลาและขั้นตอนการประเมิ น
ทางเลือกที่เลือกซื้ออาหารอาหารจานโดยเมื่อไดรับคําแนะนําแลวตัดสินใจซื้อทันที ปจจัยที่ใชประเมิน
ทางเลือกในการซื้ออาหารจานดวนที่ คือ ความสะอาด/ปลอดภัย รองลงมาคือ รสชาติ คุณภาพและ
คุณคาทางดานโภชนาการซึ่งสอดคล องกับการศึกษาของอัจฉรานิมิตรปญ ญา (2548) ศึกษาเรื่อ ง
พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับการศึกษา
ของสมชายอินสุวรรณโณ (2544) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลาพบวาพบวาปจจัยที่มีผลตอการประเมินทางเลือกตามลําดับความสําคัญคือความสด
ความสะอาดและปลอดภัย
4. การตัดสินใจซื้อผูพบวา ตัวผูตอบแบบสอบถามเองเปนผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
อาหารจานดวน สวนใหญซื้ออาหารจานดวนเพื่อบริโภคเองมากที่สุด ซึ่งสอดคลองไปในทางเดียวกัน
กับการศึกษาของอัจฉรานิมิตรปญญา (2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแปรรูปของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวาในสี่สวนผูบริโภคตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปดวยตนเองโดยใน
การตัดสินใจซื้อจะพิจารณาคุณคาทางดานโภชนาการเปรียบเทียบ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตออาหารจานดวนใน
เรื่องความสดใหมของอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดและปลอดภัย และความหลากหลาย
ของชนิดสินคา การตอบสนองเมื่อเกิดความพึงพอใจในอาหารจานดวนโดยซื้อสินคานั้นตลอดไปซึ่ง
สอดคลองกับพิทูรสุวรรณชัย(2550) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผูบริโภค
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ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภายหลังการบริโภคใน
เรื่องความสะดวกในการปรุงและเก็บรักษามากที่สุดในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมพอใจในสินคา
สวนใหญจะเลิกซื้อตราสินคานั้นแตหากมีความพึงพอใจในตราสินคานั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จะซื้อตราสินคานั้นตลอด
6. จากผลการศึกษาพบวา รายไดของผูตอบแบบสอบถามที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจ
ในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของประชากรในเขตจังหวัดลําปางในดานขอมูลการ
ตัดสินใจซื้ออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
สุขุมาลยประสมศักดิ์ (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด ว นของนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลและมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร 8 แหง ที่พ บวารายไดมีผ ลตอพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานดวนของผูตอบ
แบบสอบถามที่ระดับนัยสําคัญ.05ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาจุรีรัตนมัฏฐาพันธ (2555) ที่ทําการศึกษา
ความรู คานิยม วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุนใน
พื้นที่เ ขตเมือ ง จั งหวัดชุม พร พบวา กลุ มตัวอยางที่ มีร ายไดเ ฉลี่ ยตอ เดือ นของครอบครั วตางกั นมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนแบบตะวันตกไมแตกตางกัน
7. จากผลการศึกษาพบวา อายุของผูตอบแบบสอบถามที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจใน
การเลื อกสั่ง ซื้อ อาหารจานดวนบริ การส งถึงที่ ของประชากรในเขตจัง หวัดลํ าปางในปจ จัยที่ส งผล
กระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อ ดานขอมูลการตัดสินใจซื้ออาหารจานดวน ดานการประเมิน
ทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารจานดวนและดานความพึงพอใจตออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาจุรีรัตนมัฏฐาพันธ (2555) ที่ทําการศึกษาความรู
คานิยม วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุนในพื้นที่เขต
เมือง จังหวัดชุมพร พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนแบบ
ตะวันตกไมแตกตางกัน
8. จากผลการศึกษาพบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจ
ในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของประชากรในเขตจังหวัดลําปางในปจจัยที่สงผล
กระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อ ดานขอมูลการตัดสินใจซื้ออาหารจานดวน และดานความพึง
พอใจตออาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาของ อังค
วรา รั ต นสะอาด (2551) ที่ ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารสํ าเร็ จ รู ป แชแ ข็ ง พร อ ม
รับประทานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพตางกัน
ให ความสํ าคัญ ของสิ่ ง กระตุนทางการตลาดที่ มี ผลตอ การเลื อ กซื้อ อาหารสํ าเร็ จรู ป แชแข็ง พร อ ม
รับประทานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกสั่งซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของ
ประชากรในเขตจังหวัดลําปาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในซื้ออาหาร
จานดวน คือ เห็นผูอื่นซื้อหรือมีผูแนะนํารองลงมาคือ รสชาติอาหาร และไดรับแหลงขอมูลในการซื้อ

295

อาหารจานดวนจากการสอบถามจากบุคคลอื่นที่รูจักมากที่สุดดังนั้นผูประกอบการอาหารจานดวนจึง
ควรมีการจัดการสงเสริมการตลาดในลักษณะของกลุมคณะ เชน การใหสวนลดสําหรับการสั่งสินคา
จํานวนมาก และมีการประชาสัมพันธในสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย
2. จากผลการศึกษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามมี การคนหาขอ มูล ก อนการตัดสินใจซื้ อ
อาหารจานดวนเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด/ปลอดภัยมากที่สุดและปจจัยที่ใชประเมินทางเลือกในการ
ซื้ออาหารจานดวนที่ คือ ความสะอาด/ปลอดภัย รองลงมาคือ รสชาติ คุณภาพและคุณคาทางดาน
โภชนาการและมีปญหาจากซื้ออาหารจานดวนในเรื่ องของรสชาติไมดีและอาหารไมส ะอาดและมี
สารเคมี ปนเป อน ดัง นั้นผูป ระกอบการอาหารจานดวนจึง ควรมีก ารเนนในเรื่ องความสะอาดและ
รสชาติของอาหาร ตลอดจน ความพิถีพิ ถันในการคัดเลื อกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงในการนํามาผลิ ต
เพื่อใหลูกคามีความรูสึกไดถึงคุณคาของตราสินคาที่คุมคาเมื่อเทียบกับราคาอีกทั้งนอกจากนั้นจาก
การศึกษาพบวาสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาทดวยเหตุนี้จึง
ควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายหากตองการจับตลาดกลุมเปาหมายขางตน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกสัง่ ซื้ออาหารจานดวนบริการสงถึงที่ของ
ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางไดรับการสนับสนุนการศึกษาคนควาอิสระ จากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง
การศึกษาคนควาอิสระนีส้ ําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ (ประธาน
กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม (กรรมการ) และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป
(กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ)สําหรับคําปรึกษาเพือ่ เปนแนวทางการ
ทําการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้
ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยอัศนีย ณ นาน ที่ใหความเอื้อเฟอชวยเหลือในการใหคําปรึกษา
แนะนําวิธีการทํางานรวมถึงกําลังใจและความหวงใยที่ใหแกนักศึกษาทุกทานขอขอบพระคุณอาจารย
บุรินทร รุจจนพันธุ และอาจารยศศิวิมล แรงสิงห ในการใหความรูดานสถิติ เพื่อชวยวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาคนควาอิสระ รวมถึงแนวทางการทําแบบสอบถาม สํารวจ และเก็บขอมูล ขอขอบคุณ
นักศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุนที่ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตลําปางทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือดานคําแนะนําและใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่สาว รวมถึง
พนักงานรานราดหนาซุปเปอรทุกคนในการใหกําลังใจและเอื้อเฟอชวยเหลือจนสามารถทําการศึกษา
คนควาอิสระครั้งนี้ สําเร็จลุลวง ขอขอบคุณลูกคารานราดหนาซุปเปอร สี่แยกนากวม ลําปาง ทุกทาน
ที่กรุณาชวยในการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณเปน
อยางสูง มา ณ ที่นี้ดวย
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ทัศนคติของบุคลากรตอกระบวนการที่ดีดานการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
Attitudes of Employees towards Best Practice
in Finance and Accounting Process: A Case Study of Educational Institutions in
Lampang Primary Education Service AreaOffice1
อาทิตยา กิมาคม*
บทคัดยอ
การคนควาอิ สระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูป ฏิบัติงานดานการเงินและ
บั ญ ชี ตอ กระบวนการที่ ดีในการปฏิบั ติง าน ของสถานศึก ษาสั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต1 โดยสอบถามขอมูลจากผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครู ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต1 จํานวน280 คนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t-testจากการศึกษาพบวา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย รอยละ 5 มีประสบการณ
ในการปฏิบัตงิ านดานการเงินและบัญชี อยูระหวาง 1–10 ป มีคูมือสําหรับการปฏิบัตงิ านดานการเงิน
และบัญชี เคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของชวงระหวาง 1–5ป มากที่สุด
ผูจัดการอบรมหรือแหลงที่ใหความรู คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
และสถานศึกษาสวนใหญมเี ครื่องคอมพิวเตอรไวใชสําหรับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กระบวนการที่ ดีในการปฏิบั ติง านดา นการเงิ นและบั ญ ชี : กรณีศึก ษาสถานศึก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ผลการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด แยกพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้ เรื่องการเบิก-จายงบประมาณ ดานการดําเนินการ(D)มี
การปฏิบัติมากสุด และ ดานการตรวจสอบ (C) ปฏิบัตินอยสุด เรื่องการรับ-นําสง เงินรายไดแผนดินมี
ความถี่การปฏิบัติงาน ดานการวางแผน (P) มีการปฏิบัติมากสุดและดานการตรวจสอบ (C) ปฏิบัติ
นอยสุดเรื่องการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินมีความถี่การปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ
(C) มีการปฏิบัติมากสุดและดานการปรับปรุง (A) ปฏิบัตินอยสุดสําหรับทัศนคติของผูปฏิบัติงานดาน
การเงิ นและบั ญ ชีตอ กระบวนการที่ ดีในการปฏิบั ติง าน พบวา ตําแหนง ตางกั นมี ทั ศนคติตอ การ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน คา Sig เทากับ 0.34 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยที่ทัศนคติตอการเบิกจาย
งบประมาณไมตางกัน ทัศนคติตอการรับ-นําสง เงินรายไดแผนดินไมตางกันและทัศนคติตอการบันทึก
บัญชีและจั ดทํารายงานทางการเงิ นไม ตางกันป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บการปฏิบั ติงานตาม
กระบวนการที่ดีดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เปน
ขาราชการครู มี ภาระงานหลัก ในการสอน จึ ง ขาดความรู ความเขาใจ และความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดังกล าว หนวยงานตนสังกั ดควรใหความชวยเหลือ สนับ สนุน ในดานตางๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ทัศนคติ กระบวนการที่ดีงานการเงินและบัญชี
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ABSTRACT
This independent study aims to study the attitudes of finance and accounting
employees towards best practice in finance and accounting process operations of
educational institutions in Lampang Primary Education Service Area 1. The data are
collected using a questionnaire distributed to 280 education institution directors and
government teachers assigned to work on finance and accounting operations at their
institutions in Lampang Primary Education Service Area 1. The statistics used to
analyze data include frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The study results show that most respondents are female more than male 5
percent, have operations handbook, have experience of working in finance and
accounting between 1 – 10 years, mostly have training about finance and accounting
regulations, laws, and procedures at the institutions.
Best practice in finance and accounting process operations : A case study of
Education Institutions in Lampang Primary Education Service Area Office 1. The study
results show finance and accounting process operating result is at the highest level. It
is found that the process operating result of budget disbursement is at the highest
level.Respectively operatingpractical maximum is Do step (D)and minimum is Check
step (C). As for result of public revenue receiving– distribution is at the high
level.Respectively operating practical maximum is Plan step (P) and minimum is
Check step (C). Result of bookkeeping and financial report issuing at a high level.
Respectively operating practical maximum is Check step (C) and minimum is Act
step (A)
The comparison of attitudes towards best practice in finance and accounting
operations of education institutions classified by positions of operating officers show
that the respondents with different positions do not have different attitudes towards
finance and accounting operations. The sigis 0.34atthe0.05 level of significance. By
means of attitudes of employees towards inbudget disbursement process, public
revenue receiving– distributionprocessand bookkeeping and financial report issuing
process do not different.
For the problems and suggestions about the best practice in finance and
accounting operations in education institution, it is found that finance and accounting
employees were government teachers whose main responsibility is teaching.
Therefore, they lack of knowledge, understanding and proficiency in operating such
activities. Regarding this, the affiliated unit should control and provide suggestion,
advice, and support to the education institutions in various areas to improve the
efficiency of finance and accounting operations.
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บทนํา
จากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญของรัฐบาลไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 ซึ่งสงผลตอระบบราชการในทุ กกระทรวง
ทบวง กรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิก ารจึง ไดจั ดใหมีก ารปฏิรู ปการศึกษา ตามพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และไดประกาศใหทุกสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน “นิติบุคคล” โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอ ยางเปนอิสระ และไดกําหนดอํานาจหนาที่ ของสถานศึก ษา แบง เปน 4 ดาน คือ
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาลํ าปางเขต 1 มี อํานาจหนาที่ ในการสง เสริ ม
สนับสนุนการจั ดการศึก ษาขั้นพื้นฐานให แก สถานศึก ษาในสัง กัด เขตพื้ นที่ บริ การซึ่ งครอบคลุม 4
อําเภอในจังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอเมือง อําเภอหางฉัตร อําเภอแมเมาะ และอําเภองาว จาก
รายงานผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 พบขอสังเกตหลายประการที่แสดงใหเห็นวากระบวนการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดยังควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเชน การเบิกจายงบประมาณ การรับ–นําสง เงินรายไดแผนดิน การจัดทํา
บัญชีและรายงานทางการเงิน ดังนั้น จากการที่ผูวิจัยเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ในสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จึ งเกิดความสนใจที่จ ะศึกษาเกี่ ยวกั บ
ทัศนคติของบุคลากรตอกระบวนการปฏิบั ติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา เพื่อให ทราบถึง
กระบวนการที่ดีที่ สุด และนําผลการศึก ษาครั้ง นี้เ ปนแนวทางในการปรับ ปรุ ง แก ไข กระบวนการ
ทํางาน รวมถึง การพั ฒนาบุคลากรผู ปฏิบัติงานดานการเงิ นและบั ญชีของสถานศึก ษา ให เกิ ดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศนคติข องผู ป ฏิบั ติ ง านด านการเงิ นและบั ญ ชี ต อ กระบวนการที่ ดีใ นการ
ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
2. เพื่อศึกษาทัศนคติการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ของผูบริหารและครูการเงิน ใน
ด า นกระบวนการเบิ ก จ า ยงบประมาณกระบวนการรั บ -นํ า ส ง เงิ น รายได แ ผ น ดิ น
กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ของผูบริหารและครู
การเงิ น สํ าหรั บ เป น แนวทางในการปรั บ เปลี่ ยนทั ศ นคติข องผู ป ฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการปฏิบั ติง าน และส ง เสริ ม การใชเ ทคโนโลยี ในการปฏิบั ติง าน ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
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วิธีดําเนินการวิจัย
 เป นการศึกษาวิจั ยเชิง ปริม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจั ยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดเจาะจงเฉพาะ ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ขาราชการครู ผู ปฏิบัติง านดานการเงินและบัญชีในสถานศึก ษา สัง กัดสํ านัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 รวม 280 คนเครื่องมื อที่ใชในการศึกษา
เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีประสบการณ
ทํางานดานการเงินและบัญชีอยูระหวาง 1 – 10 ป เคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีที่ถูกตอง โดยไดรับการฝกอบรมครั้ง
สุดทายจนถึงปจจุบัน อยูในชวงระหวาง 1 – 5 ป มากที่สุด สําหรับผูจัดอบรมหรือแหลงที่ใหความรูใน
ดานการปฏิบัติงาน มากที่ สุดคือ หนวยงานตนสังกั ด ทั้ง นี้ส ถานศึก ษาสวนใหญมีคูมือ และเครื่อ ง
คอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ทั ศนคติของบุ คลากรตอ กระบวนการที่ ดีดานการเงิ นและบั ญ ชีของสถานศึก ษา สั ง กั ด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาลํ าปาง เขต 1พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มากเมื่ อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการเบิก-จายงบประมาณอยูในระดับมากที่สุด ดานการรับ-นําสง เงิน
รายไดแผนดิน และกระบวนการดานการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินอยูในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอกระบวนการที่ดีดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ตาม
ตําแหนงของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน พบวา ตําแหนงของบุคลากรที่ตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการที่ดี
ดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ความคิดเห็ นและขอเสนอแนะเพิ่ ม เติม พบวาปญ หาและอุป สรรคที่มี ผ ลตอความถูกตอ ง
ครบถวน และรวดเร็วในกระบวนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษามีขอจํากัดในเรื่อง
บุคลากรในสถานศึกษามีนอย ภาระงานหลักคือการจัดการเรียนการสอน จึงขาดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบั ติง าน ประกอบกั บ การมี ร ะเบี ยบ กฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งค อ นขางมาก สํ าหรั บ ความ
ชวยเหลือที่ ตองการจากสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ไดแก ควรมีการ
จัดการฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทุกป และควรจัดสงเจาหนาที่ในการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของสถานศึกษาอยางใกลชิด และในสวนของหลักสูตรและรูปแบบที่ตองการไดรับการ
พัฒนา ไดแก ควรจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
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และควรจัดอบรมในระดับกลุมเครือขายเพื่อใหจํานวนผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวนไมมากจนเกินไป
และยังสามารถซักถามปญหาขอเสนอแนะไดอยางทั่วถึง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึก ษากระบวนการที่ ดีใ นการปฏิบั ติง านด านการเงิ นและบั ญ ชี : กรณี ศึก ษา
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ซึ่งไดกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว 3 ดาน คือ กระบวนการดานการเบิก-จายงบประมาณ กระบวนการรับ-นําสง เงินรายได
แผนดิน และกระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงิน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. กระบวนการเบิก-จายงบประมาณ จากขอมูลคาเฉลี่ยมีระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ
เปนลักษณะA C P D แสดงใหเห็นวา ดานการปรับปรุงแกไข (A) มีการปฏิบัติมากที่สุด โดยจะ
ดําเนินการแกไขทันที เมื่อไดรับการแจงขอผิดพลาดจากเจาหนาที่ ผูตรวจสอบของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ดวยสถานศึกษาไมมีผูปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉพาะ เมื่อไดรับแจงจากตนสังกัด
จึงมีความเชื่อมั่นและพรอมปฏิบัติตามคําแนะนํา เพื่อใหภาระงานประสบความสําเร็จและถูกตองตาม
ระเบียบ การดําเนินงาน สําหรับดานการดําเนินการ (D) มีการปฏิบัตินอยที่สุดในดานนี้ โดยเฉพาะ
การสงเอกสารเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ทันตามกําหนดเวลา โดยไมไดรับการติดตาม
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเอกสารประกอบมากมายในการเบิกจาย ปญหาจากคูสัญญา ปญหาจากการขาด
การวางแผนการใชงบประมาณ จึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติ
2. กระบวนการรับ -นําสง เงิ นรายไดแผนดิน จากขอ มูล คาเฉลี่ ยมี ร ะดับการปฏิบั ติตาม
กระบวนการเปนลักษณะ A C P D แสดงใหเห็นวา ดานการปรับปรุงแกไข (A) มีการปฏิบัติมากที่สุด
โดยจะดําเนินการแกไขทันทีเมื่อพบวาจํานวนเงิน ในการรับ-นําสงเงินรายไดแผนดิน เกิดความคลาด
เคลื่อน ซึ่งหากไมรีบดําเนินการแกไขในทันทีความคลาดเลื่อนที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบไปถึงความ
สอดคลองของจํานวนเงินในบัญชีธนาคารและระบบการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาได สําหรับดาน
การดําเนินการ (D) ซึ่ งมีการปฏิบัตินอยที่ สุด ในดานนี้ โดยเฉพาะในประเด็นของ การรับรายได
แผนดินเปนเงินสด และสถานศึกษาไมมีตูนิรภัย ไดจัดทําบันทึกการรับ เงินเพื่อการเก็บรักษา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ ในขั้นตอนดังกลาวสถานศึกษาสวนใหญไมมีรายไดเปนเงินสดจึงขาดการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดีควรไดรับการปรับปรุงใหมีความตระหนักใหเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดในการปฏิบัติที่ดีตอไป
3. กระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงิน จากขอมูลคาเฉลี่ยมีระดับการ
ปฏิบัติตามกระบวนการเปนลักษณะ P D A C แสดงใหเห็นวา สถานศึกษาใหความสําคัญดานการ
วางแผน (P) โดยมีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ กับการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน เพื่อใหทราบถึงประเภท และรายการที่ กอนดําเนินการในแตละปงบประมาณ ทั้งนี้อาจ
เปนดวยหากมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน การนําขอมูลจากรายงานทางการเงินของสถานศึกษาไปใชใน
การดําเนินการดานอื่น ๆ ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนไปดวยสําหรับ ดานการตรวจสอบ (C) โดยเฉพาะ
ในประเด็นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ไดมีการนําเสนอทะเบียนคุมเงินประเภทตาง ๆ ให
ผู อํ า นวยการมี ก ารปฏิบั ติ นอ ยที่ สุ ด ในด านนี้ แสดงให เ ห็ นวา แนวการปฏิบั ติง านร วมกั นในการ
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ตรวจสอบระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ยังมีชองวางใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดในดาน
การเงิน อาจสงผลกระทบตอระบบการเงินและบัญชีในภาพรวมของสถานศึกษาได
ทั้ง นี้ สอดคลอ งกั บ สถาบันวิจั ยพัฒ นาเพื่ อ การเรี ยนรู (2549: 2) ที่ ก ล าวถึง แนวทาง
พิ จ ารณาการเป นกระบวนการหรื อ แนวปฏิบั ติที่ ดี ไวดั ง นี้ วิธีป ฏิบั ตินั้นดําเนินการบรรลุ ผ ลได
สอดคลองกับความคาดหวังของผูเกี่ยวของ ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจร จนเห็นผลชัดเจน
วาทําใหเกิดคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือมีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จนเห็นแนวโนมของ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ดีขึ้น เมื่อแยกพิจารณาแตละกระบวนการ และ สอดคลองกับ ปญญา เที่ยง
ธรรม (2550) ไดศึกษาเรื่องการบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอทามวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวาการบริหารการเงิน
ภาพรวมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบตอสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา การจายเงินมีโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบตอสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน นําสงเงินมีโอกาสเกิดความเสี่ยงอยูในระดับมาก
ทัศนคติที่ดีตอกระบวนการดานการเงินและบัญชีการเปรียบเทียบตําแหนงการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินของผูบริหารและครูผูสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา คา Sig. เทากับ 0.34 แสดงวาตําแหนงตางกัน
มีทัศนคติการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยอมรับสมมุติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไว
ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ตอ งปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ภายใต
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ที่กําหนดไว หากเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจก็คือสนับสนุนใหมีการใชปจจัย
การบริหารดานการเงินใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร มี ความโปรงใส และ
ตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ โกมล บัวพรหม. (2553) ที่ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และไดกลาวถึงแรงจูงใจไว
วา แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุนใหเกิดความรูสึกหรือทัศนคติที่ดี ที่เกิดจากความตองการที่จะไดรับ
การตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องคการจัดให ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจ ในดานตาง ๆ ของผูปฏิบัติงาน ที่มี
ตองาน สถานที่ทํางาน เพื่อนรวมงาน และปจจัย องคประกอบที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อรวมกันวางแผนในการ สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ใน
ดานการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยเฉพาะ และ มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ อยางตอเนื่องทุกป
เพื่อเปนการเพิ่ม ความรู ความเขาใจ ทักษะ และความชํานาญ ใหแกผูปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี สําหรับดานการตรวจสอบ ควรกําหนดใหมีรูปแบบวิธีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหความ
ชวยเหลือ และประเมินผล อยางจริงจังและตอเนื่อง ควรมีการนําขอมูลบางขั้นตอน ที่มีระดับการ
ปฏิบัตินอยที่สุดของแตละกระบวนการ มาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของบุคลากรตอกระบวนการที่ดีดานการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี : กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
ฉบั บ นี้สํ าเร็ จ อยางสมบูร ณไดดวยความอนุเ คราะห ของ อาจารย ดร.ดวงพร อาภาศิล ป ที่ ให
คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และอาจารยอัศนีย ณ นาน ที่ไดใหความอนุเคราะหชวยเหลือใน
ทุก ๆ ดาน
ขอกราบขอบพระคุณ นายสมเกียรติ ปงจันตา นางเพ็ญออน แสงสุข และ นายเอกฐ
สิทธิ์ กอบกํา ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความถูกตอง เที่ยงตรง ของแบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษา และขาราชการครูผูปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี ทุกทาน ที่ไดใหความความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวม
รวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
สุ ด ท า ยนี้ ขอขอบคุณ บุ คคลในครอบครั ว อั นเป น ที่ รั ก เพื่ อ นผู ร วมงานทุ ก ท านเพื่ อ น
นักศึกษา MBA รุนที่ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปางทุกทานที่ไดใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ เอื้อเฟอ
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้จนประสบความสําเร็จทุกประการ
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
Factors Affecting Operational Risks in Finance and accounting
of Educational Institutionsin Lampang Primary Education Service Area 1
วิไลพร พิจอมบุตร
บทคัดยอ
การคนควาอิ สระครั้ ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่ อ ศึก ษาป จ จัยที่ มีผ ลกระทบตอ ความเสี่ ยงดาน
ปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูอํานวยการโรงเรียนและครู
ผูปฏิบัติงานการเงิ นและบั ญชีของสถานศึกษาในสัง กัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1 จํ านวน 280 ตัวอยาง สถิติที่ ใชในการวิเ คราะห ขอ มู ล ไดแก คาความถี่คาร อ ยละ
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ One way ANOVA
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 51 ปขึ้นไป และจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ โดยปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดที่ 1 คือโรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรี ยน 1 – 120 คนมากที่สุด และสวนใหญ เคยผ านการฝก อบรมเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญ ชี
ปจจัยภายในที่มี ผลกระทบในระดับนอยตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษา ไดแก ดานงบประมาณ ดานนโยบายและ ดานกลยุทธตามลําดับ สําหรับปจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบในระดับนอยตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา ไดแก
ดานกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของและ ดานเทคโนโลยี ตามลําดับ สวนดานการเมืองและ ดาน
เศรษฐกิจ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลกระทบในระดับปานกลางตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ
งานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อจํ าแนกเปนรายดาน พบวา ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานมี
ความเสี่ยงนอยที่สุด รองลงมาคือ ความเสี่ยงจากการบริหารการเงิน ความเสี่ยงจากบุคลากร และ ความ
เสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร ตามลําดับการทดสอบสมมุติฐานพบวาขนาดโรงเรียนที่แตกตางกันทําให
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ดานความเสี่ยง
จากบุคลากร ดานความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน ดานความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอรและ
ดานความเสี่ยงจากการบริหารการเงิ นแตกตางกัน โรงเรียนขนาดใหญพบวามีความเสี่ยงนอยกวา
โรงเรี ยนขนาดเล็ กในความเสี่ ยงที่ ศึกษาทุ ก ดานป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ ความเสี่ ยงดาน
ปฏิ บั ติ ก ารของงานการเงิ น และบั ญ ชี ใ นสถานศึ ก ษา พบว า ผู ป ฏิ บั ติ ง านการเงิ น และบั ญ ชี ใ น
สถานศึกษา เปนขาราชการครู ซึ่งมีภาระงานหลักในการสอน จึงทําใหขาดความรู ความเขาใจและ
ความชํานาญในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หนวยงานตนสังกัด ควรใหคําแนะนํา ปรึกษา และ
ให ความช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในดา นตา งๆ เพื่ อ ให ก ารปฏิบั ติ ก ารเงิ นและบั ญ ชีใ นสถานศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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คําสําคัญ : ความเสี่ยง, ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ, สถานศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1
ABSTRACT
This independent study aims to study factors affecting finance and
accounting operational risks in Educational Institutions in Lampang Primary Education
Service Area 1. The data is collected using a questionnaire distributed to 280 school
directors and teachers working on finance and accounting operations at the
education institutions in Lampang Primary Education Service Area 1. The statistics
used to analyze data include frequency, percentage, mean, standard deviation, and
One-Way ANOVA.
The study results show that most respondents are female, aged 51 years
and older, hold a master’s degree, work in a school size 1, which has a maximum
number of 1 – 120 students, and mostly have training about finance and accounting
operations.
Internal factors affecting finance and accounting operational risks in
education institutions at a low level include budgeting, policy and strategy,
respectively. For external factors affecting finance and accounting operational risks in
education institutions at a low level include related laws, rules and regulations, and
technology, respectively. As for politics and economics, most respondents think that
these factors affect finance and accounting operational risks at a medium level.
The overall result of finance and accounting operational risks in education
institutions is at a low level. However, when classified by area, it is found that the
operating process risk is at the lowest level, followed by financial management,
human resource, and computer system risks, respectively.
The hypothesis testing shows that different school sizes cause different
finance and accounting operational risks in education institutions. These risks include
human resource, operating process, computer and financial management risks.Large
schoolswere found to haveless risks thansmall schools inthestudy ofall aspectsof
risks.
The problems and suggestions about finance and accounting operational
risks in education institutions show that finance and accounting operating officers in
education institutions are government officers whose main responsibility is teaching.
Therefore, they lack of knowledge, understanding, and proficiency in finance and
accounting operations. Regarding this, the affiliated unit should provide suggestion,
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advice, and support in various areas to improve the efficiency of finance and
accounting operations in education institutions.
Keywords : Risk,Operational Risks, Education Institutions,Lampang Primary Education
Service Area 1
บทนํา
การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทยไดเกิดขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546
ไดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ตองยุบมารวมกันซึ่งหนวยงานดังกลาว คือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกรม
สามัญศึกษา และกรมวิชาการ และใหทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการสําหรับระดับ
เขตพื้ นที่ ไดห ลอมรวมสํ านักงานศึกษาธิการจั ง หวัดสํ านัก งานสามั ญ ศึก ษาจั งหวัด สํ านัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสํานักงานการ
ประถมศึก ษากิ่ งอําเภอ จัดตั้งขึ้นเปนสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาตอมา พระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
การบริ หารงานองคการทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชน มี โอกาสเกิดความเสี่ยงไม มากก็ นอ ย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับป ญหา โอกาสและอุป สรรคที่เ กิดขึ้นจากความผิดพลาด กระบวนการทํางานหลาย
ขั้นตอน การมอบหมายงานไมเหมาะสมกับพนักงานหรือไมตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงและจากรายงานผลการ
ตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ได
ตรวจพบขอบกพรองและมีขอสังเกตการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในการตรวจสอบสถานศึกษา
ในสังกัดหลายรายการ เชน ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเช็ค การเก็บรักษาเงินไมเปนไปตามระเบียบฯ การ
รับ – จาย ยังไมมีระบบควบคุมที่เพียงพอ เบิกจายลาชาเบิกจายไมถูกตองตามระเบียบกําหนดเปนตน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี สนใจ
ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1เนื่องจากการปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี มีความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จึงจําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเปน
การปรับปรุงแกไขปญหาขอผิดพลาด รวมถึงการปฏิบัติงานที่ถูกตองและเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอก คือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยที่มผี ลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาและระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
2.เพื่อศึกษาวาขนาดของสถานศึกษาที่ตางกันมีผลทําใหความเสี่ยงดานปฏิบัตกิ ารของงาน
การเงินและบัญชีในสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม อยางไร
3.ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของปจจัยที่มผี ลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ
งานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา เพื่อนําไปสูก ารปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Ouantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดเจาะจงเฉพาะ ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ขาราชการครู ผู ปฏิบัติง านดานการเงินและบัญชีในสถานศึก ษา สัง กัดสํ านัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 รวม 280 คน
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนข อ มู ล แบบสอบถามทํ า การคํ า นวณหาค า ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard
Deviation) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่
0.05
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 51 ปขึ้นไป
มีการศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอยูระหวาง 5 – 10 ป สวน
ใหญ ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดที่ 1 คือ มีจํานวนนักเรียน 1 – 120 คน และเคยผานการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
1. ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา
ปจจัยภายในมีผ ลกระทบตอความเสี่ ยงดานปฏิบัติก ารของงานการเงินและบั ญชีในสถานศึก ษาใน
ระดับมาก โดยปจจัยดานงบประมาณ มีผลกระทบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ ดานนโยบาย และ
ดานกลยุทธ สวนปจจัยภายนอกภาพรวมเห็นวามีผลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงาน
การเงินและบัญชีในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกฎ ระเบียบและ
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ขอบังคับที่เกี่ยวของมีผลกระทบมากเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง และ
ดานเศรษฐกิจ
2. ระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและ
บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ภาพรวมมีความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการในระดับนอย คาเฉลี่ย 4.30 โดยความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานมีผลตอ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการนอยที่สุ ด รองลงมาคือ ความเสี่ ยงจากการบริ หารเงิน ความเสี่ ยงจาก
บุคลากร และความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร
3. ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงาน
การเงินและบัญชีในสถานศึกษา พบวา สถานศึกษามีปญหาที่เกิดจากบุคลากรดานการเงินและบัญชี
ขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานเนื่องจากเปนขาราชการครู ที่ไมไดจบดานการเงินและบัญชี
มาโดยตรงและมีภาระหนาที่หลัก คือการสอนหนังสือ ขาดความรูและเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง ประกอบกับสถานศึกษายังขาดคอมพิวเตอรสําหรับการใชง านการเงินและบัญชีเปนการ
เฉพาะ สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาลํ าปาง เขต 1 ควรมีก ารสนับ สนุนและจั ดสรร
คอมพิ ว เตอร ใ ห ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายและสามารถนํ า ข อ มู ล ทางการเงิ น มา
ประกอบการพิจารณาของผูบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขนาดโรงเรียนที่แตกตางกันทําใหความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการของงานการเงิ นและบัญ ชีในสถานศึกษา ซึ่ง ประกอบดวย ความเสี่ ยงจากบุคลากร
ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบั ติงาน ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร และความเสี่ยงจากการ
บริหารการเงินแตกตางกันคา Sig. เทากับ .00 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงิน
และบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ป จ จัยภายในมี ผ ลกระทบตอ ความเสี่ ยงดานปฏิบัติก ารของงานการเงิ นและบั ญ ชีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้ง 3 ดาน โดยดานงบประมาณมีผลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการสูงสุ ด รองลงมาคือ ดาน
นโยบายและดานกลยุทธ แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเห็น
วา งบประมาณเปนทรัพยากรที่องคกรมีอยูอยางจํ ากัด ดังนั้นหากมีการวางแผนที่ดี การกําหนด
แนวทางวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา มีการวิเคราะหประเมินผลอยางรอบคอบและเปนระบบ จะทําให
การบริหารงบประมาณเกิดผลประโยชนตอองคกรอยางสูงสุด หากขาดการบริหารจัดการที่ดี อาจมี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงบประมาณได
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2. ปจ จัยภายนอกมีผ ลกระทบตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยดานกฎ ระเบี ยบและขอ บั ง คับ ที่ เ กี่ ยวข อ ง มี ผ ลกระทบตอ ความเสี่ ย งดา นปฏิ บั ติก ารสู ง สุ ด
รองลงมาคือ ดา นเทคโนโลยี ดา นการเมื อ งและด านเศรษฐกิ จ แสดงให เ ห็ น วา สถานศึก ษาให
ความสําคัญกับดานกฎระเบียบและขอบัง คับที่เ กี่ยวของกั บงานการเงินและบั ญชีม ากที่สุ ด แมวา
ปจจั ยดานนี้จ ะเปนปจ จัยภายนอกที่ ไม สามารถควบคุมไดโ ดยองคกร แตเ ปนปจ จัยที่ผู ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงินและบัญชีตองถือปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดทางการเงินไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นางวนิดา
ปอนอยไดศึกษาเรื่อ ง การศึก ษาความเสี่ยงเกี่ ยวกับ การปฏิบัติไมเ ปนไปตามกฎระเบียบขอบั งคับ
ทางดานการเงินและพัสดุ (2552) ผลการศึกษาปรากฏวา ดานกฎระเบียบขอบังคับทางดานการเงิน
และพัสดุพบวากฎระเบียบฯที่ใชบังคับมีขั้นตอนยุงยากซับซอนยากตอการทําความเขาใจตีความได
หลากหลายและลาสมัยไมเหมาะสมกับสภาพงานปจจุบันทั้งหมดนี้มีระดับความเสี่ยงมากสวนปจจัย
ดานการเมืองและเศรษฐกิจเปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีผลตอความเสี่ยงนอยที่สุด
เนื่องจากการเมืองและเศรษฐกิจเปนปจจัยภายนอกที่สถานศึกษาไมอาจควบคุมได และอาจเห็นวาเปนสิง่
ที่อยูไกลตัวเพราะแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจหรือการเมืองอยางไร ก็ไมไดมผี ลกระทบ
โดยตรงตอการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ภาพรวมมีความเสี่ยงอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานภาพรวมมีความเสี่ยงนอยที่สุด รองลงมาคือ ดานความเสีย่ งจากการ
บริหารการเงินดานความเสี่ยงจากบุคลากรและดานความเสี่ ยงจากระบบคอมพิวเตอร เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเปนการปฏิบัติงานที่มีคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมไวอยางชัดเจน
หากผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัดแลวหนวยงานหรือสถานศึกษานั้นก็ยอมมีความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบตั งิ านนอยตามไป
ดวย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุฬวดี สุวันทารัตน ซึ่งไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการ
บัญชีของโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร (2547) ผลการศึกษาคนควา
พบวา ผูป ฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาเกือบทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอย ยกเวนการประเมินผลการใชจายตามแผนการใช
จายมีปญหาอยูในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขนาดโรงเรียนที่แตกตางกันทําใหความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการของงานการเงินและบัญ ชีในสถานศึกษาแตกตางกั นทั้ งนี้อ าจเพราะสถานศึกษาที่
แตกตางกันมีบุคลากรในสถานศึกษาตางกัน โรงเรียนที่มีขนาดใหญมีจํานวนขาราชการและบุคลากร
ในโรงเรียนมากกวาโรงเรียนขนาดรองลงมา ทําใหสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหครู
ปฏิบัติงานไดตรงตามความรู ความสามารถและความถนัดมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งโรงเรียน
ขนาดใหญยอมไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเพียงพอสําหรับการดูแลรักษาและ

311

แกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอรมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีขอจํากัดทั้งดาน
งบประมาณและมีคอมพิวเตอรใชงานที่ลาหลังไมทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของ
โรงเรียนขนาดใหญมีความเสี่ยงนอยกวาโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ควร
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารงบประมาณในสถานศึ ก ษา ให ค วามรู แ ละคํ า แนะนํ า ปรึ ก ษากั บ
ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในเรื่องการวางแผนและการใชจายงบประมาณ และเพื่อเปนการเพิ่ม
ทักษะความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบและขอบังคับที่เกี่ยวของ ควรมีก ารจัดอบรมให
ความรูเ กี่ยวกับ งานการเงินและบั ญ ชีอ ยางตอเนื่องเป นประจํ าทุ กป สนับ สนุนใหนําระบบขอ มู ล
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา รวมทั้งควรมีการ
กํากับ ดูแล จัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัดอยางใกลชิด
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิ ส ระครั้ ง นี้ สํ าเร็ จ ไดดวยดีดวยไดรั บ ความกรุ ณาจาก อาจารย ดร.ดวงพร
อาภาศิลป อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ปรึกษาและตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา จนการคนควาอิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ผูเขียนจึง
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการ และ
ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณารับเปนคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ อีกทั้งยังใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆเปนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณผูอํานวยการ
โรงเรี ยนและครู ผู ปฏิบัติง านการเงิ นและบัญ ชีในสถานศึกษา สั งกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแก
ผูวิจัยเสมอมาขอบคุณเพื่อน ๆ M.B.A.รุน 2 ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกัน
มาดวยตลอด คุณคาและประโยชนอั นเกิ ดจากงานวิจัยฉบั บนี้ผู วิจั ยขอมอบบู ชาแดบิ ดา มารดา
ตลอดจนบูรพาจารยและผูมี พระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการชวยเหลือและใหคําชี้แนะจนทําให
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
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พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Consumer Behavior towards Printing and Electronic Media in Muang District,
Lampang Province
เจริญ มะโน*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโ ภคสื่อสิ่งพิ มพและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากผูบริโภคที่บริโภคสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่คารอยละ และไค–สแควร จาก
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชายและเพศหญิ งในสั ดสวนที่เท ากันมีอายุ
ระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบนักเรียน/นักศึกษา และ
มีรายไดตอเดือนอยูต่ํากวา 10,000 บาท มากที่สุด พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญบริโภค/ใชบริการสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร/วารสาร และหนังสือพิมพมาก
สื่อประเภทอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคของการบริโภค/ใชบริการสื่อพิมพ เพื่อติดตามขาวสารเหตุการณ
มากที่สุด สําหรับกลุมพฤติกรรมการบริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส พบวาสวนใหญเปนผูมีสถานภาพโสด
ระดับ การศึก ษามั ธยม ปริ ญญาตรี รายไดไม เกิ น 10,000บาท/เดือน และอายุ 15-30 บริ โ ภคสื่ อ
สิ่งพิมพมากกวา และสวนใหญมีคาใชจายไมเกิน 300 บาท/เดือน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชมาก
ที่ สุ ด คื อ โทรศัพ ท มื อ ถือ /สมาร ท โฟน(Mobile Smartphone) มากที่ สุ ด โดยประเภทของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ที่บริโภค/ใชบ ริการมากที่สุดคือ ขอมูลขาวสารทาง เว็บไซค (WWW) และสื่ อสังคม
ออนไลน (Fecebook, Line, Twitter, YouTube, Blog เปนตน มีวัตถุประสงคของการบริโภค/ใช
บริการเพื่อการติดตอสื่อสาร สนทนามากที่สุด ผูบริโภคทุกวัยมีการใชงานมากกวา 6 ครั้ง/สัปดาห
ครั้งละไมเกิน 2 ชั่วโมง สวนใหญเปนผูมีสถานภาพโสด การศึกษามัธยม ปริญญาตรี เปนนักศึกษาและ
พนักงานบริษัท เปนผูมีรายไดไมเกิน40,000 บาท/เดือน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค , สื่ออิเล็กทรอนิกส , สื่อสิง่ พิมพ, อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ABSTRACT
The intention of this independent research is to study about how
population in Lampang prefecture consume the electronic media.Conducted a
survey of population in Lampang prefecture who consume the printing media and
the electronic media, by sending out 400 questionnaires and using the statistics of
frequency,percentage and chi-square to analyze the deta.
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Most of the respondents are male and female in their twenties in the same
number,who’s single and undergraduate, whose income is less than 10,000 baht per
month.
According to the result of inquiry, in order to get the information, most of
respondents are consuming the printing media in the kind of magazine, journal and
newspaper most.Consumers are mostly single with educational qualifications in high
school or bachelor degree. The average monthly income is not more than 10,000
baht and age between 15-30 years old. Their main consumption is on printed media
with fees not exceeding 300 baht per month.
Besides according to the result of inquiry,the electronic devices which the
respondents use most is mobile smartphone.And the sort of electronic media used
most is the website(WWW) and social media (for example Fecebook, Line, Twitter,
YouTube, Blog) for the purpose of communication. Consumers of all ages spend an
average of more than 6 time per week, each time less than 2 hours. Most of them
are single university students or company employers with high school certificates or
a bachelor degree. Their monthly salary is not more than 40,000 baht per month and
each living with 3-4 household members.
Keywords : Consumer Behavior , Printing media, Electronic media, Muang Lampang
บทนํา
ปจจุบันสื่ออิเล็คทรอนิคสไดเขามามีบทบาทสําคัญกับสังคมไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนภาคเมือง
และภาคชนบท รวมทั้งจังหวัดลําปาง ตางมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต (Internet) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ประกอบกับกระแสความนิยมบริโภคขาวสารผานอินเตอรเ น็ต สง ผลใหอุ ตสาหกรรมหนังสือพิม พ
กระดาษในตางประเทศ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตางประสบปญหายอดจําหนายที่ลดลง และ
บริ ษัท ตาง ๆ ที่ ประกอบการสิ่ง พิ มพ ตางหั นมาให ความสํ าคัญกั บ การพั ฒนาเว็บไซต รูป แบบการ
นําเสนอขาวบนหนังสือพิมพออนไลนมากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยผูประกอบการหนังสือพิมพตา งปรับตัว
เปดเว็บไซตขาวสารออนไลนกันมาระยะหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคกระแส
ดิจิตอล เขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของสังคม ในปจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ คอมพิวเตอรเขามามีบทบาท
ในชี วิ ต ประจํ า วั นของเรามากไม วา จะเป นการทํ า งาน การดํ า เนิ น ชีวิ ต หรื อ การเรี ย นล ว นแต มี
คอมพิ ว เตอร เ ข า มาเกี่ ย วข อ งทั้ ง สิ้ น ทํ า ให ดู เ หมื อ นว า ชี วิ ต คนเรานั้ น จะขาดคอมพิ ว เตอร ห รื อ
อินเตอรเน็ต (Internet) ไปเสียไมได และระบบสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒนนี้ ไดเขามามีบทบาทตอ
ชีวิตประจําวันของเราไปแลวเชนกัน การบริโภคสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิคสของประชาชนใน
จังหวัดลําปาง มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการบริโภคอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ตองการ และพฤติกรรมความนิยมในการบริโภคเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ผูวิจัยมี
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ความสนใจที่จะเปนผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิคส ก็เปนทางเลือก
หนึ่งที่ผูวิจัยใหความสนใจ แตยังขาดขอมูลที่จะตองใชประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ
จําเปนที่ จะตองศึกษาพฤติกรรมการบริโ ภคสื่อสิ่ งพิมพและสื่ออิเ ล็กทรอนิกสของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนทําธุรกิจดังกลาว นอกจากนี้ยังใชเปน
แนวทางประกอบการวางแผนพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารเลื อ กใช สื่ อ ทางการสื่ อ สารการตลาดของ
ผูประกอบการ ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
วัตถุประสงค
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกประชาชนในจังหวัดลําปาง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ไดเจาะจงเฉพาะในเขตอําเภอเมืองลําปาง ประชาชนที่ใชในการสํารวจคือประชาชนทุก
คนที่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมืองลําปาง จํานวน 400 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคสือ่ สิง่ พิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ในอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยใชสถิติแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 3 วิเคราะหผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ
และ สื่ออิเล็กทรอนิกส ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยเรียงลําดับตามคาคะแนนความถี่
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชสถิติคา chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
สรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีสถานภาพโสด
ระดับ การศึก ษามั ธยม ปริ ญญาตรี รายไดไม เกิ น 10,000บาท/เดือน และอายุ 15-30 บริ โ ภคสื่ อ
สิ่งพิ มพม ากกวา และส วนใหญมี คาใชจ ายไมเ กิน 300 บาท/เดือ น ทั้ง นี้การบริโภค/ใชบ ริการสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ มั ก เป น ประเภทนิ ต ยสาร/วารสาร และหนั ง สื อ พิ ม พ ม ากกว า สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ โดยมี
วัตถุประสงคของการบริโภค/ใชบริการสื่อพิมพ เพื่อติดตามขาวสารเหตุการณ มากที่สุด มีความถี่ใน
การบริโภค/ใชบริการสื่อสิ่งพิมพ 3-4 ครั้งตอสัปดาห มีระยะเวลาที่ใชบริการ/บริโภคสื่อสิ่งพิมพนอย
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กวา 1 ชั่วโมงตอ ครั้ ง และให เ หตุผ ลที่ เ ลื อ กบริ โ ภค/ใชบ ริ ก ารสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ คือ เสี ยค าใชจ ายนอ ย
ประหยัด และสามารถเก็บไวไดเปนระยะเวลานาน
พฤติก รรมการบริ โ ภคสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พบวา ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ เ ป นผู มี
สถานภาพโสด การศึกษามัธยม ปริญญาตรี เปนนักศึกษาและพนักงานบริษัท เปนผูมีรายไดไมเกิน
10,000 บาท/เดือน มีสมาชิกครัวเรือน 3-4 คนชนิดของเครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชมาก
ที่ สุ ด คื อ โทรศัพ ท มื อ ถือ /สมาร ท โฟน(Mobile Smartphone) มากที่ สุ ด โดยประเภทของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่บริโภค/ใชบริการมากที่สุดคือ ขอมูลขาวสารทาง เวิลดไวดเว็บ (WWW) และสื่อสังคม
ออนไลน (Fecebook, Line, Twitter, YouTube, Blog เปนตน มีวัตถุประสงคของการบริโภค/ใช
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการติดตอสื่อสาร สนทนามากที่สุด มีความถี่ในการบริโภค/ใชบริการสื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวนมากกวา 6 ครั้งตอสัปดาห มีระยะเวลาที่ใชบริการ/บริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกส
นอยกวา 1 ชั่วโมงตอ ใหเหตุผลที่เลือกบริโภค/ใชบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส คือ รวดเร็ว ทันเหตุการณ
ผูบริโภคทุกวัยมีการใชงานมากกวา 6 ครั้ง/สัปดาห ครั้งละไมเกิน 2 ชั่วโมง ปญหาอุปสรรคในการ
บริโภคสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ปญหา อุปสรรคในการบริโภคสื่อพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ปญหาและอุปสรรคในการบริโภคสื่อสิ่งพิมพเปนอันดับ 1 เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพมีราคาแพง ไมมีเงินซื้อ
สื่อสิ่งพิมพ อันดับ 2 ไมมีเวลาบริโภคสื่อสิ่งพิมพ และอันดับ 3 ไมชอบหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ สําหรับ
ปญ หาและอุ ปสรรคในการบริโ ภคสื่อ อิเ ล็คทรอนิคสเ ปนอันดับ 1 เกี่ ยวกับ ไมมี ความรูเ รื่อ งการใช
คอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต อันดับ 2 ผลการคนหาไมสอดคลองกับความตองการ และ อันดับ 3 ไม
ทราบวิธีใช/การเขาถึงขอมูล ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ พบวา สวนใหญบริโภค/ใชบริการสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภทหนัง สื อ เรี ยน/หนัง สื อ วิชาการ/หนัง สื อ ทั่ วไป และสื่ อ นิตยสาร/วารสาร/นิยาย/
นิตยสารบันเทิงเพื่อติดตามขาวสารเหตุการณ ดังนั้นเพื่อใหขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
จึงควรมีการนําเสนอขาวสารความรูในสื่อสิ่งพิมพดังกลาว และจากเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ
ยุพา แสงทอง. (2551) ศึก ษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสิ่ง พิมพ สื่อ อิเล็ กทรอนิก สของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ปก ารศึกษา 2550 มีขอมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ ที่
คอนขางสอดคลองกันคือมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ ประเภทหนังสือพิมพบอยที่สุด รองลงมา
ไดแก วารสาร นิตยสารและตําราเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อติดตามขาว เหตุการณ สถานที่ที่ใชบริโภคสื่อ
สิ่งพิมพคือที่บาน ครั้งละประมาณ 20 - 30 นาที แตในสวนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ผลการศึกษาครั้งนี้
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการบริโภค/ใชบริการสื่อสิ่งพิมพ 3-4 ครั้งตอสัปดาหแตจากผล
การศึก ษาของยุพา แสงทอง มี บริ โภคสื่ อสิ่ งพิ มพ ทุกวัน ซึ่งแสดงให เห็นวาความถี่ในการบริโภคสื่ อ
สิ่งพิมพเริ่มลดลงและจากผลการศึก ษาพฤติก รรมการบริโภคสื่ ออิเล็กทรอนิกส พบวา ส วนใหญใช
เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน(Mobile Smartphone) มากที่สุด โดย
ประเภทของสื่อ อิ เ ล็ กทรอนิกส ที่ บ ริโ ภค/ใชบ ริ ก ารมากที่สุ ดคือ ขอ มู ลขาวสารทาง เวิล ดไวดเ ว็บ
(WWW) และสื่ อ สั ง คมออนไลน (Fecebook, Line, Twitter, YouTube, Blog เป นต น มี
วัตถุประสงคของการบริโภค/ใชบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการติดตอสื่อสาร สนทนามากที่สุดดังนั้น
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ผูที่ตองการนําเสนอขาวสารควรพิจารณาสื่อออนไลนเปนทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอขาวสารโดยการ
นําเสนอขาวสารควรพิจารณาถึงความครบถวนของเนื้อหารายละเอียดความนาเชื่อถือของขาวสาร
พรอมกับมีการนําเสนอที่รวดเร็วและถูกตองและจากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของยุพา แสง
ทอง. (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ปการศึกษา 2550 มีขอมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่ออิเล็กทรอนิกสที่คอนขาง
สอดคลองกันคือ สวนใหญมีประสบการณดานการใชอินเตอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสมากกวา 3 ป
อุปกรณที่ใชเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล และโทรศัพทมือถือ โดยบริโภคขอมูลทางเวิลดไวดเว็บ เพื่อ
ศึกษาคนควาและติดตาม ขาวสารเหตุการณ ใชในสถานที่ทํางานและที่บานโดยใชครั้งละ นอยกวา 1
ชั่วโมงและสอดคลองกับน้ําฝน พิทักษาไพศาล. (2548) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติก รรมการเรี ยนรู กั บ การใชสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส ของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา นักศึกษาสวนใหญจะใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในที่พัก ตั้งแตเวลา
18.00 - 24.00 น. นักศึกษาใช E-Mail หรือ E-Searching เพื่อคนหาขอมูลและเพื่อความบันเทิง
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิ ส ระฉบั บนี้สํ าเร็ จ ลงไดดวยความกรุ ณาอยางยิ่ง จาก อาจารย ดร.เดชรั ตน
สัมฤทธิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษอิ นทร รั กอริยะธรรม และ อาจารย ดร.ดวงพร
อาภาศิล ป กรรมการที่ป รึก ษา ตลอดจนคณาจารย มหาวิท ยาลัยเนชั่น ซึ่ งไดกรุ ณาชวยเหลื อ ให
คําแนะนําและตรวจสอบขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
และ ขอขอบคุณ เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท คณะบริ ห ารธุร กิ จ เจ า หนา ที่ บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดใหความชวยเหลือและประสานงานดวยดีมาตลอดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ
ครอบครั วที่ ให ความเกี้ อหนุนและเปนกํ าลั ง ใจเป นอยางมากจนส ง ผลให ก ารคนควาอิ ส ระฉบั บ นี้
สามารถสําเร็จบรรลุไดตามเปาหมาย คุณคาและประโยชน ที่ไดรับจากการคนควาอิสระนี้ ผูวิจัยขอ
มอบใหแดคณาจารยทุกทานที่ไดใหความรูจนทําใหสามารถจัดทําการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จดวยดี
และหวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการและผูที่สนใจ
ในธุรกิจประเภทนี้
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
ของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
INFLUENCING FACTORS TOWARD DECISION MAKING OF PURCHASING GOODS
AND SERVICES VIA INTERNET IN LAMPANG PROVINCE.
ณัฏฐธนานัญ ฤทัยสวางสกุล*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานระบบอินเตอรของผูบริโภคในจังหวัดลําปางโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับผูบริโภคที่ใชอินเตอรเน็ตในจังหวัดลําปาง จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test (One
Way Anova)
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยซื้อสินคาหรือบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
ในจังหวัดลําปาง เปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหวาง 20 - 30 ป สวนใหญระดับการศึกษา
สูงสุดอยูระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พฤติกรรมในการใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ พบวา ชวงเวลาการใชอินเตอรเน็ตบอยที่สุดชวง
18.01 – 21.00 น. จํานวนครั้งการใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาห มากกวา 15 ครั้ง จํานวนนาทีเฉลี่ยตอ
การใชงานตอครั้ง 30 – 60 นาที สถานที่ใชอินเตอรเน็ตมากที่สุดคือ บาน วัตถุประสงคการใชงาน คือ
การสื่อสาร( e-mail, chat , Facebook, Instagram, Line) และมีอุปกรณที่ใชเชื่อมตออินเตอรเน็ต
คือ มือถือและสมารทโฟน
ปจจั ยที่มี ผลตอการตัดสิ นใจซื้อ สินคาและบริการผ าน ระบบอิ นเตอร ของผูบ ริโภคใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากไดแก ดานขนส งและการจัดจําหนาย ดานมาตรฐานสิ นคาและ
บริการ ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต ดานมูลคาสินคาและ
บริการ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี และ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ, ผูริโภคในจังหวัดลําปาง, ระบบอินเตอรเน็ต, พฤติกรรม
ABSTRACT
This independent study aims to study influencing factors toward decision
making of purchasing goods and services via the internet in Lampang Province by
using a questionnaire to collect data from 400 sample consumers who use the
internet in Lampang Province. The statistics used to analyze data include percentage,
mean, standard deviation, t-test and f-test (One-Way ANOVA).
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The study results show that most samples have experience of purchasing
goods or services via the internet. They are mostly female, single, aged 20 – 30 years
old, have a bachelor’s degree as their highest education, and work as a
government/state enterprise officer.
For internet usage behaviors, it is found that they frequently use the
internet between 18.01 – 21.00 hr., use more than 15 times a week, averagely spend
30 – 60 minutes each time, generally use the internet at home, mainly use the
internet for communication (e-mail, chat, Facebook, Instagram and Line), and mostly
use mobile phone and smart phone to connect to the internet.
Influencing factors toward decision making of purchasing goods and services
via internet with overall means at a high level include logistic and distribution,
product and service standard, security and reliability, social value and lifestyle, value
of product and service, up-to-date technology, and marketing promotion, respectively.
Keywords : factors toward decision making, consumers in Lampang, internet,
behaviors
บทนํา
ในปจ จุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเ ปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ที่มีการพัฒนากันหลากหลายรูปแบบ การเกิดขึ้นของเครือขายคอมพิวเตอร
ไมใชมีเพียงระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง แตเปนการเกิดขึ้นของเครือขายทางสังคมดวย เครือขาย
ทางสังคมที่วาคือ การเชื่อมโยงระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล ทั้งในลักษณะเพื่อนรวมงาน บุคคลใน
ครอบครัว กลายเปนชุมชนเครือขายทางสังคมที่กวางขวางที่สุด เรียกวา ระบบอินเตอรเน็ต ที่เปน
ความกาวหนาทางระบบการสื่อสารที่เติบโตและไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารมากกวาสื่อและการติดตอแบบอื่น
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้ การขายสินคาและบริการตางๆจึงไดมี
การนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช เรียกวา E-commerce หรือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ต ทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดเปนจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลก และยังสามารถกระจายสินคาและบริการ ไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
การประหยัดคาใชจายในการดําเนินขั้นตอนการเสนอการขายสินคา ซึ่งจะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภค
เปาหมายไดงาย รวดเร็วและสะดวกขึ้น ในอัตราคาใชจายที่ต่ํา และหากมองในแงของผูบริโภคเอง
อาจสามารถสั่งซื้อสินคาและบริการ ไดทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบอินเตอรเน็ต
จากการที่การซื้อขายสินคาในระบบอินเตอรเน็ตมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนม
เติบโตตอเนื่อง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ
อิ น เตอร เ น็ ต ของผู บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด ลํ า ปาง เพื่ อ จะได ใ ช เ ป น แนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูประกอบการในอนาคตตอไป
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วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาและบริการผานระบบ อินเตอรเน็ตของผูบ ริโภคในจังหวัดลําปาง
2.เพื่อศึกษาตัวแปรอิสระดานประชากรศาสตรทมี่ ีผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาและบริการ
ผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชอินเตอรเน็ตในจังหวัดลําปางที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกผบู ริโภคที่ใชอินเตอรเน็ตในจังหวัดลําปาง
จํานวน 400 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) แจกแบบสอบถามดวย
ตัวเองจํานวน 200 ชุด และ เก็บแบบตัวอยางออนไลน 200 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ กษาครั้ง นี้ทํ า การวิเ คราะหข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช คอมพิ วเตอร โ ปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ยทางประชากรศาสตร และพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค จากคะแนนข อ มู ล ของ
แบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ดานปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจ ทําการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระดานประชากรศาสตร ใชสถิติ t – test และ f-test (One –Way ANOVA)
ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปและพฤติกรรมผูบริโภค
ผลการศึก ษาพบว าผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญ เ คยซื้ อ สิ น คาหรื อ บริ ก ารผ า นระบบ
อินเตอรเน็ต เปนเพศหญิง โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 20 – 30 ป อยูในสถานภาพโสด มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ ช วงเวลาการใช
อินเตอรเน็ตบอยที่สุดชวง 18.01 – 21.00 น. จํานวนครั้งการใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาห มากกวา 15
ครั้ง จํานวนนาทีเฉลี่ยตอการใชงานตอครั้ง 30 – 60 นาที สถานที่ใชอินเตอรเน็ตมากที่สุดคือ บาน
วัตถุประสงคการใชงาน คือ การสื่อสาร( e-mail, chat , Facebook, Instagram, Line) และมี
อุปกรณที่ใชเชื่อมตออินเตอรเน็ตคือ มือถือและสมารทโฟน
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบอินเตอรเน็ต
ผลการศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของ
ผูบริโภคในจังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาปจจัยทั้ง 7 ดานมีความสําคัญโดยรวม อยู
ในระดับมาก ไดแก ดานขนสงและการจัดจําหนาย ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ดานความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต ดานมูลคาสินคาและบริการดานความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับนั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบ ริโภคในจังหวัดลําปางเปนอยางมาก
สวนที่ 3 การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเ คราะหการเปรี ยบเที ยบป จจั ยที่ มีผ ลตอการตัดสิ นใจซื้ อสิ นคาและบริก ารผาน
ระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง โดยใช t - test และ f - test (One Way Anova)
และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05พบวา ความแตกตางของเพศ อายุ การศึก ษา และอาชีพ ของ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ตอปจจั ยที่มีผ ลตอการตัดสินใจซื้อ สินคาและบริ การผานระบบ
อินเตอรเน็ตไมแตกตางกันและตางกันตามหัวขอตางๆในแตละดาน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซื้อสินคาหรือบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ต เปนเพศหญิง โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 20 – 30 ป อยูในสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ชวงเวลาการใชอินเตอรเน็ตบอยที่สุดชวง 18.01 –
21.00 น. จํานวนครั้งการใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาห มากกวา 15 ครั้ง จํานวนนาทีเฉลี่ยตอการใชงาน
ตอครั้ง 30 – 60 นาที สถานที่ใชอินเตอรเน็ตมากที่สุดคือ บาน วัตถุประสงคการใชงาน คือ การ
สื่อสาร(e-mail, chat , Facebook, Instagram, Line) และมีอุปกรณที่ใชเชื่อมตออินเตอรเน็ตคือ
มือถือและสมารทโฟน
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของ
ผูบริโภคในจังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ปจจัยทั้ง 7 ดานมีความสําคัญโดยรวม
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ปจจัยทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานขนสงและจัดจําหนายอยูในระดับมาก
ที่สุด ดานมาตรฐานสินคาและบริการอยูในระดับมาก ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับมาก ดานคานิยมและการดําเนินชีวิตอยูในระดับมากดานมูลคาสินคาและบริการอยูในระดับมาก
ดานความทั นสมัยของเทคโนโลยีอยูในระดับ มา ดานการส งเสริ ม การตลาดอยูในระดับมาก นั้นมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในจังหวัดลําปางเปน
อยางมาก
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จากขอมูลดังกลาวสามารถนําขอมูลที่
ไดมาวางแผนการตลาดในการเสนอสินคาและบริการสําหรับเพศหญิง เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาไดตรงตามจุดและชวยเพิ่มยอดขายได
จากผลการศึกษาวิจั ยพบวาผูบริ โภคให ความสําคัญ มากที่สุดกับ สามารถสั่ งซื้อ สินคาได
ตลอด 24 ชั่วโมงในการซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตมากที่สุด ซึ่งเปนขอดีและประโยชนของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไมมีขอจํากัดในดานเวลาซื้อขายสินคาเมื่อเปรียบเทียบกับชองทางการซื้อขาย
สินคาชองทางอื่น ๆ
จากผลการวิ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาดพบว า ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ า คั ญ กั บ มี ก าร
ประชาสั ม พั นธขอ มู ล ขาวสารใหม ๆ มาก ดัง นั้นผู ป ระกอบการหรื อ ร านคาควรเนนการส ง เสริ ม
การตลาดใหมากยิ่งขึ้นควรทําการโฆษณาใหรูจักในสื่อตาง ๆ และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแจง
สินคาและบริการใหมๆใหแกลูกคา
จากผลการวิจัยดานคานิยมและการดําเนินชีวิต พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
ซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตทําใหการดําเนินชีวิตสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการซื้อ-ขายสินคา
ผานอินเตอรเน็ตเปนชองทางที่ทําไดสะดวกและงายดังนั้นควรสงเสริมใหมีการใชชองทางนี้ใหมากขึ้น
เพื่อจะไดชวยลดตนทุนในการขนสง
จากผลการวิจัยดานมาตรฐานสินคาและบริการ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับมี
สินคาและบริการใหเลือกหลากหลาย ทําใหผูบริโภคสวนมากสนใจที่จะเลือกซื้อสินคาหรือบริการผาน
ระบบอิ นเตอร เน็ตเพราะสินคาในระบบอินเตอรเ น็ตมี จํานวนมาก และหลากหลายทั่วโลก ดังนั้น
สําหรับบุคคลที่มองกําลังมองหาการทําธุรกิจสวนตัวการซื้อ-ขายสินคาผานอินเตอรเน็ต เปนชองทาง
หนึ่งที่นาสนใจและสามารถทํารายไดใหไดเปนจํานวนมากได
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย ดร.ดวงพร อาภาศิลป
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ใหความชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ จนการคนควาอิส ระครั้ งนี้เสร็จ สมบูร ณ ผูเ ขียนจึ งขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ
โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เดชรัตน สัมฤทธิ์ และ ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม ที่กรุณา
รับเปนคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระอีกทั้งยังใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆขอขอบพระคุณ
คณาจารยและคณะผูบริหารในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา และให
ความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ได
ชวยเหลื อ และอํ านวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ ไดศึก ษา และตลอดจนผูบ ริ โภคที่ ใช
อินเตอรเน็ตในจังหวัดลําปาง ทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในการเก็บขอมูลครัง้ นี้
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมได หากไมไดรบั การสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆ จากเพื่อน
M.B.A. รุน 2 ทุก ๆ ทาน ที่เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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กําลังใจดวยดีตลอดมาทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ เกิดประโยชนในทางวิชาการแลวผูศึกษา
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การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการเจ็ด
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
Measuring habits level of Graduate students,Nation University,by Applying the
Seven Habits of Highly Effective People Principle
สมพร ไมไผ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึก ษาระดับ อุปนิสัยของนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง ของ Stephen R. Covey
และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งโดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม ตัวอยางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิท ยาลัยเนชั่นลําปาง
จํ านวน 150 คน สถิติที่ ใชในการวิเ คราะห ขอ มู ล ไดแก ค าความถี่ร อ ยละ คาเฉลี่ ยส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และ One-way ANOVA ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 31 –
35 ป สวนใหญศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกอบอาชีพรับราชการ กลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนราย
อุปนิสัย พบวาทุกอุปนิสัยอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังนี้ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสัย
ที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอน แลวจึงใหผูอื่นเขาใจเราอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุกอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลัง
ประสานความตางอุปนิสัยที่ 3 การทําตามลําดับความสําคัญอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ
อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่ง พบวา หลักสูตรที่แตกตางกันมีอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตน
ดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนอุปนิสัยที่ 3 การทําตามลําดับความสําคัญ อุปนิสัยที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอน แลวจึงใหผูอื่น
เขาใจเรา อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความตาง อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ พบวา
ไมแตกตางกันผลการเปรียบเทียบอาชีพกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา อาชีพที่
แตกตางกันมีอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 4 การ
คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05สวนอุปนิสัยที่ 3การทําตามลําดับความสําคัญ อุปนิสัยที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอน แลวจึงให
ผูอื่นเขาใจเรา อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความตางพบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : 7 อุปนิสัยสําหรับผูท รงประสิทธิผลยิ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to study the Habit Level of the
Postgraduates from The Nation University by using the fundamental principles of The
Seven Habit of Highly Effective People of Stephen R. Covey. Questionnaires were
used to collect data from 150 postgraduate students. Descriptive statistic used in
this study was frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way Anova.
and different test of average by Least Significant Difference: LSD.
The study found that most of the sampling group was married women age
between 31-35, studied in business administration management and worked as civil
servants. Most of the sampling group had the average of The Seven Habit of Highly
Effective People in high level. And to compare the correlation between habit levels
found that all habits were graded high level; Habit 4 (Think Win-Win), Habit 5 (Seek
First to Understand, then to be understood), Habit 1 (Be proactive), Habit 6
(synergize), Habit 3 (Put First Things First), Habit 7 (Sharpen the Saw) and Habit 2
(Begin with the End in Mind) respectively. To compare each of faculties to the Seven
Habit of Highly Effective People found that different faculties affected Habit 1 (Be
proactive), Habit 2 (Begin with the End in Mind) and Habit 4 (Think Win-Win) were
statistically significant different at 0.05 level. While Habit 3 (Put First Things First),
Habit 5 (Seek First to Understand, Then to be Understood), Habit 6 (synergize) and
Habit 7 (Sharpen the Saw) were no different. When comparing various respondents’
occupation to Seven Habits of Highly Effective People, the research found that Habit
1 (be Proactive), Habit 2 (begin with the End in Mind), Habit 4 (Thinks Win-Win) and
Habit 7 (Sharpen the Saw) were graded in statistic significant 0.05 Level. As for the
3rd; Put First Things First, 5th; Seek First to Understand, then to be understood and 6th;
Synergize, found significantly different at 0.05 level. While the study showed that
occupation and Habit 3 (Put First Things First), Habit 5 (Seek First to Understand,
Then to be Understood) and Habit 6 (Synergize) were found no different.
Keywords : The Seven Habits of Highly Effective People,
The Nation University Postgraduates
บทนํา
ผูปฏิบัติงานและผูที่จะกาวสูผูบริหารในอนาคต ไม วาจะเปนองคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
ราชการนั้นตอ งปรั บ ตัว ให ทั นกั บ ภาวการณเ ปลี่ ยนแปลงและการเขง ขั นที่ เ กิ ดขึ้นสู ง ณ ป จ จุ บั น
เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการสูญเสี ยได ไม วาจะเปนเงินทุน สินคา ทักษะ เวลา
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กําลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานและผูบริหารจะตองตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ ซึ่งตอง
อาศัยทักษะและความรอบคอบในการจัดการ และสุดทายคือสามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่จะนํามาใชใน
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคการ
สตีเฟน อาร โควีย ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง และเปนบุคคลที่
ไดรับการกลาวถึงในดานของการพัฒนาตนเอง เขาเปนผูที่รวบรวมแนวความคิดของนิสัยที่ดีซึ่งหาก
บุคคลใดมีครบ ปฏิบัติครบ และปฏิบัติไดเป นนิสั ยแลว จะทํ าให เขาผู นั้นเป นผู ที่ ทํางานไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในดานครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถเผชิญกับ
ปญหาตาง ๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอุปนิสัยที่ดีเหลานี้
มีอยู 7 ประการดังนี้
อุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก
อุปนิสัยที่ 2 การเริม่ ตนดวยจุดหมายในใจ
อุปนิสัยที่ 3 การทําตามลําดับความสําคัญ
อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ
อุปนิสัยที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอน แลวจึงใหผูอื่นเขาใจเรา
อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความตาง
อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ
มหาวิทยาลัยเนชั่น เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสามารถพัฒนาความรู ความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานและผูที่กาวขึ้นมาเปนผูบริหาร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคม ดวยกระบวนการ
สอนที่มุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝรู ทั้งในดานวิชาการและการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกให
นักศึกษามีประสบการณจริง สามารนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาควรไดรับการปลูกฝงหรือพัฒนาอุปนิสัยเพื่อใหเปนคนที่มีประสิทธิผลยิ่ง โดยอุปนิสยั ดังกลาว
จะสงผลใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนผูมีวิสัยทัศน อันเปนคุณลักษณะสําคัญของ
บั ณฑิ ตที่ ห นวยงานตาง ๆ ตอ งการดั ง นั้น ผู ศึก ษาจึ ง ตอ งการวัดระดับ เจ็ ดอุ ป นิสั ยสํ าหรั บ ผู ท รง
ประสิทธิผลยิ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิท ธิผ ลยิ่ง ซึ่ งเปนสวนสําคัญ ที่จ ะทํ าใหนัก ศึก ษา และผูที่ก าวสูผู บริ หารในอนาคต เป น
ผูบริหารที่มีความเปนเลิศ รูจักคิด เขาใจตนเองและผูอื่น ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นและ
สิ่งแวดลอมได
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการเจ็ด
อุปนิสยั สําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น กับอุปนิสัยโดยใชหลักการเจ็ด
อุปนิสยั สําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
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วิธีดําเนินการวิจัย
 เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทการวิจัยแบบสํารวจ (Survey
Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่กําลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปางในปการศึกษา 2556 จํานวน 240 คน โดยทํา
การสุมตัวอยาง โดยวิธีของ Taro Yamani ไดกลุมตัวอยางจํานวน 150 คน
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํา นวณค า ความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่
พบความแตกต างจะทํ า การทดสอบความแตกต างรายคูด วยวิธี ของฟ ชเชอร (Fisher’s least
significant) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุระหวาง
31–35ป สวนใหญศึกษาในหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิ ตและประกอบอาชีพรับราชการ กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญมีระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งอยูในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเปนรายอุปนิสัย พบวาทุกอุปนิสัยอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะอุปนิสัยที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอนแลวจึงใหผูอื่นเขาใจเราอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุกอุปนิสัย
ที่ 6 การผนึกพลังประสานความตางอุปนิสัยที่ 3 การทําตามลําดับความสําคัญอุปนิสัยที่ 7 การลับ
เลื่อยใหคมอยูเสมอ อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจเมื่อเปรียบเทียบระดับอุปนิสัยสําหรับผู
ทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา หลักสูตรที่แตกตางกันมีระดับอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก อุปนิสัยที่ 2 การ
เริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบตามอาชีพกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา อาชีพที่
แตกตางกันมีระดับอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่
4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการ
เจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายอุปนิสัย
พบวาระดับอุ ปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีคาในระดับมากเปนอันดับแรก อาจเนื่องมาจาก
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นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น สวนใหญที่เขามาศึกษาเนื่องจากมีวิสัยทัศน มอง
การณไกล มีความตองการสรางความสําเร็จใหกับตนเองและองคกร อีกทั้งเพื่อเปนการพัฒนางานใน
ตําแหนงหนาที่หรือความรับผิ ดชอบของตน ทั้งนี้สอดคลองกับบริษัทสกอลาร แอคเคาท ติ้ง จํากั ด
(2556) ที่ไดกลาววา อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) ถือเปนอุปนิสัยแรกในการ
เอาชนะใจผูอื่นเปนการคิดที่มีลักษณะของผูนําเปนกรอบของความคิดที่แสวงหาผลประโยชนรวมกัน
โดยขอตกลงหรือการแกปญหาตางๆเปนไปเพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนซึ่งถือเปนการสรางความ
พอใจดวยวิธีแกปญหาแบบจบลงดวยชัยชนะทั้งสองฝายโดยทุกฝายตางรูสึกดีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เพราะเปนการมองชีวิตใหเปนไปดวยความรวมมือไมใชการแขงขันชิงดีกันโดยพื้นฐานของการคิดแบบ
นี้จะตองมีลักษณะของความสัมพันธคือความซื่อตรงมองเห็นคุณคาของตนเองความเปนผูใหญคือมี
ความกลาหาญและการไตรตรองอยางรอบคอบมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผใจกวางมีความไววางใจนาเชือ่ ถือ
ซึ่งจะทําใหเราเปดใจกวางไดและการมีมิตรภาพในกับคนรอบขางเสมอ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบหลั กสู ตรกับ เจ็ ดอุ ปนิสัยสํ าหรับ ผูท รงประสิ ทธิผลยิ่ง พบวาหลัก สูตรที่
แตกตางกันมีอุปนิสัยโดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันทัง้ นีห้ ลักสูตรที่
แตกตางกันมีอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุกอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 4
การคิดแบบชนะ/ชนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคลองกับรสกร ตั้งไพ
บู ร ณ ท รั พ ย (2554) ที่ ไ ด ศึ ก ษา การวั ด ระดั บ อุ ป นิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งพบวาระดับอุปนิสัย 7
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรแตกตางกันทั้งยังสอดคลองกับดลญา
นั น ทดี (2554) ที่ ไ ด ศึ ก ษา การวั ด ระดั บ อุ ป นิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษาคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยอาศัยหลักการ 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งพบวา นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีชั้นปการศึกษาตางกัน มีผลตอระดับ 7 อุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิท ธิผลยิ่ง อีก ทั้งยังสอดคล องกั บปรวีย ศุท ธิธนาวัฒ น (2554) ที่ไดศึก ษา การวัดระดับ
อุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่งพบวา คุณลักษณะทั่วไปที่มีอิทธิพลตอภาพรวม 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
อยางมีนัยสําคัญ ไดแกเพศชั้นปก ารศึกษาลําดับบุ ตรสถานภาพอาชีพ สําหรับอาชีพที่แตกตางกันมี
อุปนิสัยโดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันทั้งนี้พบวาอาชีพที่แตกตาง
กันมีอุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุก ,อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 4 การคิด
แบบชนะ/ชนะและอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ปรวีย ศุท ธิ ธนาวั ฒ น (2554) ที่ ไดศึก ษา การวัด ระดับ อุ ป นิสั ยของ
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผล
ยิ่งพบวา คุณลักษณะทั่ วไปที่มีอิทธิพลตอภาพรวม 7 อุปนิสัยสํ าหรับผูทรงประสิทธิผ ลยิ่งอยางมี
นัยสําคัญไดแกเพศชั้นปการศึกษาลําดับบุตรสถานภาพอาชีพและไมสอดคลองกับรสกร ตั้งไพบูรณ
ทรั พ ย (255 4) ที่ ได ศึ ก ษา กา รวั ด ร ะดั บ อุ ป นิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษาคณะพย าบาล ศาสต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวาระดับอุปนิสัย 7
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรแตกตางกัน ทั้งยังไมสอดคลองกับ
ดลญา นั นทดี (2554) ที่ ไดศึ ก ษา การวั ดระดับ อุ ป นิสั ย ของนัก ศึก ษาคณะอุ ตสาหกรรมเกษตร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยอาศัยหลักการ 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งพบวา นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีชั้นปการศึกษาตางกัน มีผลตอระดับ 7 อุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง ครั้งนี้มีขอเสนอผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ควรใหความสําคัญในเรื่องการเริ่มตน
ดวยจุดหมายในใจ จุดหมายเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงาน และจะตองมีอยูในใจเสมอ การระลึกถึง
จุดหมายในใจไวในใจเสมอนั้น จะทําใหรูวากําลังจะไปที่ใด และจะไดรูวาเราอยูที่ใดในขณะนี้ เดินมา
ถูกตองตามจุดหมายแลวระลึกไวเสมอก็นับไดวาเปนการสรางครั้งที่ 1 เมื่อลงมือปฏิบัติจนสัมฤทธิผล
เปนรูปธรรมนับเปนการสรางครั้งที่ 2 รวมแลวเปนการสรางสองครั้ง ครั้งแรกอยูในใจเปนนามธรรม
(Abstract) ครั้ งที่ สองเป นรู ปธรรม (Concrete) จั บ ตอ งได และจะตอ งมีคําพั นธกิ จส วนบุคคล
(Personal Mission Statement) การมีจุดหมายในใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในกิจการ
ใดๆแล ว บุ คคลผู นั้นจะมี คําพันธกิจ หรื อสร างคําพันธกิจ สําหรับ ตนเองไวเป นหลั กการใหญ ในการ
ดําเนินการในการแสดงออกพฤติกรรมนั้นออกมา
2. มหาวิทยาลัยเนชั่นควรจัดโครงการสัมมนาในหัวขอเกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิทธิผลยิ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนักศึกษาใหมีความใฝรู เขาใจตนเองและผูอื่น
รวมมือกันทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และนําไปสูการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเนชั่น
กิตติกรรมประกาศ
งานค น คว า อิ ส ระเรื่ อ ง การวั ด ระดั บ อุ ป นิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง เลมนี้สําเร็จลุลวงลงได
ขอกราบขอบพระคุณ โครงการพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดย
องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
ดวยความกรุณายิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยอัศนีย ณ นาน ซึ่งเปนผูใหแนวทางในการ
ให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา รวมถึ ง ติ ดตามความก าวหน า ในการดํ า เนิ น การจั ด
ทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งในทุกกระบวนการ และกราบขอบพระคุณ อาจารย
ดร.พยัต วุฒิรงค อาจารยสุจินต สุริยศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชี้แนะ และตรวจสอบความ
ถูกตองในการคนควาอิสระครั้งนี้ใหมีความครอบคลุมในทุกประเด็น และมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณประชากรตัวอยางหลักสูตรการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ที่ไดสละเวลาเอื้อเฟอ
ขอมูลตอบแบบสอบถาม และคําเสนอแนะที่ดียิ่งสําหรับการคนควาอิสระฉบับนี้
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ขอขอบพระคุณ บิ ด า มารดา และครอบครั ว เพื่ อ นร วมงาน ตลอดจนเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุนที่ 2 เจาหนาที่หลักสูตรทุกทาน และบุคคลที่ผูศึกษาไมไดกลาวนามที่ให
การสนับสนุน ชวยเหลือ ดานตางๆ และคอยเป นกํ าลัง ใจแกผู ศึกษาตลอดมาสุ ดท ายนี้คุณคาและ
อรรถประโยชนทั้งหลายอันพึงเกิดจากการคนควาอิสระนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณตอผูศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จดวยดี ดวยความเคารพยิ่ง
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การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานออมสินในจังหวัดลําปาง
โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
ปราการ ตาคง*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยของพนักงานออมสินในจังหวัดลําปาง
โดยใชห ลั ก การเจ็ ดอุ ป นิสั ยสํ าหรั บ ผู ท รงประสิ ท ธิผ ลยิ่ง ของ Stephen R. Covey และเพื่ อ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งโดยใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางพนักงานออมสินในจังหวัดลําปาง จํานวน 150 คน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-way ANOVA
ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตัว อย างส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว า ง 31 – 40 ป
สถานภาพสมรส สวนใหญศึกษาในระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเทา ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 3-5
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-15 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 30,000 – 39,999 บาท กลุม
ตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เปนรายอุปนิสัย พบวาทุกอุปนิสัยอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังนี้ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ
อุปนิสัยที่ 5 การเขาใจผูอื่นกอน แลวจึงใหผูอื่นเขาใจเรา อุปนิสัยที่ 1 การเปนฝายรุกอุปนิสัยที่ 6 การ
ผนึกพลังประสานความตาง อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การทําตามลําดับ
ความสําคัญอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ ผลการเปรียบเทียบตําแหนงงานกับเจ็ดอุปนิสัย
สํ าหรั บ ผู ท รงประสิ ท ธิผ ลยิ่ง พบวา ตําแหนง งานที่ แตกตางกั น มี ร ะดับ เจ็ ดอุ ป นิสั ยสํ าหรั บ ผู ท รง
ประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานกับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
มีระดับเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : อุปนิสัย, 7 อุปนิสัยสําหรับผูท รงประสิทธิผลยิ่ง, พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
ABSTRACT
This study was aimed to study 7 Habits of Highly Effective People at
Government Savings Bank in Lampang Province, proposed by Stephen R. Covey.
A survey was used to collect data from 150 employees. The statistical analyses
included frequency, percentage, standard deviation, one-way ANOVA, and Least
Significant Difference.
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The findings included the followings. The majority of respondents were
female, aged 31-40 years, married, bachelor degree holders, holding Practitioner 3-5
positions, and earning 30,000 – 39,999 Baht per month. On average, they possessed
all habits at high level. Respectively, they were Habit 4 Think Win/Win, Habit 5 Seek
to Understand, Then be Understood, Habit 1 Be Proactive, Habit 6 Synergize, Habit 2
Begin with End in Mind, Habit 3 First Thing First, and Habit 7 Sharpen the Saw. When
considering demographics of the respondents, current position and length of services
had statistically significance at 0.05.
Keywords : 7 Habits of Highly Effective People; Government Savings Bank
บทนํา
นับตั้งแตเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 เปนตนมา ทุกธุรกิจตางตองปรับกลยุทธและ
ปรับโครงสรางองคการเพื่อที่จ ะทําให องคการของตนสามารถดํารงอยูได จากวิกฤตดังกล าวทําให
สถาบั น การเงิ นต อ งเลิ ก กิ จ การไปหลายบริ ษัท ซึ่ ง หนึ่ง ในสถาบั น ดัง กล า วคื อ ธนาคารกรุ ง เทพ
พาณิชยการ และหากสถาบันใดที่ตองการอยูรอดก็ตองควบรวมกิจการ เชน ธนาคารศรีนครควบรวม
กั บ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชียควบรวมโดยธนาคารยูโ อบี เป นต น ซึ่ ง จะเห็ นไดว า
ผลกระทบดังกลาวก็ยังกระทบมาถึงปจจุบัน ซึ่งลาสุดมีการควบรวมสถาบันการเงิน 3 แหงเขาดวยกัน
คือ ธนาคารทหารไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ไอเอฟซีที) และธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ หรือสถาบันใดที่รอดพนจากวิกฤตดังกลาวก็คือสถาบันที่ตองปรับกลยุทธเพื่อความอยูรอด
ของตน กลยุทธที่สําคัญที่นํามาใช และมีผลกระทบตอความรูสึกของพนักงานอยางรุนแรง คือการลด
พนักงาน (downsizing) ซึ่งธนาคารพาณิชยและบริษัทตางๆ ทุกแหงที่ยังคงดําเนินกิจการอยูไดมา
จนถึงปจจุบัน ก็ไดนํากลยุทธนี้มาใชแลวกันทั้งสิ้น เนื่องจากธนาคารและบริษัทตางๆ มองวาพนักงาน
เปนตนทุนที่ก อใหเกิดคาใชจายสําคัญ และเปนคาใชจายจํานวนที่สูงอยางหนึ่งของกิจการ การลด
จํานวนพนักงานเปนการผลักดันอยางหนึ่งใหพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และ
ตองการที่จะลดพนักงานในสวนที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติหนาที่ในฝายงานที่ไมอยูในแผนงาน
ธุรกิจของธนาคาร แตในปจจุบันวิธีการนี้ไมใชกลยุทธหลักที่จะถูกนํามาใชแกปญหา การดําเนินการ
ในองคก ารอยางที่ ผานมา หากจะนํามาใชก็ เปนเพราะความจํ าเปนในการปรับโครงสร างองคการ
(restructure) ใหเหมาะสมมากกวาที่จะคํานึงถึงการลดคาใชจายอยางในอดีตเนื่องจากที่ผานมาการ
ลดคนสงผลกระทบตอขวัญ และกําลังใจในการทํางานของพนักงานที่ยังอยูเปนอยางมาก
ธนาคารออมสิ นเป นรัฐ วิส าหกิ จ ในอดีตมัก มี มุ มมองวาธนาคารออมสิ นเปนธนาคารที่
ลาสมัย แตในปจจุบันจะเห็นไดวาธนาคารออมสินอยูในยุคของการเปลี่ ยนแปลง ใหไปสูสถาบันที่
พรอมสําหรับการแขงขันดานการธนาคาร ซึ่งใหบริการทางดานการเงินไดอยางครบวงจร อีกทั้งมี
สถาบันการเงินมากมายที่มีอยู ซึ่งธุรกิจดานธนาคารนี้ สวนใหญแลวจะเนนแขงขันทางดานบริการซึ่ง
ก็ใชปจจัยทางดานคนมาเปนตัวแขงขันเลยก็วาได ทําใหทุกธนาคารก็พยายามที่จะสงเสริมศักยภาพ
เพื่อสามารถที่จะเขาสูสภาวะที่สามารถจะแขงขันได และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร
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ใหรองรับการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันไดธนาคารจึงมีการ
กําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อใหพนักงานปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลก
ซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของการใชเทคนิคทางดานการบริหารตางๆ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยก็มี
สวนสําคัญ แตในสวนนี้ก็มักจะตองพัฒนาทางดาน “บุคลากร” กอน เพราะคนนั้นเปนผูคิดคน และ
เปนผูใชปจจัยดังกลาวคือ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ดังนั้นธนาคารจึงใหความสําคัญกับพนักงานใน
องคกรในฐานะที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร
ดัง นั้น ทางผู วิจั ย จึ ง เล็ ง เห็ นวา การพั ฒ นาลั ก ษณะนิ สั ยในการทํ างานนั้ นเราตอ งมี ก าร
ปรับปรุงและรูตัวเองอยูตลอดอยางมีรูปแบบผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงลักษณะนิสัย 7 ประการปจจัยสู
ความสําเร็จในการทํางาน ของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะ
นิสัยการทํางานเชิงรุก ลักษณะนิสัยการมีเปาหมายแลแผนงานกอนเริ่มลงมือทํา ลักษณะนิสัยทําสิ่งที่
สําคัญอันดับแรกกอน ลักษณะนิสัยการคิดแบบชนะ-ชนะ ลักษณะนิสัยการพยายามเขาใจผูอื่นกอนจะ
ใหผูอื่นเขาใจตน ลักษณะนิสัยการสรางสรรคเพิ่มพูน และลักษณะนิสัยการลับคมเลื่อย ซึ่งลวนแลวแต
มีผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเราทราบถึงสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ
เหล านี้แล ว ก็ จะทําใหเ ราสามารถศึกษาหาแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดตลอดเวลา
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิง่ 7 ประการ ตามหลักของ Stephen
R. Covey ของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับอุปนิสัยของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
 เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทการวิจัยแบบสํารวจ (Survey
Research)
 กลุม ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จํานวน
217 คน โดยทําการสุม ตัวอยาง โดยวิธีของ Taro Yamani ไดกลุม ตัวอยางจํานวน140 คน
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํา นวณค า ความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่
พบความแตกต างจะทํ า การทดสอบความแตกต างรายคูด วยวิธี ของฟ ชเชอร (Fisher’s least
significant) : LSD
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึก ษา พบว า กลุ ม ตั วอยา งส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว าง 31 – 40 ป
สถานภาพสมรส สวนใหญศึกษาในระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเทา ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 3-5
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 -15 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 30,000 – 39,999 บาท กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งอยูในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเปนรายอุปนิสัย พบวาทุกอุปนิสัยอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ อุ ปนิสั ยที่ 5 การเขาใจผู อื่นกอน แล วจึง ใหผู อื่นเขาใจเรา อุปนิสัยที่ 1 การเป นฝายรุ ก
อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความตาง อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3
การทําตามลําดับความสําคัญอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ เมื่อเปรียบเทียบระดับอุปนิสัย
สํ าหรั บ ผู ท รงประสิ ท ธิผ ลยิ่ง พบวา ตําแหนง งานที่ แตกตางกั น มี ร ะดับ เจ็ ดอุ ป นิสั ยสํ าหรั บ ผู ท รง
ประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ็ด
อุป นิสั ยสํ าหรับ ผูท รงประสิท ธิผ ลยิ่ง พบวา ระยะเวลาในการปฏิบั ติง านที่ แตกตางกันมีร ะดับเจ็ ด
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวัดระดับอุ ปนิสั ยของพนัก งานธนาคารออมสิ นในจัง หวัดลําปาง โดยใชห ลัก การเจ็ ด
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายอุปนิสัยพบวา
ระดับอุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีคาในระดับมากเปนอันดับแรก อาจเนื่องมาจากพนักงาน
ธนาคารออมสิน สวนใหญเปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความตองการสรางความสําเร็จใหกั บ
ตนเองและองคกร ทั้งนี้สอดคลองกับบริษัทสกอลาร แอคเคาทติ้ง จํากัด (2556) ที่ไดกลาววา อุปนิสัย
ที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) ถือเปนอุปนิสัยแรกในการเอาชนะใจผูอื่นเปนการคิดที่มี
ลักษณะของผูนําเปนกรอบของความคิดที่แสวงหาผลประโยชนรวมกันโดยขอตกลงหรือการแกปญหา
ตางๆเปนไปเพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนซึ่งถือเปนการสรางความพอใจดวยวิธีแกปญหาแบบจบลง
ดวยชัยชนะทั้งสองฝายโดยทุกฝายตางรูสึกดีเกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะเปนการมองชีวิตใหเปนไป
ดว ยความร ว มมื อ ไม ใ ช ก ารแข ง ขั น ชิง ดี กั น โดยพื้ น ฐานของการคิด แบบนี้ จ ะต อ งมี ลั ก ษณะของ
ความสัมพันธคือความซื่อตรงมองเห็นคุณคาของตนเองความเปนผูใหญคือมีความกลาหาญและการ
ไตรตรองอยางรอบคอบมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผใจกวางมีความไววางใจนาเชื่อถือซึ่งจะทําใหเราเปดใจ
กวางไดและการมีมิตรภาพในกับคนรอบขางเสมอ
ซึ่ ง ผลการศึก ษานี้ ยัง สอดคล อ งกั บ งานวิจั ย ของ ฉั นทวรางค ประหยั ดผล (2549) ได
ทําการศึกษาเรื่อง อุปนิสัย 7 ประการของผูที่มีประสิทธิผลสูงของอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาที่มี
ความสําเร็จในงานแตกตางกัน พบวาอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาที่มีความสําเร็จในงานแตกตาง
กัน มี 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกัน โดยอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาที่มีระดับ
ความสําเร็ จในงานสูง มีร ะดับอุ ปนิสัยที่2 การเริ่มตนดวยจุ ดหมายในใจ อุ ปนิสัยที่3 ทํ าตามลําดับ
ความสําคัญ อุปนิสัยที่4 การคิดแบบชนะ/ชนะและอุปนิสัยที่7 ลับเลื่อยใหคมเสมออยูในระดับสูงที่สุด
อุปนิสั ยที่1 การเป นฝายเริ่ม ตนทํ ากอ นอยูในระดับสู ง ส วนอุ ปนิสั ยที่5 เขาใจผู อื่น กอนจะใหผูอื่ น
เขาใจเราและอุ ปนิสัยที่ 6 ประสานพลั งอยูในระดับ ปานกลาง กลุ ม ตัวอยางอาจารยแนะแนวผู ให
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คําปรึกษาที่มีระดับความสําเร็จในงานต่ํามีระดับอุปนิสัยที่1 การเปนฝายเริ่มตนทํากอน อุปนิสัยที่2
การเริ่มตนดวยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่3 ทําตามลําดับความสําคัญ อุปนิสัยที่4 การคิดแบบชนะ/ชนะ
อยูในระดับสูง สวนอุปนิสัยที่5 เขาใจผู อื่นก อนจะใหผู อื่นเขาใจเรา อุป นิสัยที่ 6 ประสานพลั งและ
อุปนิสัยที่ 7 ลับคมเลื่อยใหคมอยูเสมออยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาที่มี
ความสําเร็จในงานนั้น จะสามารถสรางจุดมุงหมายหรือเปาหมาย และพัฒนาตนเองอยางมีแบบแผน
เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของตนเอง และคิดถึงการพัฒนาผูอื่น ซึ่งถือเปนการชวยเหลือและ
แบงปนสูผูอื่นได
ขอเสนอแนะ
1. ภาพรวมของเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง พบวา พนักงานธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปาง มีระดับอุปนิสัยอยูในระดับมากทุกอุปนิสัย แตจะมีอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยใหคมอยู
เสมอเปนลําดับสุดทาย ซึ่งพนักงานธนาคารออมสิน ควรใหความสําคัญในเรื่องการเพิ่มคุณคาที่มีอยู
ในตัวเองให ม ากขึ้นและปรับ เปลี่ยนสิ่ง ที่ มี อยูตามธรรมชาติ 4 ประการคือ รางกายจิ ตวิญ ญาณ
สติปญญาและความรูสึกที่มีตอสังคมดวยการแสดงใหเห็นถึงพลังขับดันทั้ง 4 อยางและเปนการฝกหัด
ใชพลังทั้ง 4 นั้น เพื่อนําออกมาใชอยางตอเนื่องและสม่ําเสมออยางฉลาดและสมดุลดวยการเปนคน
เริ่มลงมือทํากอนโดยหาเวลามาลับเลื่อยซึ่งจัดเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในตารางบริหารเวลาจะตอง
ทําอยูตลอดเวลาจนเปนอุปนิสัยตามธรรมชาติและอยูในขอบเขตที่เราสามารถทําไดสิ่งนี้ถือเปนการ
ลงทุนที่สําคัญที่สุดในชีวิตโดยเครื่องมือคือตัวเราเองเพราะเกี่ยวกับการใชชีวิตและการมีสวนรวมใน
การลับเลื่อยหรือการปรับตัวใหมจะตองทําทั้ง 4 มิติใหเปนไปอยางสมดุลกลาวคือรางกายก็จะตอง
หมั่นออกกําลังกายดูแลโภชนาการและจัดการกับความเครียดในจิตใจ ทํารางกายใหสมบูรณสวนดาน
จิตวิญญาณถือเปนเรื่องของการเห็นคุณคาและรักษาคํามั่นสัญญาปฏิญญาการศึกษาและสมาธิดาน
สติปญญาหมายรวมถึงการอานหนังสือมองสูความกาวหนาการวางแผนและการเขียนแผนสิ่งสุดทาย
คือความรูสึกที่มีตอสังคมเปนจิตใจการบริการการแบงปนความรูสึกการรวมพลังและความมั่นคงใน
จิตใจที่แทจริง
2. ธนาคารออมสินควรจัดโครงการสัมมนาในหัวขอเกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู
ทรงประสิท ธิผ ลยิ่ง เพื่อพั ฒนาศัก ยภาพพนัก งานให มีความใฝรู เขาใจตนเองและผู อื่น รวมมื อกั น
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และนําไปสูการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหาร
จัดการภายในองคกร เมื่อพนักงานไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
เกิ ดความเขาใจและนําไปปฏิบั ติในการทํ างานจนกลายเปนอุป นิสัย พนักงานก็ จะมีคุณสมบัติที่ ดี
พรอมที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรนําเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษากลุมตัวอยางของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัด
อื่น ๆ รวมถึงธนาคารตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกับการคนควาแบบอิสระในครั้งนี้
2.ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลอื่น ๆ เชน เพศ สถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการศึกษา ที่มีผลตอเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
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กิตติกรรมประกาศ
งานคนควาอิสระเรื่อง การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
โดยใชหลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง เลมนี้สําเร็จลุลวงลงได
ดวยความกรุณายิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยอัศนีย ณ นาน ซึ่งเปนผูใหแนวทางในการ
ให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา รวมถึ ง ติ ดตามความก าวหน า ในการดํ า เนิ น การจั ด
ทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งในทุกกระบวนการ และกราบขอบพระคุณ อาจารย
ดร.พยัต วุฒิรงค อาจารยสุจินต สุริยศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชี้แนะ และตรวจสอบความ
ถูกตองในการคนควาอิสระครั้งนี้ใหมีความครอบคลุมในทุกประเด็น และมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณประชากรตัวอยางพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ที่ไดสละเวลา
เอื้ อ เฟ อ ข อ มู ล ตอบแบบสอบถาม และคํ า เสนอแนะที่ ดี ยิ่ ง สํ า หรั บ การค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้
ขอขอบพระคุณบิ ดา มารดา และครอบครัว เพื่อนรวมงาน ตลอดจนเพื่อนนัก ศึก ษาบริ หารธุรกิ จ
มหาบัณฑิตรุนที่ 2 เจาหนาที่หลักสูตรทุกทาน และบุคคลที่ผูศึกษาไมไดกลาวนามที่ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือดานตาง ๆ และคอยเปนกํ าลังใจแกผู ศึกษาตลอดมาสุดทายนี้คุณคาและอรรถประโยชน
ทั้ง หลายอั นพึ ง เกิ ดจากการคนควาอิ สระนี้ ผูศึก ษาขอนอ มบูชาพระคุณบิ ดา มารดา บู ร พาจารย
ตลอดจนผูมีพระคุณตอผูศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จดวยดี ดวยความเคารพยิ่ง
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี
ในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
Marketing Mix Factors Affecting Diamond and Gemstones
Purchase Decisions in Lampang Province
อุไร จิรนุวัฒนวงค*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญ
มณี และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญ
มณีในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับลูกคาที่
เคยซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีจากรานคาเครื่องประดับเพชรและอัญมณีในอําเภอเมืองจังหวัด
ลําปางจํ านวน 289 ตั วอยาง สถิติที่ใชในการวิเ คราะห ขอ มูล ไดแกคาความถี่รอ ยละ คาเฉลี่ ยส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Anova
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหวาง3140 ป สวนใหญประกอบอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000
– 20,000 บาท พฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี พบวา สวนใหญเลือกซื้อ
เครื่องประดับเพชรและอัญมณีประเภทแหวน เพื่อใชสวมใสประจํา เลือกซื้อในทุกโอกาสโดยตัดสินใจ
ซื้อดวยตนเอง ไดรับขอมูลขาวสารผานปายโฆษณา สวนใหญเลือกซื้อจากรานคาเครื่องประดับเพชร
และอั ญ มณีทั่วไปโดยใชวิธีก ารชําระดวยเงิ นสด คาใชจ ายในการซื้ อเฉลี่ยตอ ครั้ง เท ากับ 10,00130,000 บาท ความถี่ในการซื้อไมแนนอน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่ อ งประดั บ เพชรและอั ญ มณี ในภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากได แ ก ด า นราคา
ดานผลิตภัณฑ ดานการสง เสริม การตลาด และดานชอ งทางการจั ดจํ าหนาย ตามลํ าดับ และเมื่ อ
เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีใน
อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด ลํ า ปาง พบว า รายได ต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับเพชรและอัญมณีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : เครื่องประดับเพชรและอัญมณี
ABSTRACT
This study was aimed to studymarketing mix factors affecting diamond and
gemstones purchase decisions in Lampang province. A survey was used to collect
data from 289 customers who have bought diamonds and gemstones from jewelers
in Lampang province. The statistical analyses included frequency, percentage,
standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.
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The findings included the followings. The majority of respondents were
female, aged 31-40 years, government officers and state enterprise employees, and
earning 10,000 – 20,000 Baht per month. They chose rings for regular wear and for
every occasions, made decisions by themselves, received information from
advertising signs, paid cash, and spent on average 10,001 – 20,000 Baht each time.
The frequency of purchase was uncertain. The marketing mix factors affecting
purchase decisions highly were price, product, promotion, and distribution
respectively. When considering demographics of the respondents, income per month
had statistically significance at 0.05 among their decisions.
Keywords : Diamond and Gemstones
บทนํา
เครื่องประดับเปนสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมที่ใชควบคูมากับเสื้อผาเครื่องแตงกายอื่นๆมา
ชานาน ในสมัยโบราณการตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับสามารถบอกประวัติความเปนมาในสมัย
ประวัติศาสตรได ในปจจุบันเครื่องประดับไดเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต เพราะใชตกแตงเพื่อความ
สวยงามแลว ยังสามารถบงบอก ตําแหนง ฐานะ คานิยม ของแตละบุคคล อีกดวย
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณีแ ละเครื่ อ งประดับ เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ไทยเป น อยา งมาก มี อั ตราการเจริ ญ เติ บ โตอย า งตอ เนื่ อ งและยัง เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยเพราะมีการนําเขาและสงออก เปนสินคาที่ทํารายไดใหกับประเทศ
เปนจํานวนมาก และอยูในอันดับตนๆของการนําเขาและสงออกของประเทศ จากขอมูลดังกลาวทําให
เราไดทราบถึงคานิยมและการใชจายในเรื่องเครื่องประดับและอัญมณีวา มีความสําคัญและเปนปจจัย
หนึ่งในการดําเนินชีวิตนอกเหนือจากปจจัยสี่ ดังนั้นการศึกษาเรื่องปจจัยเรื่องปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง ผูทําวิจัย
เองไดทํ าธุ ร กิ จ ร านคา เครื่ อ งประดั บ เพชรและอั ญ มณี อ ยู ในอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ดลํ าปาง เห็ น วา ถ า
ทําการศึกษาเรื่องนี้จะเปนประโยชนอยางมากกับธุรกิจของผูวิจัย เพราะสามารถนํามาปรับใชในธุรกิจ
ของผูวิจัยไดเปนอยางดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุมลูกคาในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับ
เพชรและอัญมณีในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
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วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey
Research)กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ลูกคาที่เคยซื้อเครื่อ งประดับและอัญมณี ในอําเภอ
เมื อ งจั ง หวัดลําปาง ประชากรที่ ใชในการวิจั ยครั้ ง นี้ จํ านวน 289 ราย เครื่ องมื อที่ ใชในศึกษา เป น
แบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํา นวณหาคา ความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA)ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีสถานภาพโสด มี
อายุระหวาง 31-40 ป ประกอบอาชีพเป นขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีและมีรายไดตอเดือ นระหวาง
10,000 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีประเภทแหวน มาก
ที่สุด รองลงมาคือ สรอยคอ ใหเหตุผลที่เลือกซื้อเพื่อใชสวมใสประจํา และซื้อเพื่อใชในโอกาสพิเศษสวน
ใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรและอัญมณีจากปายโฆษณา โดยเลือกซื้อจากรานคา
เครื่อ งประดับเพชรและอัญ มณีทั่วไปคาใชจายในการซื้ อเครื่ องประดับเพชรและอั ญมณีเ ฉลี่ยตอครั้ ง
ระหวาง 10,001 – 30,000 บาท และชําระเงินดวยเงินสด โดยมีความถี่ในการซื้อไมแนนอน
เมื่อสรุปขอมูลสวนบุคคลทั่วไป เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ และ รายได พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีจากรานคาเครื่องประดับเพชรและอัญมณีทั่วไปมาก
ที่สุด เสียคาใชจายในการซื้อเฉลี่ยตอครั้งระหวาง 10,001 – 30,000 บาท สวนใหญมีความถี่ในการซื้อ
ไมแนนอน ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจสวนใหญเสียคาใชจายในการซื้อเฉลี่ยตอ
ครั้งสูงกวา 40,001 บาท มากที่สุด
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด ดานผลิตภัณฑ พบวา ภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อ พิจารณา ความนาเชื่อ ถือและเชื่อ
เสียงของราน และสินคามีคุณภาพดี
ดานราคา พบวา ดานราคา ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ ราคาสามารถตอรองได
ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีการ
รักษาความปลอดภัยเปนอยางดี มีที่จอดรถและไปมาสะดวก
ดานการส งเสริ มการตลาด จากการศึกษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ การจัดแสดงสินคาภายในรานที่สวยงามโดดเดน มีการแจกของกํานัล
ในชวงเทศกาลตาง ๆ
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การเปรียบเที ยบปจจัยทางการตลาดที่มีผ ลตอผูบริโภคโดยใช t-test และ One Way
Anova และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05พบวา ความแตกตางของเพศ สถานภาพสมรส อายุ และ
อาชีพ ของผู ตอบแบบสอบถามให ความสํ าคัญ ตอ ป จ จั ยทางการตลาดที่ มี ผ ลการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องประดับเพชรและอั ญมณีไม แตกตางกัน ยกเวน รายไดตอ เดือ น ใหความสําคัญตอป จจัยทาง
การตลาดที่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีแตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท ใหความสําคัญในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีนอยกวากลุม
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,000 – 20,000 บาท รายได 20,001 – 30,000 บาท รายได 30,001
– 40,000 บาท และรายได 40,001 บาทขึ้นไป และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001 – 40,000
บาท ใหความสําคัญในการเลือกซื้อมากกวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 40,001 บาทขึ้นไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญ
มณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุ มตัวอยางให ความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับ มาก คือ ความ
นาเชื่อถือและเชื่อ เสี ยงของราน และสินคามีคุณภาพดี ซึ่ งสอดคลอ งกั บงานวิจัยของสิ ริ นทิ พย ลี ล า
มานิตย (2550) ศึกษาเรื่ อ งปจ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิพลในการซื้อ เครื่ อ งประดับ เงิ น
ชาวเขาของลูกคาของกลุมบริษัทเชียงใหม ดีไซน จํากั ด ผลการศึกษาพบวา ผูบริโ ภคให ความสําคัญ
ปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากเกี่ยวกับสินคามีคุณภาพดี ไมมีตําหนิ การมีเปอรเซ็นตของเนื้อเงินสูง
สินคาไดรับการผลิตจากชางฝมือดี ความนาเชื่อถือและมีชื่อเสียงของกิจการ
ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ราคาสามารถ
ตอรองได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยฤทธิชัย กอศิริวรชัย (2544: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่อง สวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีจากรานคาอัญมณีในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก
ไดแก ราคาตามคุณภาพสินคา ราคาที่สามารถตอรองได การมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน
ดานการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีการ
รักษาความปลอดภัยเปนอยางดี มีที่จอดรถและไปมาสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฤทธิชัย กอศิ
ริ ว รชั ย (2544: บทคั ดย อ ) เรื่ อ ง ส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ ผู บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับอัญมณีจากรานคาอัญมณีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยดานการจัด
จําหนายที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รานคาที่มีที่จอดรถและไปมาสะดวก รานคาที่มี
การรักษาความปลอดภัยอยางดี รานคาที่ตั้งอยูในศูนยการคา และรานคาที่มีสถานที่กวางขวางสะอาด
เย็นสบาย
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก
คือ การจัดแสดงสิ นคาภายในร านที่ ส วยงามโดดเดน มี ก ารแจกของกํานัล ในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่ ง
สอดคลอ งกับงานวิจัยของสิรินทิพย ลีลามานิตย (2550) ในเรื่อ งปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลในการซื้อเครื่อ งประดับเงิ นชาวเขาของลูกคาของกลุมบริษัท เชียงใหม ดีไซน จํากั ด ที่พบวา
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญ ไดแก การจัดทําอิเล็กโทรนิกสแคตตาล็อก
สินคาใหแกลูกคา พนักงานมีอัธยาศัยดี เปนมิตร การจัดแสดงสินคาดานหนาและภายในรานที่โดดเดน
สวยงาม พนักงานมีความรูและสามารถแนะนําสินคาไดอยางดี
จากผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณี โดยใช t-test และ One Way Anova และกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05พบวา ความแตกตางของเพศ สถานภาพสมรส อายุ และอาชีพ ของกลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรและอัญมณีไมแตกตาง
กั น ยกเวน รายไดต อ เดือ น ให ค วามสํ าคั ญ ต อ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับเพชรและอัญมณีแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาปจ จัยทางการตลาดที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือ กซื้อ เครื่ องประดับ เพชร
และอัญมณี พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากในทุกๆ ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไป
หานอย ดังนี้ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และอันดับสุดทายคือ ดานชองทาง
การจั ด จํ าหน าย โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในดานราคา และดานผลิ ตภัณฑ ซึ่ ง ผู ตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ นอกจากนี้ควรปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการที่มีผลตอ
การซื้อของลูกคาในดานตางๆ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดและตองการกลับมาซื้อซ้ํา ดังนี้
1. ดานผลิ ตภัณฑ พบวา กลุ ม ตัวอยางไดให ความสํ าคัญ ในระดับ มากที่สุ ดในเรื่ อ งความ
นาเชื่อถือและเชื่อเสียงของราน และสินคามีคุณภาพดี โดยอาจจัดใหมีแผนกควบคุมมาตรฐานสินคาขึ้น
เพื่อทําการตรวจเช็คคุณภาพของสินคาทุกชิ้นกอนการวางจําหนายหรือสงสินคาไปยังลูกคา อาจใหใบ
รับประกันสินคาที่เปนสัญลักษณของรานบนตัวสินคาเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
2. ดานราคา กิจการควรใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้เปนอยางมาก อาจเพิ่มความยืดหยุน
ทางดานราคาสําหรับลูกคาประจํา และอาจใหราคาพิเศษสําหรับลูกคาที่ซื้อสินคาถึงปริมาณทีท่ างกิจการ
กําหนดไว ตลอดจนการใหเครดิตเฉพาะลูกคาประจําที่มีความนาเชื่อถือหรือลูกคาที่ติดตอซื้อขายกับ
กิจการมาเปนระยะเวลานาน โดยการเพิ่มระยะเวลาในการชําระหนี้ใหแกลูกคา หรือใหมีการผอนการ
ชําระเงินเปนงวดๆภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย แมจะเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญไมมากนัก แต
ควรมีการปรับปรุงปจจัยดานนี้ ไมวาจะเปนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมสถานที่
จอดรถใหเพียงพอสําหรับลูกคา ซึ่งอาจชวยใหทางกิจการสามารถดึงดูดลูกคารายใหมและอาจรักษาฐาน
ลูกคาเดิมไวได
4. ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดแสดงสินคาใหมีความสวยงาม โดดเดน และสะดุด
ตา มีการแจกของสมนาคุณใหแกลูกคาในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม วาเลนไทน เปนตน กิจการควร
ทําการโฆษณาและประชาสัมพันธใหมากขึ้น และจัดทําแคตตาล็อกสินคาสําหรับแจกลูกคาใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ
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ธนิต จิรนุวัฒนวงค ที่กรุณาชวยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม ขอขอบคุณพระ
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จินต สุริยศ ที่กรุณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับแบบสอบถามและ IOC จนไดแบบสอบถามที่สมบูรณ และ
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การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน
ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
Participation of Village Fund Members in Village Fund Management of Ban Pong Pa
Pao Community located at Moo 1,
Wang-nguan District in Lampang Province
การะเกด ยาวิราช*
บทคัดยอ
การคนควาอิส ระครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการมี สวนรวมของสมาชิก ในการบริหาร
จัดการงานกองทุนหมูบานของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน สมาชิกกองทุนหมูบานบานปงปาเปา จํานวน 132 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคา t-test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41- 50 ป
สถานภาพ สมรส การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สวนใหญมีอาชีพทํานา/เกษตรกร รายไดสวนใหญไม
เกิน 10,000 บาท/เดือน สวนใหญเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน โดยระยะเวลาการเปนสมาชิกมากกวา
3 ป การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานของบานปงปาเปา หมูที่ 1
ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดาน
การนําหรือการสั่งการ ดานการจัดการองคกร ดานการวางแผนและดานการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานตามเพศและระยะเวลาการเปน
สมาชิก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การมีสวนรวมการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบ าน
ABSTRACT
This study aimed to study the participation of the Village Fund Members in its
Ban Pong Pa Pao Village Fund Management located at Moo 1, Wang-nguan Sub-district,
Amphoe Mae-ta, Lampang Province. The research was randomly done by selecting 132
people from Ban Pong Pa Pao Village Fund members. The data collection was obtained
through questionnaires and analyzed by using statistic data of mean value, standard
deviation, T-Test and one-way ANOVA.
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The study showed that most of the respondents were married women with
45-50 years of age. Their educational level was high-school. Most of them earned
their living as farmers. Their income was not more than 10,000 baht per month
while being Village Fund members for more than 3 years.
The research found that the overall participation of Village Fund members
in Ban Pong Pa-Pao Village Fund Management was rated in moderate level. When
considering the finding that the participation in the Village Fund management of its
members was ranked from high-to-low in the following order; Leading/Directing,
Organizing, Planning, and Controlling. Comparing the participation in the Village Fund
management of its members according to gender and period of membership found
no significant statistic different at 0.05 levels.
Keywords : Participation,Village Fund Management
บทนํา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตั้งแตป 2544 จนถึง
ปจจุบันไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนตลอดจนการยกระดับพัฒนากองทุนหมูบ า นและชุมชน
เมืองสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน ทั้งนี้ เพื่อ เปนแหลงทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อ
สรางงาน สรางรายไดลดรายจาย พรอมทั้งเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชน
เมื อง ดานการเรี ยนรู การสรางและพั ฒนาความคิดริเ ริ่ม และการแก ไขปญ หาความยากจน และ
เสริมสรางศักยภาพทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองดวยภูมปิ ญ
 ญา
ของตนเอง โดยให ก ลไกความร ว มมื อ จากหน ว ยงานภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการขั บ เคลื่ อ นได แ ก
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ จังหวัด/อําเภอ สถาบันการเงิน สถาบั นการศึกษาและเครือขาย
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกระดับ
กองทุนหมูบาน บานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางกอตั้งโดย
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีประชากรทั้งหมด 611 คน ซึ่ง
ประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน จํานวน 200 คน แยกเปนชาย 119 คนหญิง 81 คน โดย
หมูบ าน ไดรั บเงิ นสนับสนุนจากรัฐ บาล จํานวน 1 ล านบาท เพื่ อ เปนแหล งเงิ นทุนหมุนเวียน
สําหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายได หรือเพิ่มรายไดลดรายจาย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน
และจําเปนเรง ดวน สง เสริมและพั ฒนาหมู บาน และชุม ชนเมืองให มีขีดความสามารถจัดระบบ
เงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตัวเอง ของหมูบาน เรียนรูการ
สรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม เสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กระตุนเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเกิดศักยภาพ ความเขมแข็งของ
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ประชาชนในหมูบาน โดยการออมในรูปแบบของหุนและมีการฝากสัจจะไวกับกองทุนกอนที่จะเดิน
เนินการกูยืมเงินกองทุนหมูบานได โดยใหสมาชิกสงคืนตามกําหนดระยะเวลา ที่พบปญหาคือ การ
ชําระหนี้ไมตรง การจัดทําเอกสาร เชนการทําบัญชีไมถูกตอง การจัดทํางบการเงินไมถูกตองชัดเจน
แตก็บางชุมชนก็บริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ (กองทุนหมูบาน กรมพัฒนาชุมชน
อําเภอแมทะ) , (2553).
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
บริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน ของบานปงปาเปาหมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปางนอกจากเปนพื้นที่สวนหนึ่งของประเทศไทย ที่ไดรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
โดยใหประชาชนมีสวนร วมในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานใหเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่มากนอยเพียงใด
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบ าน ของบานปงปา
เปาหมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน ใน
เขตพื้นที่ บานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบล วังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยสุม
ตัวอยาง จากสามาชิกกองทุนหมูบานทั้งหมด 200 คนและกําหนดกลุมตัวอยาง โดย
ใชตารางของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยางจานวน 132 คน ( ปุระชัย เปยมสม
บู ร ณ. ระเบี ย บวิธี วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร สั ง คม ) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ในศึ ก ษา เป น
แบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ กษาครั้ง นี้ทํ า การวิเ คราะหข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช คอมพิ วเตอร โ ปรแกรม
สําเร็จ รูปเพื่อ การวิจั ยทางสั งคมศาสตร จากคะแนนข อมู ลของแบบสอบถามทํา การคํา นวณหา
คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การเปรียบเทียบความแตกตาง จําแนกตามเพศ มีการวิเคราะหโดยใชคา t-test และ One-way
ANOVA
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1ผลสรุปเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 41- 50 ป สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา อาชีพสวนใหญ ทํานา/
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เกษตรกร และทําธุรกิจสวนตัว รายได สวนใหญ ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน ตําแหนงในกองทุน
หมูบาน สวนใหญเปนสมาชิก ระยะเวลาการเปนสมาชิก มากวา 3 ป
สวนที่ 2 ผลสรุปการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานของ
บานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวาการมีสวนรวมของสมาชิกใน
การบริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานการนําหรือการสั่งการ(Leading/Directing)
ดานการจัดการองคกร (Organizing) ดานการวางแผน (Planning) ดานการควบคุม (Controlling)
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุน
หมูบาน ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศโดยใช
คาสถิติ (t-test)พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบ านของบานปง
ปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางจําแนกตามเพศ โดยรวม ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สวนที่ 4 ผลสรุปเกี่ยวกับ การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
บริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปางจําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก โดยใชสถิติคา One-way ANOVAพบวา สวนรวมของ
สมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปางโดยรวมแตละดาน จําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณาเป นรายด าน พบว า แตกต า งกั น 1 ด าน คื อ ด า นการควบคุ ม
(Controlling) สวนอีก 3 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงาน
กองทุนหมูบาน ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางพบวา การมีสวน
รวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานของบานปงปาเปา ในภาพรวมใหความสําคัญ
ระดับ ปานกลาง ไดแก ดานการนําหรื อ การสั่ ง การ(Leading/Directing)ดานการจั ดการองคก ร
(Organizing) ดานการวางแผน (Planning)ดานการควบคุม (Controlling)
ดานการนําหรือการสั่งการจากการศึกษา พบวา ไดเรียนรูในการเสริมสรางการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของตนเอง รองลงมา คือ มีสวนรวมในการกระตุนใหเพื่อนสมาชิกจัดทําบัญชีครัวเรือนได
เรียนรูการบริหารงานกองทุนหมูบาน ทํางานจากกรรมการกองทุนหมูบาน มีสวนรวมในการ สราง
แรงจูงใจ การบริหารงานของ สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิก
กองทุนหมูบาน
ดานจั ดการองค ก รจากการศึก ษา พบวา มี ส วนร วมในการคัด เลื อ กกรรมการกองทุ น
รองลงมา คือ มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน มีสวนรวมใน
การออกแบบโครงสร างการบริ ห ารงานมี ส วนร วมในการขยายเครือ ขายกองทุนหมู บาน สวนที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและใหบริการตาง
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ดานการวางแผนจากการศึกษา พบวา มี สวนร วมในการวางแผนเชิงกลยุทธของกองทุ น
หมูบาน รองลงมา คือ มีสวนรวมในการวางแผนดานการเงิน มีสวนรวมในการวางแผนดานเงินฝาก มี
สวนรวมในการวางแผนดานคาหุน สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการวางแผนดานสินเชื่อ
ดานควบคุมจากการศึก ษา พบวา มีส วนรวมในการควบคุม คาใชจ าย การบริหารจัดการ
กองทุ นอย า งคุ ม ค า เช น เบี้ ยประชุม ประชุ ม ของคณะกรรมการคา เดิ นทาง ค า สาธารณูป โภค
รองลงมา คือ มี สวนรวมในการควบคุม จํ านวนของการออกเงิ นกู ใหอ ยูในวงเงินที่ มีอยูหรือ ไดรั บ
จัดสรรมี สวนรวมในการ กําหนด ระยะเวลาของการชําระหนี้ให ตรงตามเวลาที่กํ าหนด มีสวนที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการควบคุมดานคุณภาพของการบริหารเงินกูใหเปนไปตามระเบียบ
ของเงินทุนหมูบาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการวิจัยการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบาน
ของบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ควรมีการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกใหมีสวนรวมในดานการควบคุม โดยการเสนอแนะ
สมาชิกใหมีความรูในเรื่องการควบคุม เพราะการควบคุมถือวาเปนการบริการจัดการดานทีส่ ําคัญ
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยทีม่ ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
กระบวนการบริหาร ดานการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม อันนําไปสูการพัฒนา
กระบวนการบริหารใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตอไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาใหการ
ชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษาเปนอยางดียิ่งจากอาจารยอัศนีย ณ นาน อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
แบบอิสระผูซึ่งใหความรู คําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา
คนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่สนับสนุนขาพเจาในทุก ๆ ดานและเปนกําลังใจใหเสมอมา
และบุคคลอื่น ๆ อีกหลายทานที่ไมไดกลาวมา ที่ไดสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาและเปนกําลังใจที่
ดีตลอดมา
ขอขอบคุณตัวของผูวิจัยเองที่ไดฝาฟนอุปสรรคทั้งหลายดวยความอุตสาหะ อดทน แมวา
บางครั้งจะทอ แตไมทอถอย และสุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคุณประโยชน คุณความดีหรือคุณคา
ใดๆ อันพึงมีจากการคนควาแบบอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดคุณบิดามารดา ผูมีพระคุณและ
บู ร พาจารย ทุ ก ท า นที่ ไ ด ชี้ แ นะ ประสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช าความรู ตลอดระยะเวลาที่ ศึ ก ษาและ
ทําการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระฉบับ
นี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของตอไป
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ความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง1 ในจังหวัดลําปาง
Study the investment risk of the use of Napeir Pak Chong 1 in
Lampang Province.
เขมมิตา สัชฌะไชย
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเน
เปยรพันธุปากชอง1 ในจังหวัดลําปางโดยทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุน 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดาน
การเงิน ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเกี่ยวของในการลงทุนปลูก
หญาเนเปยรพันธุปากชอง 1
ผลการศึกษา พบวา สภาพแวดลอมทางการแขงขันในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยร
พันธุปากชอง 1 ยังมีสภาวะการแขงขันในตลาดระดับนอย การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหมมี
โอกาสเขามาไดงายอํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตมีคอนขางสูงเนื่องจากยังไมมีคูแขง และ
ภัยคุกคามจากสินคาหรือบริการที่ทดแทนกันไดมีจํานวนไมมากนักสําหรับความเปนไปไดในการลงทุน
ไดแก ดานการตลาดอันไดแก ผลิตภัณฑพบวาผลิตภัณฑที่จําหนายควรเปนหญาเนเปยรแบบสดและ
แบบแห ง (หมั ก) โดยจะจํ าหนายเปนกิ โ ลกรั ม การตั้ง ราคาจะขึ้นอยูกั บ ราคากลางของตลาดชอ ง
ทางการจัดจําหนายสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ ขายโดยไมผานคนกลางและขายโดยผานผูคา
ปลีกและการสงเสริมการตลาดมีการใชสื่อโฆษณาเพื่อสรางการรับรูใหกับลูกคาดานเทคนิค พิจารณา
เลือกทําเลที่ตั้งโครงการในเขตหมูบานวังแควงตําบลปงแสนทองอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เนื่องจาก
มีความสะดวกในการคมนาคมขนส ง ไปยัง กลุม ลู ก คาได ดานการจั ดการ พบวา มี การจั ดรู ป แบบ
โครงสรางองคกรและแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีพนักงานทั้งหมด 6 คนและดานการเงิน
พบวา เมื่อลงทุนในโครงการนี้แลวจะใชระยะเวลาคืนทุน 3ป 11 เดือน 10 วันโดยมีรายไดเฉลี่ยตอป
คิดเปน 42.46 % ของเงินลงทุนณปที่5จะมีกําไรรวม 19,182,254.40 บาทโดยคิดที่มูลคาปจจุบันเปด
ตารางPVIFA ที่t = 5อายุโครงการพบวาI = 12 %นั่นคือคาIRR = 12.06 %ซึ่งมีคามากกวาอัตรา
ผลตอบแทนคาดหวังถือเปนโครงการที่นาลงทุน จากผลการคํานวณจะไดคาPI = 2.524 และจากการ
คํานวณคาDPP พบวาหากคํานึงถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิแลวโครงการจะคุมทุนที่
5 ปเศษ
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study the investment risk of
the use of Napeir Pak Chong 1 in Lampang Province. The overall project will be
analysized to study the industrial environement including 4 main activities, which are
promotion, technical factor, management, and ﬁnance. Using in-depth interviews as a
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tool to collect information to stakeholders the investment risk of Napeir Pak Chong 1
in Lampang.
The study discovered that marketing activitie, The marketing competition
was low, The competition was widely opened for new competitior since raw
materials were widely available, The negotiation power of the supplier in producting
factor was high because the buyers are seen as key customers,The negotiation power
of the buyer was low. And there was a few service or producting replacement in the
market. For the investment risk such as Marketing Mix FactorsProduct :The products
would be sold in both fresh and dried method by selling as kilogram.The price
depended on cost estimate. Place, The selling consisted of 2 ways, which were not
selling through middleman, and selling through retail sellers. And Promotion, The
advertisement was used as marketing promotion to introduce customer’s awareness
in brand.Technical factor,The project area in Wang Quang village, Pongsanthong
Muang Distric Lampang Province.Management 6 staffs will be responsible according
to the organized pattern. Finance The investment in this project took 3 years and 11
months 10 days. The yearly income was 42.46% of the investment fund.In the 5th
year of the investment, the total profit would be 19,182,254.40 baht according to
present value.From PVIFA table, t is equal to 5 years of the project, I = 12%, IRR =
12.06%, which was more than expected return, therefore, this project was worth to
invest.From the calculation, PI = 2.524, From the calculation of DPP revealed that
this project would be worthwhile in the 5th years.
บทนํา
หญ าเนเปยร เป นพื ชตระกูล เดียวกับ อ อย กรมปศุสั ตวให ความสนใจ จึง พั ฒนาเป นพื ช
อาหารสัตว และไดนําพันธุมาทดลองปลูกและพัฒนาจนไดสายพันธุที่ดี คือพันธุปากชอง 1 ใชเลี้ยง
สัตว และในอนาคตหญาเนเปยรจะเปนพืชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง รัฐบาลกําลัง ใหความสนใจ โดย
ปจจุบันกรมปศุสั ตวไดสนับสนุนส งเสริมใหเกษตรกรปลูกกันอยางแพรหลาย โดยมีการพัฒนาพื ช
อาหารสัตว แกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดมีพืชอาหารสัตวพันธุดี จึงไดจัดทําแปลงสาธิตหญา เนเปยร
พันธปากชอง 1 ซึ่งเปนอาหารสัตวพันธุดีและไดรับความนิยมมากขึ้นและมีความตองการจากตลาด
มากในปจจุบัน (เชียงใหมนิวส ,2555:ออนไลน)
จังหวัดลําปางเองเปนจังหวัดที่อยูใกล จังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งองคการสงเสริมกิจการโค
นมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เตรียมตั้งโรงงานใหมที่จังหวัดลําปาง เพื่อรับแผนการขยายตลาดพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน-ประเทศเพื่อนบานรับเออีซี(AEC) โดยวางแผนใหจังหวัดลําปางเปนศูนยกลางใน
การผลิ ตนมภายใตชื่อ แบรนดนมไทย-เดนมารคนมโรงเรี ยน และยังเป นศูนยก ลางการคมนาคม
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เพื่อกระจายนมไทย-เดนมารคไปจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบน และชายแดนประเทศเพื่อนบาน
(เมเนอเจอร, 2556 :ออนไลน)
จากขอมูลสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ที่กลาวมาขางตน ทําใหเอื้อตอธุรกิจการปลูกหญาเน
เปยรที่เปนอาหารของโคนม โดยตรง ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเปนไปไดโครงการปลูก
หญาเนเปยร พันธุปากชอง 1 ในจังหวัดลําปาง ซึ่งขอมูลที่จะไดจะเปนประโยชนแกผูสนใจจะศึกษา
การปลูกหญาเนเปยร พันธุปากชอง1 และแนวทางประกอบการตัดสินใจของผูที่จะลงทุนธุรกิจตอไป
คําสําคัญ : ความเปนไปได, การลงทุน, หญาเนเปยรพันธปากชอง 1
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง 1 ในจังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยกลุมประชากรที่ใช
ในการศึกษา ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องในจังหวัดลําปาง ผูประกอบกิจการฟารมโคนม
ในจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหมเครื่องมือที่ใชคือ คําถามในการสัมภาษณ แบบสอบถาม การ
สอบถามจากผูเชี่ยวชาญเจาหนาที่ศูนยวิจัยพืชอาหารสัตว และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิทั่วไปของ
อุตสาหกรรม หญาเนเปยร พันธุปากชอง 1 เปนตน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้ งนี้ทํ าการศึกษาและการจั ดทําเอกสารที่ป ระกอบไปดวยขอมู ลตาง ๆ ที่
จําเปนที่แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน (Justification) ความถูกตองสมบูรณ (Soundness) โดยพิจารณา
จากการศึกษาวิเคราะหโครงการใน 4 ดานคือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดาน
การเงิน ทั้งนี้เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหและศึกษาโครงการในภาพรวมรวมถึง กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมพบวา
1.การศึกษาสภาวะแวดลอมทางธุรกิจสรุปการวิเคราะหโดยใชปจจัย 5 ประการ พบวา
สภาวะการแขงขันในตลาดมีภาวการณแขงขันในระดับนอย ไมมีการแขงขันในอุตสาหกรรม เพราะใน
จังหวัดลําปางยังไมมีผูใดทําในเชิงธุรกิจการคา ในสวนของอํานาจการตอรองของผูขายผูซื้อรายใหญมี
อํานาจการตอรองมากกวาผูจําหนายทอนพันธุแตอํานาจการตอรองของผูซื้อมีนอย เนื่องจากไมมีผูใด
ทํา ในเชิงธุรกิจจึง ทําใหการหาซื้อเปนไปไดยากประการสุดทายภัยคุกคามจากสินคาหรื อบริการที่
ทดแทนกันไดมีจํานวนไมมาก แมวาจะมีสินคาที่ทดแทนได แตก็ไมไดมีผูปลูกในเชิงการคาธุรกิจ
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2. การวิเคราะหดานการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยจะจําหนาย
เปนเปนกิโลกรัม แบบแหง (หมัก) บรรจุ ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ดานราคา(Price) การ
ตั้งราคาจะขึ้นอยูกับราคากลางของตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย(Place) คือขายสินคาโดยไม
ผานคนกลาง และขายผานผู คาปลี ก ดานส งเสริ มการตลาด(Promotion) ใชก ารโฆษณาในการ
แนะนําลูกคา และใชพนักงานขายในการการเสนอขายสินคา
3. การวิเคราะหดานเทคนิค การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการจะพิจารณาตามความพรอมดาน
ตางๆในปจจัยการผลิตจากการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโครงการใน เขตหมูบานวังแควง ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
4. การวิเคราะหดานการจัดการ โครงการลงทุนปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง 1 ใน
จังหวัดลําปางครั้งนี้ไดจัดรูปแบบการดําเนินงานไดจัดเปนรูปแบบบริษัทโดยมีการจัดผังองคการและ
แบงหนาที่ตามความรับผิดชอบมีพนักงานทั้งหมด 6 คน ไดแก ผูจัดการฝายผลิตพนักงานฝายเก็บ
เกี่ยว พนักงานขาย พนักงานฝายบัญชี และพนักงานขนสงสินคา
5.การวิเคราะหดานการเงิน การประมาณความเปนไปไดในโครงการลงทุนปลูกหญาเน
เปยรพันธุปากชอง 1 ในจังหวัดลําปาง ไดจัดโครงสรางทางการเงินในการลงทุนสวนของเจาของ
ทั้งหมดโดยตองใชเงินลงทุนทัง้ หมด9,500,000บาทสามารถสรุปผลไดคือ
เครื่องมือ
Payback
AAR
NPV
IRR
PI
DPP

สรุปผลการวิเคราะหการลงทุน
ผล
*คาที่เหมาะสม
3 ป 11 เดือน 10 วัน
7 ป
42.46%
มากกวา 1
19,182,254.40
มากกวา 0
12.06%
มากกวา 12%
2.524
มากกวา 1
5 ปเศษ

การตัดสินใจ
ตัดสินใจลงทุน
ตัดสินใจลงทุน
ตัดสินใจลงทุน
ตัดสินใจลงทุน
ตัดสินใจลงทุน
ตัดสินใจลงทุน

อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยรพันธุปาก
ชอง 1 ในจังหวัดลําปาง โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ดังนี้
การศึกษาสภาวะแวดลอมทางอุตสาหกรรมพบวามีการแขงขันในระดับนอย ผูขายมีอํานาจ
ในการตอรอง ผูซื้อมีอํานาจตอรองนอย และการปลูกชนิดนี้ยังไมมีผูใดทําในเชิงธุรกิจ จึงทําใหการหา
ซื้อเปนไปไดยาก
ดานการตลาดพบวาผลิตภัณฑที่จําหนายในลักษณะสดและแบบแหง (หมัก) จะมีการขาย
แบบบรรจุกระสอบขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาการตั้งราคาจะขึ้นอยูกับราคากลางของตลาด
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สามารถจําหนายสินคาไดทั้งผานและไมผานคนกลางทําการสงเสริมการตลาดโดยการโฆษณาและสื่อ
ตาง ๆ ทางดานเทคนิคพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโครงการในเขตหมูบานวังแควงตําบลปงแสนทอง
อําเภอเมื อง จั ง หวัดลํ าปาง ในดานการจัดการรูป แบบการจัดผัง องคกรและแบ ง หนาที่ ตามความ
รับผิดชอบมีพนักงานทั้งหมด 6 คน และดานการเงินพบวาจะใชระยะเวลา3ป 11 เดือน 10 วันจึงมี
รายไดสุทธิรวมเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกรายไดเฉลี่ยตอปคิดเปน 42.46 %ของเงินลงทุนณปที่5จะมี
กําไรรวม 19,182,254.40 บาทนั่นคือคาIRR = 12.06 %ถือเปนโครงการที่ นาลงทุนจากผลการ
คํานวณจะไดคาPI = 2.524นั่นแสดงวาสามารถทําการลงทุนไดจากการคํานวณคาDPP พบวาหาก
คํานึงถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิแลวโครงการจะคุมทุนที่5 ปเศษ
ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการศึกษาไดสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของชัยยศสันติวงศ (2536)
ที่ไดกลาวถึงการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนในภาพรวมทําการศึกษาสภาวะแวดลอมทาง
อุตสาหกรรมพรอมทั้งเนนไปที่กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมดานการตลาด ดานเทคนิค
ดานการจัดการ และดานการเงินนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพรพนา ตงสาลี(2541)ได
ศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนปลูกหญาสนามเพื่อการคาแทนนาขาวในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ฯลฯ
ผลการวิเคราะหพบวา การลงทุนทําฟารมหญาสนามทั้ง 3 แบบจําลองมีความเปนไปไดในเชิงพาณิชย
สําหรับเกษตรกร เนื่องจากมีตัวชี้วัดคือ มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราผลไดตอทุนมากกวา
หนึ่ง อัตราผลตอบแทนภายในโครงการลงทุนมีคามากกวาอัตราคิดลดที่รอยละ 12.25 ตอป
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง 1 ใน
จังหวัดลําปาง พบวา ดานการผลิต รัฐบาลควรเขามามีบทบาทสนับสนุนเพื่อใหเกิดความคุมคาอยาง
ยั่ง ยืน ดานการวางแผนควรมี ก ารวางแผนในการขยายพื้ นที่ ในการปลู ก หญ าเพื่ อรองรั บ ตอ การ
จําหนายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดานการเงิน ควรวางแผนในการสํารองเงินทุนเพื่อรองรับกับตนทุน
และคาใชจายสวนอื่นที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ผูที่ไดศึกษางานวิจัยนี้ ที่จะนําองคความรูและรายละเอียดไปศึกษาตอยอด ควรศึกษาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ คือ การศึกษาวิธีแปรรูปหญาแหง และวิธีทําหญาหมัก ซึ่งเปนแนวทางในการเพิ่ม
รายไดใหกิจการ และเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจากอาจารยอัศนีย ณ นาน และ
อาจารยศศิวิมล แรงสิงหที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รวมถึงกรรมการสอบอาจารย ดร.พยัต วุฒิ
รงค พรอ มทั ้ง อาจารยส ุจ ิน ต สุร ิย ศ ที่ ไ ด ก รุ ณ าให ข อ คิ ด เห็ น คํ า แนะนํ า และการตรวจแก
ขอบกพรองจุดตางๆ จนการคนควาแบบอิสระนี้สําเร็จสมบูรณได จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา
ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยทุกทานที่คอยอบรมสั่งสอนใหมีความรูและจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตจนกระทั่งไดรับความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้
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ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจโฮมสเตยบานแมกาํ ปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
Factors Affecting Success of Homestay Businesses in Mae Kampong Village,
Mae-on, Chiang Mai
ภัสรนรี พสิษฐธนากมล*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจโฮมสเตยบานแมกํา
ปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในปจจัยความสําเร็จ 4 ดาน ไดแก ดานลูกคา ดานกระบวนการ
ภายใน ดานการเงิน ดานการเรียนรูและนวัตกรรม โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกับผูนําชุมชน ผูนํากลุมโฮมสเตย และผูดําเนินธุรกิจธุรกิจโฮมสเตยในหมูบานแมกํา
ปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอ
แม อ อน จั ง หวัดเชียงใหม ดานลู ก คา พบวา ผู ดําเนินธุร กิ จ โฮมสเตยบ านแม กํ าปองมี ก ารสร า ง
เครือขายพันธมิตรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องปริมาณนักทองเที่ยวที่มาใช
บริการ ดานกระบวนการภายใน พบวา โฮมสเตยที่เปดใหบริการสวนใหญไดรับใบประกาศอนุญาต
ตามเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทยโดยทั้งนี้ไดคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
ดานการเงิน พบวา ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยจะไดรับการจัดสรรคาใชจายจากสหกรณออมทรัพย ดาน
การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยไดรับการพัฒนาความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในการใหบริการโดยผานการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ
คําสําคัญ : ปจจัยความสําเร็จ ธุรกิจโฮมสเตย โฮมสเตยบานแมกําปอง
ABSTRACT
This study was aimed to study four factors affecting success of homestay
businesses in Mae Kampong Village, Mae-on, Chiang Mai, including customer, internal
process, finance, and learning and innovation. In-depth interviews were used to
collect data from community leaders, homestay business leaders, and homestay
business operators in Mae Kampong Village, Mae-on, Chiang Mai.
The findings regarding factors affecting homestay businesses in Mae
Kampong Village included the followings. For customer factor, homestay business
operators had built a network of business alliances in both public and private
sectors, which provided a stream of tourists. For internal process, the majority of
homestay business operators were licensed according to Thai homestay standards.
Safety was considered a high priority. For finance factor, homestay operators
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managed their finances through credit unions. For learning and innovation factor,
homestay business operators had been trained and developed by various learning
methods.
Keywords : homestay businesses
บทนํา
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนการนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่11ปพ.ศ. 2555 – 2559
ที่กลาวถึงการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งยังคงความตอเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8-10 ที่
ยึดหลั กปรัชญาพอเพียงที่ เนนใหคนเป นศูนยกลางของการพั ฒนา รัฐ บาลจึ ง ไดออกกฎหมายการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งเปนแรงผลักดันใหองคกรทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ เริ่มใหความสําคัญ
กับเศรษฐกิจชุมชน ทําใหเกิดกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบและการจัดกิจกรรมโฮมสเตยเปน
กิจกรรมหนึ่งที่ไดรับความสนใจมากจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตามขอมูลจากเว็บไซทโฮมสเตยไทยแส
ตนดารทสามารถแยกโฮมสเตยตามภาคตาง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือมีโฮมสเตยที่เขารับการตรวจสอบ 50
แหง ภาคกลาง 20 แหง ภาคใต 26 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 แหง ภาคตะวันออก 23 แหง
ลักษณะเดนของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย คือการทองเที่ยวมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของ
ชุมชนตาง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรูระหวางเจาบานและผูอาศัย ชุมชนบานแมกําปอง
เปนโฮมสเตยหนึ่งที่จัดอยูในประเภทโฮมสเตยกลุมนักเที่ยวอารยธรรมลานนาและภาคเหนือที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตยตั้งแตป 2547และไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยลาสุดป 2554
รวมถึงรางวัลจากนิตยสาร Lonely Planet Traveler นิตยสารทอ งเที่ยวที่มี ชื่อเสียงคัดเลือกให
ชุมชนบานแมกําปอง ไดรางวัล Best Home stay in Thailand
เนื่อ งดวยภาครั ฐ มีก ารผลั กดันธุร กิ จโฮมเสตยโ ดยชุมชนเพื่ อ รองรับ การเขาสู ประชาคม
อาเซียนในป2558โดยในอําเภอแมออนมีการเปดโฮมเสตยหมูบานไทลื้ออีกแหงขึ้น ทําใหผูศึกษาเกิด
ความสนใจศึกษาการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยแมกําปองเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยให
เกิดการยอมรับในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเปนประโยชนตอการจัดการตอยอดธุรกิจโดยชุมชน
มีสวนรวมอยางเปนระบบตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม
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วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูนําชุมชน ผูนํากลุมโฮมสเตย ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกาํ
ปอง นอกจากนั้นยังมีการนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อทราบถึงบริบท
ประเด็นที่ศึกษาและกําหนดในการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณและการสนทนากลุมยอย การ
วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) โดยการจัดระเบียบขอมูล ตีความ และสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
ความเปนมาของธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง เริ่มตนจากพออุยปา กิ้งแกว ชาวบานจาก
บานดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนผูที่เขามาอาศัยอยูในชวงแรกและเริ่มตนใน
การจัดตั้งเปนชุมชนบานแมกําปองปจจุบันบานแมกําปองตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม
หางจากตัวอําเภอแมออน 20 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดเชียงใหมประมาณ 50 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดตอบานแมลาย หมูที่ 2 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ทิศใต ติดตอบาน
แมรวม หมูที่ 1 ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ทิศตะวันออกติดตออําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง และทิศตะวันตกติดตอบานธารทอง หมูที่ 8 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ลักษณะทางภูมิศาสตร บานแมกําปอง มีลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะพื้นที่สวนใหญ 98%
เปนเขตภูเขา เนินเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 1,300 เมตร มีปาไมอุดมสมบูรณ
เปนตนกําเนิดของแมน้ําลําธาร มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป
แนวคิดในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย พบวา แนวคิดในการจัดตั้งกลุมโฮมสเตยประธาน
กลุมโฮมสเตยบานแมกําปองในป พ.ศ. 2539 โดยนายธีรเมศร ขจรพัฒนภิรมย (ปจจุบันดํารงตําแหนง
ประธานกลุมโฮมสเตย บานแมกําปอง) ไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูใหญบาน มีแนวคิดสานตอกิจกรรม
การทองเที่ยวในหมูบาน จึงไดเริ่มวางแผนการพัฒนาหมูบานใหเปนดานโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนา
กลุมอาชีตางๆ ใชเวลาในการดําเนินการเตรียมความพร อมทั้งหมด 4 ป ชุมชนบ านแมกําปองเป ด
หมูบานทองเที่ยวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และในป 2547 โฮมสเตยบานแมกําปองไดรับการ
คัดเลือกใหเปนโฮมสเตยตนแบบของภาคเหนือ จากทั้งหมด 13 แหงที่เขารอบการคัดเลือก หลังจาก
ไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปองสวนใหญเปนเพศหญิง
สวนใหญมีอายุ 50 ปขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผูดําเนินกิจการโฮมสเตยสวนใหญ
เปดกิจการชวงปพ.ศ. 2545-2550 ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย 6-10 ป เงินทุนเริ่มตน015,000 บาท รูปแบบบานพัก ที่ประกอบธุรกิ จโฮมสเตยเป นบานไม จํานวนห องพัก ที่ให บริก ารใน
บานพักโฮมสเตยสวนใหญมีจํานวน 2 หอง
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย พบวา ดานลูกคา ทางกลุมไดมีการจดบันทึกสถิติ
การเขาใชบริการมีการสรุปยอดเขาพักมีพันธมิตรธุรกิจทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันตางๆ ทําใหไมมี
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ปญหาเนื่องขอนักทองเที่ยวมากนักการเดินทางเขามาใชบริการ การเขาถึงขอมูลแมกําปองใชการบอก
ตอหรือปากตอปากและบริษัททัวรพันธมิตร มีเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารขอมูลโฮมสเตย ทั้งเว็บ
ไซท โฆษณาผานรายการทีวี การกระจายเสียง ทําใหมีผูสนใจเขามาศึกษาทองเที่ยวแมกําปองมาก
ขึ้นถือเปนการประชาสัมพันธใหกับโฮมสเตยทั้งทางตรงและทางออมในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ดาน
กระบวนการภายใน พบวา ธุรกิจโฮมสเตยมีบริการ ไดแก บริการหลัก บริการที่พัก หองนอน สถานที่
พัก หองน้ํา อาหารบริการเสริม บริการนําเที่ยว บริการขอมูลทั่วไป กิจกรรมรวมระหวางเจาบานและ
ลูกคา สํ าหรั บเจ าบานสิ่ งสําคัญคือ อั ธยาศัยและการบริก าร ขั้นตอนในการดําเนินธุร กิจโฮมสเตย
เตรียมสถานที่ รับแขกจากการจัดคิวตามการตกลงของกลุมโฮมสเตย เขาที่พักทํากิจกรรมรวมกับเจา
บานแตละหลัง ทํากิจกรรมกับเจาบานเปนตน การดําเนินธุรกิจโฮมสเตยทุกขั้นตอนเปนการใหบริการ
ที่สัมผัสได ดังนั้นเจาบานจึงตองใหความสําคัญในการบริการดวยอัธยาศัยไมตรี และการรักษาความ
ปลอดภัยใหลูกคา ดานการเงิน พบวา ผูดําเนินธุรกิจจะไดรับรายไดที่แนนนอนจากผูใชบริการตอราย
คาบริก าร 100 บาทตอ 1คน คาบ านพั ก 100บาทตอ 1 คน รายไดคาบริการกลุมโฮมสเตยมี การ
จัดสรรออกเป น 5 กลุม คือ นําเขาสหกรณไฟฟา พลั งน้ํา 30% ปนผลสิ้นปให กับ สมาชิก สหกรณ
ผูจัดการ 25% สวัสดิการชุมชน 15% เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10%คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
โฮมสเตย กอ นเปดโฮมสเตย เสียคาปรับ ปรุง บานใหไดมาตรฐาน คาที่นอน อุ ปกรณเครื่ องใชและ
หองน้ําหองครัว รอยละ 40 ทุนเดิมรอยละ 60 2.หลังจากเปดใหบริการบานพัก คาอาหาร รอยละ 60
คาอุปกรณทําความสะอาด รอยละ 20 คาบํารุงรักษารอยละ 20 และดานกระบวนการเรียนรูและ
นวัตกรรม พบวา ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยและชุมชนมีการประชุมเพื่อจัดทํากิจกรรมเพื่อชุมชนอยาง
ตอเนื่อง มีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน เรียนรูแนวทางในการใหบริการในอันที่จะทําใหลูกคา
ที่มาใชบริการเกิดความประทับใจ
อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิเ คราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนบ านแมกําปองพบวา ผูที่เขามาอยู
อาศัยอยูในชวงแรกของการตั้งชุมชน คือ พออุยปา กิ้งแกว ซึ่งเปนชาวบานจากบานดอกแดง อําเภอ
ดอยสะเก็ ด จั ง หวัดเชียงใหม การอพยพมาครั้ ง แรกที่ บ านปางโตน สาเหตุที่ มี ก ารอพยพมานั้น
เนื่องจากตองการมาทําสวนเมี่ยง หรือสวนชา เพราะในสมัยกอนชาวลานนานิยมนําใบชามาทําเปน
เมี่ยงบริโภคกัน จนกลายเปนวัฒนธรรม ปจจุบันบานแมกําปอง ไดแบงการปกครองออกเปน 6 ปาง
ประกอบดวย (1) ปางโตน (2) ปางใน 1 (3) ปางใน 2 (4)ปางกลาง (5)ปางนอก (6)ปางขอน
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 121 ครัวเรือน ประชากรรวม 312 คน ระบบการปกครองโดยมีผูใหญบาน
เปนผูนําชุมชน ปจจุบันคนที่ 14 นายประทีป นงคยา
ลักษณะทางภูมิศาสตรบานแมกําปอง มีลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะพื้นที่สวนใหญ 98%
เปนเขตภูเขา เนินเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 1,300 เมตร มีปาไมอุดมสมบูรณ
เปนตนกําเนิดของแมน้ําลําธาร มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป
อภิปรายผลการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง แนวคิดในการดําเนิน
ธุรกิจโฮมสเตย พบวา กลุมโฮมสเตยแมกําปองเปนการดําเนินธุรกิจโดยบุคคลในชุมชนและชุมชนมี
สวนรวมในผลประโยชนทางตรงคือมีรายไดจากการประกอบอาชีพที่ สนับสนุนโฮมสเตยอาทิ ผูนํา
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เที่ยวในชุมชน ผลิตภัณฑชุมชนที่ขายในทองถิ่น คาบํารุงสถานที่และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของคน
ในชุมชนเพื่อคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยในระยะเริ่มตนมีรายไดเพียงหลักหมื่นเมื่อไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนจากทุกภาคสวนทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและสามารถชวยสรางงานใหแกสมาชิก
มากขึ้น สอดคลองกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2539) ที่กลาวถึงโครงสรางธุรกิจชุมชน
ประกอบดวย สมาชิก กลุ ม สถาบั นจากรั ฐ สถาบั นภาคธุร กิ จ องคก รพั ฒ นาเอกชน และสถาบั น
วิชาการ สอดคลองกับอภิชัย พันเสน(2545) ที่ไดใหความหมายธุรกิจชุมชนวาธุรกิจเปนของชุมชนเพื่อ
ชุมชน บริการและบริหารจัดการโดยประสานความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อการเรียนรูและมีสวน
รวมในผลประโยชนจากการประกอบกิจการนั้นนําไปสูความเปนอยูที่ดีของชุมชน ทั้งยังสอดคลองกับ
ปาณวัฒน อุทัยเลิศ (2551) ที่ไดศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชนของตลาดน้ําดอนหวายฯ พบวา สวน
ใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กมีความคลองตัวในการบริหาร รายไดจากยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนักแต
เพียงพอที่จะทําใหธุรกิจดําเนินการอยูอยางราบรื่นและมีผลในการสรางงานใหแกสมาชิกเพือ่ ชวยเสริม
การดํ า รงชี พ ให อ ยู ไ ด ธุ ร กิ จ โฮมสเตย บ า นแม กํ า ปองมี ต น ทุ น ทางสั ง คม วั ฒ นธรรมตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี สอดคลองกับมงคลชัย วงศศรีไพศาล (2554) ที่ไดศึกษาการฟนฟูวิกฤติทาง
สังคมดวยองคก รชุม ชนของชุม ชนบ านแมกําปอง ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จั งหวัดเชียงใหม
พบวา ปจจัยประการหนึ่งที่สงผลใหการจัดการชุมชนมีความเขมแข็ง ไดแก การมีทุนทั้งทุนทรัพย ทุน
บุคคล และทรัพยากรที่ดี
อภิปรายผลการวิเคราะหปจจั ยความสําเร็จ ของการดําเนินธุรกิ จโฮสเตยบานแมกํ าปอง
พบวา ดานลูกคา พบวา ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปองมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
กลุมบริษัททัวร สถาบันทองเที่ยวชุมชนและสถาบันการศึกษา ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องปริมาณนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ นอกจากยังพบวาผูดําเนินธุรกิจ
และพันธมิตรไดมี การประเมิ นความพึ งพอใจของลูกคาอยางตอเนื่องมีผลทําใหลู กคามาใชบริ การ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อ ง สอดคลองกั บวงศปติ พิทั กษากูล (2549) ศึกษาป จจัยความสําเร็จของธุรกิ จ
เกสทเ ฮาส ในอําเภอเมือ ง จัง หวัดเชียงใหม พบวา ปจ จัยความสําเร็ จดานลูก คา ไดแก การสราง
ความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนายและการตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดานกระบวนการภายใน พบวา โฮมสเตยที่เปดใหบริการสวนใหญไดรับใบประกาศอนุญาต
ตามเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทยของสํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา (2555) ตามเกณฑมาตรฐาน 10 ดาน 31 ตัวชี้วัด ทั้งนี้คํานึงถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ สอดคลองกับวงศปติ พิทักษากูล (2549) ที่ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จ
ของธุร กิจเกสทเฮาส ในอําเภอเมื อง จัง หวัดเชียงใหม พบวา ปจ จัยความสํ าเร็ จดานกระบวนการ
ภายในวัดจากคุณภาพธุรกิ จไมวาจะเปนดานคุณภาพ สินคา การบริ หารเวลาในการจัดการ ความ
ปลอดภัยในการดําเนินงานและความยืดหยุนในการปรับปรุงแกไข ทั้งยังสอดคลองกับสัมพันธ เตชะ
อธิกและคณะ (2543) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดการดําเนินธุรกิจชุมชนวาการสงเสริมสินคาและบริการตอง
คําถึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและไมทําลายสิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกํา
ปองมีการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการประชุมรวมกัน
อยางตอเนื่องทุกสามเดือนและมี การเตรียมความพรอมในการรายงานผล สรุป ผลการดําเนินงาน

363

ตลอดจนการวิเคราะหสถานการณเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา มีการกําหนดกฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานอยางเปนลายลักษณอักษร โปรงใสและตรวจสอบได นอกจากนั้นยัง
มีการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานโฮมสเตยไทยจากหนวยงานที่เ กี่ยวของเปนประจํ า
สอดคลองกับประทีป วีระพัฒนนิรันดร (2542) กลาววาขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนมี
5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน รวมคิด รวมทํา และรวมรับผลการกระทํา” ซึ่งหากวงจรแหงการ
เรียนรูของชุมชนใดหมุนไดเร็วหรือมีพลวัตสูงแสดงวาชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรูสูงดวย นอกจากนัน้ ยัง
พบวาธุร กิ จ โฮมสเตยบ านแม กํ าปองมี ก ารวางแผนในการจั ดพื้ นที่ ให เ หมาะสมกับ สั ดส วนในการ
ใหบริการ ตลอดจนการวางแผนการดําเนินการดานอื่นๆ อาทิ การจัดโปรแกรมการนําเที่ยว กิจกรรม
สัมพันธรวมกับเจาบาน และกิจกรรมอื่นๆ ดวยจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี สอดคลองกับพงษเทพ
สันติธรรม (2546) กลาววาหลักของการบริการตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวน
ใหญไดแตในขณะเดียวกันตองก็ตองดําเนินการไปโดยสม่ําเสมอเทาเทียมกั นทุกคน ทั้งยัง ใหความ
สะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรัพยากรและไมสรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึง
ตัวบุคคลอีกทั้งยังสอดคลองกับมงคลชัย วงสศรีไพศาล (2554) ที่กลาววาปจจัยที่สงผลใหชุมชนแม
กําปองเปนหมูบานที่พัฒนาและเขมแข็งดวยตนเองเกิดจากมีการกําหนดเกณฑการอยูรวมกันและ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยสวนใหญใหความไววางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ทางการเงินและการจัดการลูกคาของผูนํากลุมโฮมสเตยบานแมกําปองวามีความยุติธรรมและโปรงใส
สอดคล องกับ คมสัน วาฤทธิ์ (2554) ที่ไดศึกษาเปรี ยบเที ยบการบริห ารจัดการธุรกิจท องเที่ ยวโดย
ชุมชน พบวา ชุมชนแมกําปองมีจุดแข็งดานผูนํามีความเขมแข็งสามารถประสานการทํางานในชุมชน
ได ทั้งยังสอดคลองกับมงคลชัย วงศศรีไพศาล (2554) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลใหชุมชนแมกําปอง
เปนหมูบานที่พัฒนาและเขมแข็งดวยตนเอง พบวา ปจจัยประการหนึ่งไดแก การมีภาวะผูนําที่ดี และ
ชุมชนแมกําปองมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลมาเชาพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ราน
กาแฟ รานอาหาร เปนตน ยังผลทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการธุรกิจ
โฮมสเตยได สอดคล อ งกั บพงษเ ทพ สั นติธรรม (2546) กล าววาหลัก ของการบริก ารตองสามารถ
ตอบสนองความตอ งการของบุ คคลส วนใหญ ไ ดแต ในขณะเดี ยวกั นตอ งก็ ตอ งดํา เนินการไปโดย
สม่ําเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้ง ยังใหความสะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรัพยากรและไม สรางความ
ยุง ยากใหแก ผู ใชบริ ก ารมากจนเกิ นไป โดยการให บริ ก ารที่ มีป ระสิ ท ธิภาพและเป นประโยชนตอ
ผูรับบริการมากที่สุด
ดานการเงิน พบวา มีการจัดสรร บริ หารการเงินโดยสหกรณอ อมทรัพย จากการเริ่มตน
โครงการออมทรัพยและการดําเนินธุรกิจพรอมๆกันทําใหเกิดสถาบันการเงินชุมชนขึ้นเปนสหกรณ
ออมทรัพยโดยมีความสามารถในการปลอยกูใหสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ําและมีการจัดสรรการเงิน
อยางเปนระบบ มีผูตรวจสอบบัญชีเพื่อความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจดานการเงิน เมื่อมีการเบิกจาย
จะมี ก ารจดบันทึ ก และมี ก ารออกใบเสร็จ เพื่ อเป นหลัก ฐานในการยืนยันการทํารายการ จากการ
ดําเนินงานในป พ.ศ.2547จากการเปดธุรกิจโฮมสเตยทุนในการเริ่มตนจะเปนทุนสวนตัวเงินลงทุนเริ่ม
ตั้งแต 0-15,000บาทตอรายและมีการสรุปยอดรายไดจากการดําเนินธุรกิจแตละปในป 2547 มีรายได
ในหลักหมื่น และมีอัตราเพิ่มขึ้นของรายไดอยางตอเนื่องจนในป 2549 เปนตนมารายไดเพิ่มขึ้นอยูใน
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หลักลานบาทตอปและยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสอดคลองกับ ปาณวัฒน อุทัยเลิศ.2551.ศึกษาเรื่อง
การจัดการธุรกิจชุมชนของตลาดริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกลาววารายไดจาก
ยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนักธุรกิจชุมชนจะทําการกระจายสินคาหรือบริการหรือผลิตสินคาใน
ปริมาณที่สามารถคุมทุนและไดกําไรเพื่อแบงใหแกสมาชิกตามปกติโดยคํานึงถึงขนาดของตลาดที่มีอยู
เปนสําคัญจึงทําใหรายไดจากยอดขายไมมากนักแตเพียงพอที่จะทําใหธุรกิจดําเนินการอยูอยางราบรืน่
และมีผลในการสรางงานใหแกสมาชิกเพื่อชวยเสริมการดํารงชีพใหอยูไดในบรรดาสมาชิกตนทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมต่ํา ธุรกิจชุมชนนั้นดําเนินงานโดยเนนใหคนมีงานทําแตในสภาพการทํางานที่เปนมิตร
และมี ความสุ ข จึ ง ไม จํ าเปนตอ งจ ายคาจ างมากในขณะเดียวกั นตนทุ นในการจั ดหาอุ ป กรณและ
เครื่องใชเปนไปตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจซึ้งเนนการประหยัดไมฟุมเฟอย
ดานการเรี ยนรู แ ละนวัตกรรม พบวา ผู ดํา เนินธุร กิ จ โฮมสเตยไดรั บ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใหบริการโดยผานการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบทั้งจาก
ชุม ชนและหนวยงานภายนอกทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน อาทิ พั ฒ นาชุม ชน สถาบั นท อ งเที่ ยวชุม ชน
สถาบั นการศึก ษา กลุ ม เครื อ ขายเรี ยนรู ชุม ชน และสํ านัก งานสนับ สนุนงานวิจั ย (สกว.) เป นตน
สอดคลองกับพรมมินทร พวงมาลาและคณะ (2552) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ผานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัย
ความสําเร็จประการหนึ่งของชุมชนควรมีกระบวนการพูดคุย พบปะ และการมีสวนรวมใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปจจัยความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผลจากการสั มภาษณ ผูวิจัยพบวาการขับเคลื่อนจากการวิจัยของประธานกลุมและคณะ
สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได ผูวิจัยพบวาผูนํากลุมและคณะกรรมการจะมีทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนา
และมีการทบทวนผลการดําเนินธุรกิจอยูเสมอรวมถึงทําความเขาใจกับสมาชิกกลุมอยางตอเนื่อง ผูนํา
คือ ป จ จั ยสํ าคัญ ของชุม ชนและการดําเนินธุรกิ จ ที่ มี ความโปร งใสและสามารถตรวจสอบไดในทุ ก
ขั้นตอนของการดําเนินธุร กิจ โฮมสเตยบ านแม กําปองบทบาทความเป นผู นําของสมาชิก หมายถึง
ความสามารถในการเปนผูนําทางความคิดสรางสรรคและสรางเสริมทักษะในการทํางานรวมกันกระตุน
หรือสรางสถานการณใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรูและเปนผูนําทางความคิดสรางกระบวนการเรียนรู
และสรางความรวมมือในการสังเกต วิเคราะห พิจารณาเพื่อปรับปรุง รักษา และพัฒนาสวนตางๆของ
กลุมโฮมสเตยไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาผูวิจัยพิจารณาพบวา ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปองมี
ปจจัยหลัก 5 สวนคือ
1.ผูนํา ผูนํามีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจ ผูนําจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1.สามารถ
ริเริ่มงานตาง ๆ ได 1.2.สามารถโนมนาวใจผู อื่นใหเกิดการคลองตามได 1.3.ทัศนะคติของผูนํา
จะตองกวางขวาง 1.4.การคาดการณสภาวการณตาง ๆ ได 1.5.ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองเสมอ
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1.6.สามารถเป นตัวอยางใหผู อื่ นศึก ษาได 1.7.สามารถสื่อ สารหรื อถายทอดความรู สู ผู อื่นไดอ ยาง
ถูกตอง 1.8.สามารถสรางภาวะผูนําสูผูอื่นได วิเคราะหบุคคลได
2.ทุ น ดั่ง เดิม ที่ มี อ ยู หมายถึ ง ทุ นทางสั ง คม ทรั พ ยากรตา งๆ เช น วั ฒ นธรรม วิ ถีชี วิ ต
ธรรมชาติ บุคคล ที่มีอยูเดิม นํามาจัดสรร จัดการ สรางมูลคาหรือใหความสําคัญกับสิ่งนั้นเพื่อเปน
ปจจัยในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
3.การวิจั ย หมายถึง การคนควาวิจั ย ดวยกระบวนการทางวิชาการหรือ กึ่ ง วิชาการเพื่ อ
คนควาหาจุดเดนและจุดดอยของชุมชน เพื่อ ใชในการเรียนรูชุมชนตนเองเปนแนวทางในการจัดการ
ตอชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.การบริหารจัดการ สามารถอธิบายกระบวนการจัดการตามแนวคิด POCCC ดังนี้
 P. (Planning) การวางแผน หมายถึงการวางกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อไปสูเปาหมาย
 O. (Organizing) การจัดการ หมายถึงการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ทั้งการ
บริหาร การผลิต การเงินเปนตน
 C. (Commanding) การบังคับการ หมายถึงการวางระเบียบ กฎกติกา ในการ
กํ าหนดหนาที่ กํ าหนดแนวทางการปฏิบั ติ รวมถึง บทลงโทษ เมื่ อ มี ก ารผิ ด
ระเบียบที่ไดกําหนดขึ้น
 C. (Coordinating) การประสานงาน หมายถึ ง การสื่ อ สารระหวางบุ คคล/
องคกรทั้งภายในและภายนอก อาทิ เครือขายภายในชุม ชนเชน กลุมสมาชิก
และองคกรอื่นๆในหมูบ าน และเครือขายนอกชุมชน ภาครัฐ เอกชน รวมถึง
สถาบันตางๆ
 C. (Controlling) การควบคุม งาน หมายถึง การควบคุ ม งานให เ ป นไปตาม
แผนงาน ระเบียบ ที่วางไวเพื่อดําเนินไปสูเปาหมายของธุรกิจไดอยางสมบูรณ
5.การพัฒนา การดําเนินงานตางๆในรูปแบบหรือวิธีการใหมๆนําผลจากการเรียนรูมาเปน
องคประกอบในการพิจารณาการปรับปรุงแกไขใหเกิดองคความรูใหมทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ
เพื่อนําไปสูเปาหมายของธุรกิจไดอยางสมบูรณ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเชิงลึกในแตละดาน เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตยใหมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิ ส ระฉบั บ นี้สํ าเร็ จลงไดดวยความกรุ ณายิ่ง จาก อาจารย ดร.พยัต วุฒิ วงศ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยสุจินต สุริยศ และอาจารย อัศนีย ณ นาน กรรมการที่ปรึกษา
ตลอดจนคณาจารย มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมถึงคุณวิวิศน กสิณบวรเดช หัวหนาสํานักองคการบริหาร
สวนตําบล ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดกรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําและ
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ตรวจสอบขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดี จนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณประทีป นงคยา ผูใหญบาน หมูบ านแมกําปอง อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม คุณธีรเมศร ขจรพัฒนภิรมย ประธานกลุมโฮมสเตย และผูดําเนินธุรกิจโฮมสเตยทั้ง
25 ทานที่กรุณาอนุญาตใหทําการวิจัยทั้ง การทําแบบสอบถามและใหสัม ภาษณเกี่ ยวกับป จจัยการ
ดําเนินธุรกิจโฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแมและครอบครัว ที่ใหความรักและกําลังใจรวมถึง
ชวยเหลือในการเดินทางเขาหมูบานแมกําปอง รวมทั้งประวัติความเปนมาเบื้องตนของหมูบานแมกํา
ปอง รวมถึง การติดตอประสานงานผูใหญ บาน ชาวบานแมกํ าปอง รวมถึง ชี้แนะสิ่ งตาง ๆ ที่ เป น
ประโยชนตอการคนควาอิสระครั้งนี้
สุดท ายนี้คุณคาและประโยชนอั นพึ ง มี จ ากการคนควาอิ ส ระครั้ ง นี้ขอบมอบแด บุ พ การี
บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหความรูจนทําการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จดวยดีและหวังเปน
อยางยิ่ง วา การคนควาอิ สระฉบั บนี้จะเปนประโยชนสําหรับ ผูป ระกอบการและผู ที่ส นใจในธุร กิ จ
ประเภทนี้ไมมากก็นอย
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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
Needs for self-development of staff in the Subdistrict Administrative
OrganizationsMueangDistrict ofLampang Province
กรรณิการ ขัดสีใส*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ ศึก ษาความตอ งการพั ฒนาตนเองของบุคลากรสั งกั ด
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางและเปรียบเที ยบความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 193 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและขอมูลทางสถิติ t-test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตั้งแต 31 – 40 ป ขึ้นไปมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงพนักงานสวนตําบลและมีประสบการณในการทํางาน6 –10
ปความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลํ าปาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป นรายดาน ทุ กดานอยูในระดับมาก โดยดาน
การศึกษาดูงาน มีความตองการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือดานการฝกอบรม ดานการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการประชุมเชิง ปฏิบั ติก ารหรือ สั มมนาและดานการศึก ษาตอ เมื่ อ เปรียบเที ยบความตอ งการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสัง กัดองคการบริ หารส วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบวา
บุคลากรที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและตําแหนงตางกัน มีความตองการ
พัฒนาตนเองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาตนเอง
ABSTRACT
This study was aimed to studyneeds for self-development among staff of
Subdistrict Administrative Organizations in Muang District of Lampang Province. A
survey was used to collect data from 193 employees ofSubdistrict Administrative
Organizations in Muang District of Lampang Province.The statistical analyses included
frequency, percentage, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.The findings
included the followings. The majority of respondents were female, aged 31-40 years,
bachelor degree holders, experienced practitioners with 6 to 10 years of experiences.
The needs for self-development were high in all categories. Those respective
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categories were training, self-learning, workshops, and continuing education. When
considering demographics of the respondents, gender, age, education, work
experiences, and current position had no statistical significance at 0.05.
Keywords : Needs for self-development
บทนํา
ในขณะนี้ทุ ก ประเทศในโลกไดตื่ นตัวกั บ การเปลี่ ยนแปลงครั้ ง ยิ่ง ใหญ โดยเฉพาะดา น
การศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ โดยการพัฒนาความสามารถที่ติดตัวมาของ
มนุษยแตละคนใหมีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข รูทันการเปลี่ยนแปลง และรวมพลังสรางสรรคพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญอยางยิ่งขององคกรเพราะมนุษยเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาสิ่งใหมๆ อันจะเปนตัวผลักดันที่สําคัญที่จะทําให
องคกรไปสูเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนโครงการที่องคกร
จัดขึ้นเพื่ อพั ฒนาทั กษะ และความรู ที่จํ าเปน รวมถึง การพั ฒนาอาชีพ และการพัฒ นาการบริห าร
จัดการใหแกพนักงาน โดยมุงไปที่ผูบริหารเพื่อปรับปรุงความสามารถใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มีโอกาสรับประสบการณ ความชํานาญและทัศนคติใหมๆ ที่จะเปนพนักงานและผูบริหารที่สมบูรณแบบ
และประสบความสําเร็จเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพ และที่สําคัญก็คือเปนการเตรียมใหพนักงานและ
ผูบริหารไดเรียนรูความเจริญกาวหนาของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงขององคการในอนาคต วิโรจน
ลักขณาอดิสร(2550 : 93) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่องคกรตองทําอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลลั พ ธของการพั ฒ นาบุ คลากรที่ จ ะส ง ผลกับองคกรในลักษณะสะสม
ให ผ ลตอ องคก รในระยะยาวดังที่รสสุคนธ รัตนเสริมพงศ(2547 : 18) ไดกลาววา บุคลากรทุกคน
จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงเพื่อ
จะไดป ฏิบ ัติห นา ที ่อ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการสง เสริม และพัฒ นาบุค ลากรจากหนว ยงาน
รวมทั้ง ตัวบุคลากรเองตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการ
ใหบริการประชาชน
จากภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่ม เติมจนถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ.2552 จะเห็ นวาองคการบริห ารสวนตําบลทุ กแหง มี
ภารกิ จหนาที่มากมายที่ตอ งปฏิบัติโดยผานกลไกหลั กคือ พนัก งานส วนตําบล ลูกจ างประจํา และ
พนัก งานจ าง ทุ ก คน บุ คลากรทุ ก คนจะตอ งเป นผู ที่ มี ความรู ความสามารถ ทัก ษะ ทั ศนคติ และ
ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงเพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรจากหนวยงาน รวมทั้ง ตัวบุคลากรเองตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนํา
ความรูที่ไดมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชนแตในปจจุบันบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล สวนใหญ ยังไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง เหมาะสม ตรงตามความตองการ และขาดความ
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ตอเนื่องดังจะเห็นไดจากแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลตางๆในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปางพบวาบุคลากรในหนวยงานไมไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองทุกคน ทุกตําแหนงมีบาง
ตําแหนงเทานั้นที่ไดเขารับการอบรมพัฒนา
จากความสําคัญของการพัฒนาตนเองนี้ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาในปงบประมาณ
2555 ที่ผานมา และในปงบประมาณ 2556 นี้ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
จัง หวัดลํ าปาง ไดมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยางไร ในดานไดบ าง และดวยวิธีใดบ าง บุ คลากรมี ความ
ตองการพัฒนาตนเองมากนอยแคไหนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey
Research)
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอํ าเภอเมือ ง จั งหวัดลําปางจํานวน 10แหง มี ประชากรรวม
ทั้งสิ้น 373 คนกลุมตัวอยาง จํานวน 193 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
จากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํ า นวณหาค า ความถี่ (Frequency)
ร อ ยละ
(Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบการเปรียบเทียบ ใชการ
ทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) ณ
ระดับนัยสําคัญที่ .05
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุตั้งแต 31 – 40 ป ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงเปนพนักงานสวนตําบลและมีประสบการณในการทํางาน
6 –10 ป
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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปางพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการศึกษาดูงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีความ
ตองการจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะความรูในการทํางานรองลงมาไดแกตองการการศึกษาดูงาน
สาขาที่ตรงกั บงานที่ตนเองปฏิบัติและตองการมีก ารประเมินผลหลังการศึกษาดูงานเพื่อนําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงในครั้งตอไป
ดานการฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีความ
ตองการเขารับการฝกอบรมเพื่อพั ฒนาการทํางานของหนวยงานใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นรองลงมา
ไดแก ฝกอบรมในหลักสูตรที่ไมเกี่ยวของกับงานในหนาที่ ตนเองสนใจเปนพิเศษและฝกอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
ดานการเรียนรูดวยตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
โดยมีความตองการเรียนรูโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผานอินเทอรเน็ตรองลงมาไดแก ศึกษา
ความรูจากเอกสาร ตํารา หนังสือ และแหลงความรูอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับผูมี
ความสามารถและผูมีประสบการณแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นกับเพื่อน
ดานการประชุมเชิงปฏิบั ติการหรือสั มมนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่ อพิ จ ารณาใน
รายละเอี ยด พบวา มีความตองการให มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรื อสัมมนาอยางนอยป ละ 2 ครั้ ง
รองลงมา ไดแก ตองการใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนารวมกับหนวยงานองคกรภายนอก
ตองการใหจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาธรรมเนียมในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกใหทั้งหมดและตองการใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาเปน
การเพิ่มทักษะความรูในการทํางานภายในหนวยงาน
ดานการศึกษาตอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีความ
ตองการศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้นกวาเดิมรองลงมา ไดแก ตองการศึกษาตอในหลักสูตร สายงานที่
เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบและศึกษาตอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น
เปรียบเทียบความตองการพั ฒนาตนเองของบุคลากรสังกั ดองคการบริห ารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและตําแหนง
พบวา บุคลากรสั งกัดองคการบริ หารส วนตําบลในเขตอํ าเภอเมือ ง จัง หวัดลํ าปางที่มีเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณการทํางานและตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง โดยบุคลากรมีความตองการพัฒนาตนเองทั้ ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวริศรา จําปา(2554) ที่ไดศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ความตองการพัฒนาตนเองของครู ทั้ง 3 ดาน คือ ความตองการ
เรียนรูดวยตนเอง, ความตองการฝกอบรม, และความตองการศึกษาตอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก
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รวมทั้งธัญญาพันธ สิทธิพงษ(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สังกั ดองคก ารบริ หารสวนตําบลจัง หวัดตาก พบวา ความตองการพัฒ นาตนเองของบุคลากรสังกั ด
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ปยลักษณ วรโภชน (2553 :บทคัดยอ)
ไดศึกษาความตองการพั ฒนาตนเองของบุคลากรทองถิ่นเทศบาลตํ าบลเสลภูมิอําเภอเสลภูมิจั งหวัด
รอยเอ็ด. พบวา บุคลากรทองถิ่นมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก รวมถึงธัญพร มงคล
การ (2546,บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่ อง การศึก ษาความตอ งการพั ฒนาตนเองเพื่ อ การปฏิรูป ระบบ
ราชการของขาราชการสํ านัก นโยบายและแผนการศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม สัง กัดสํานัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมและรายดาน 3 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา
ต อ และด า นการเรี ย นรู ด ว ยตนเองตามอั ธ ยาศั ย อยู ใ นระดั บ มาก และพรทิ พ ย ภู ป ระดิ ษ ฐ
(2544,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาเอกชน ผลการศึกษา พบวา ขาราชการ สั ง กัดสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน มีระดับความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก
ศึกษาเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและ
ตําแหนงตางกัน มีความตองการในการพัฒนาตนเองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดานซึ่ง
สอดคลอ งกับ ผลการศึก ษาของปยลักษณวรโภชน( 2553 : บทคัดยอ) ศึกษาความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรทองถิ่นเทศบาลตําบลเสลภูมิอําเภอเสลภูมิจังหวัดรอยเอ็ด.พบวา บุคลากรทองถิ่น
เทศบาลตําบลเสลภูมิอําเภอเสลภูมิจังหวัดรอยเอ็ดที่มีเพศอายุและสถานภาพที่แตกตางกันมีความ
ต อ งการพั ฒ นาตนเองไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ สถิ ติ ทั้ ง ภาพรวมและรายด า นทุ ก ด า น
เชนเดียวกับวริศรา จําปา(2545 : บทคัดยอ ) ศึกษาการความตองการพัฒนาตนเองของครู โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณแตกตางกัน มี
ความตองการพัฒนาตนเองทั้ง 3 ดาน คือ ความตองการเรียนรูดวยตนเอง, ความตองการฝกอบรม,
และความตองการศึกษาตอ ไมแตกตางกัน รวมทั้งของกาญจนา ศรีชัยตัน (2555: 69 – 70) ศึกษา
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น พบวา บุคลากรที่มีอายุ ประสบการณในการ
ทํางาน มีตําแหนงงานแตกตางกั นมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน พรทิพย ภูประดิษฐ
(2544,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาเอกชน ผลการศึกษา พบวา ขาราชการ สั ง กัดสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาเอกชน ขาราชการที่ มีวุฒิ การศึก ษาแตกตางกั น มี ร ะดับความตองการพั ฒนาตนเองไม
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในดานอืน่ ๆ
เพื่อครอบคลุมความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในทุก ๆ ดาน เพื่อให
สามารถพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหตรงกับความตองการมาก
ยิ่งขึ้น

373

2. ควรศึกษา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษาจากการสังเกต หรือการ
สัมภาษณรวมกับการใชแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึก และจะไดทราบปญหา ศักยภาพที่
แทจริงของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
3. ควรจะไดมีการวิจัยเรื่องนี้กับองคการบริห ารสวนตําบลในทุกอําเภอในจังหวัดลําปาง
เพื่อจะไดทราบวา บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอื่น มีความตองการพัฒนาตนเองทางดาน
ใดบาง และตางไปจากงานวิจัยนี้อยางไร
4. ควรมีก ารศึก ษาแรงจู ง ใจในการพั ฒ นาตนเองของพนัก งานจาง เพื่ อทํ าให เ ห็นภาพ
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมไดอยางชัดเจน
5. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะในแตละตําแหนงงาน
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิส ระฉบับ นี้ สํ าเร็จ ตามความมุง หวัง ได ดว ยความกรุณา ความชวยเหลือ
และคําแนะนําของอาจารยอัส นียณ นาน อาจารยที่ ปรึกษา ตลอดจนวาที่ รอยตรีเฉลิมศักดิ์นนท
มาลย คุณครู สิ ริภางค ขาวปอน คุณนิภา สุ ขโชติ ซึ่ งใหความกรุ ณาเป นที่ ปรึ ก ษา ตรวจสอบ
ข อ บกพร อ ง ด ว ยความเอาใจใส อ ย า งดี ยิ่ ง จนการค น คว า อิ ส ระสํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชว ยศาสตราจารย ดร. พงษอิน ทร รัก อริยะธรรม อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ใหโอกาสและการสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองทุกทาน ที่ไดตอบแบบสอบถามตลอดจนอํานวยความ
สะดวกด า นข อ มู ล และรวบรวมแบบสอบถาม ขอขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ครอบครั ว และ
ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุนที่ 2 ที่คอยใหกําลังใจ
และเอื้ออาทรตอขาพเจามาโดยตลอด คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการคนควาอิสระนี้ ผูวิจัยขอ
มอบแดบิดา มารดาและคณาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ทําใหขาพเจาทําการคนควา
อิสระฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี
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กาญจนา ศรีชัยตัน. 2555. ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น.
การศึกษาคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. ลําปาง : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ธัญญา พันธสิทธิพงษ. 2553. ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดตาก.วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
ธัญพร มงคลการ. 2546. ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อการปฎิบัติรูประบบราชการ
ของขาราชการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปยลักษณ วรโภชน. 2553. ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรทองถิ่นเทศบาล

374

ตําบลเสลภูมิอาํ เภอเสลภูมิจังหวัดรอยเอ็ด.สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
พรทิพย ภูประดิษฐ. 2544. ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
รสสุคนธ รัตนเสริมพงศ. 2547. แนวคิดและหลักบริหารทองถิ่น.เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารทองถิ่น.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วริศรา จําปา.2554. ความตองการพัฒนาตนเองของครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจน ลักขณาอดิสร. 2550. กลยุทธ HR ที่จับตองได. พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.

375

กลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย ที่มีผลตอกระบวนการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
McKinsey 7S framework strategies influencing management processes of
Ban-dong Subdistrict Administrative Organization, Mae-moh district,
Lampang province
ฐาปณีย ปกแกว*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง กับการใชกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคิน
ซีย ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
จ า ง และคณะกรรมการหมู บ าน จํ า นวน 147 คน เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ
แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติในการวิ เ คราะห ความสั ม พั นธข องตัว แปรด วยคา สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธแ บบเพี ยร สั น
(Pearson Product Moment Correlation coefficient Analysis)
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง มีร ะดับการปฏิบัติเกี่ ยวกับ กระบวนการบริห ารงานขององคก ารบริ หารส วนตําบลบานดง
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการ
จัดองคการ ดานการควบคุม ดานการวางแผน และดานการนํา ตามลําดับ กลยุทธการจัดการโดยตัว
แบบ 7S ของแมคคินซี ย พบวา บุคลากรขององคการบริห ารสวนตําบลบ านดง อํ าเภอแม เมาะ
จังหวัดลําปาง มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย อยูใน
ระดับมาก เมื่ อพิ จ ารณาเป นรายดานพบวา อยูในระดับ มากทุก ดาน ไดแก ดานโครงสร าง ดาน
รูป แบบการทํ างานของผู บริ ห าร ดานบุ คลากร ดานอุ ดมการณร วม ดานทั ก ษะ ดานกลยุท ธของ
องคกร และดานระบบ ตามลําดับความสัมพันธของกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย
กับกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มี
ความสัมพั นธไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยคาความสัมพันธอยูในระดับ สูง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง เนื่องจาก
บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและไมมีโอกาสในการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญ
นอกจากนั้นยัง มีป ญหาในเรื่ อ งการเปดโอกาสใหป ระชาชนเขามามี ส วนรวมในการปฏิบัติง านที่ มี
คอนขางนอย
คําสําคัญ : การจัดการแบบแมคคินซีย กระบวนการบริหารจัดการ

376

ABSTRACT
This study was aimed to studyMcKinsey 7S framework strategies influencing
management processes of Ban-dong Subdistrict Administrative Organization (SAO),
Mae-moh district, Lampang province. A survey was used to collect data from 147
executives, SAO Council members, officers, and permanent employees, temporary
employees, and village committee members in Ban-dong SAO. The statistical
analyses included frequency, percentage, average, standard deviation, Pearson’s
product moment correlation coefficient analysis.
The findings included the followings. The level of practicing management
processes was high in all categories including organizing, controlling, planning, and
leading respectively. The level of management strategies was high in all categories
including structure, style, staff, shared visions, skills, strategies, and systems
respectively. There was a statistically significant relationship between McKinsey’s 7S
management strategies and management processes at
Ban-dong SAO at 0.05
level.
Problems and challenges in managing Ban-dong SAO included insufficient
number of staff, lack of training and development opportunities, and limited
opportunities for people participation.
Keywords : McKinsey 7S framework strategies, Management Process
บทนํา
วิวัฒนาการของโลกยุคโลกาภิวัฒน ทําใหสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง เพราะความกาวหนา
ทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอดขอมู ลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน แตร ะบบการ
บริหารงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเกิดความ ไมสอดคลอง และทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึง
ทําใหสั งคมโลกหันกลั บมามองถึงสาเหตุปญ หาที่แท จริ ง ในการบริห ารงานของแตละประเทศที่ มี
ผลกระทบตอดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลตอองคการอื่นๆ อยางมากมาย การบริหาร
เปนเรื่องที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ และ
ความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพขององคการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) โดยกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานของการทํางานของหนวยงานราชการใหอยูในระดับสูง
เทียบเทามาตรฐานสากลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มุงเนน
ประโยชนสุขของประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู
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ปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหมี
ความหลากหลายไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถปรับ ตัวใหทั นตอเหตุการณ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
สํ านัก งาน ก.พ.ร.จึ ง ไดดําเนินโครงการศึก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการพั ฒ นาระบบ
ราชการโดยมีเปาหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการพยายามหาแนวทางและเครื่องมือการประเมินตนเองใหมๆ เขามา
ปรับใชเพื่อพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง เชน Balanced Scorecard (BSC), Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA), Thailand Quality Award (TQA), Total Quality
Management (TQM), Public Sector Management Quality Award (PMQA) และ McKinsey
7 S Framework (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย)
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิด 7S’s McKinsey ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการ
ยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ วา เป น เกณฑ ที่ ส ามารถประเมิ น จุ ด แข็ ง และโอกาสในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคกรตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือ
การบริหารรูปแบบใหมที่มีความเหมาะสมในการประเมินสถานภาพการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดง ทําใหทราบถึงสถานภาพการบริหารจัดการที่แทจริงขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดงในแตละดานวาเปนอยางไร และมาใชวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง เพื่อทําการสงเสริมหรือปรับปรุงในสวนที่ควรแกไข
ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดงอําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษากลยุทธการจั ดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซี ย ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึก ษาวิ จั ยเชิง ปริ ม าณ (Quantitative) ประเภทของการวิจั ยแบบสํ ารวจ (Survey
Research) กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง และคณะกรรมการหมูบาน รวมประชากรที่ใชในการ
วิจัยทั้งสิ้น 147 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะห
ขอมู ลโดยใชคอมพิ วเตอรโ ปรแกรมสําเร็จ รู ป สถิติที่ ใชในการศึก ษา ไดแก คา ความถี่ คารอ ยละ
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation coefficient Analysis)
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-45 ป
มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีตําแหนงงานในปจจุบันเปน คณะกรรมการหมูบาน
และมีระยะเวลาการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ต่ํากวา 5 ป
วิเคราะหกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย พบวา ระดับการปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
กลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ7S ของแมคคินซีย อยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานโครงสราง รูปแบบการทํางานของผูบริหาร บุคลากร อุดมการณรวม
ทักษะ กลยุทธขององคกร และดานระบบ
วิเคราะหกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง พบวา ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการจัดองคการ ดานการควบคุม ดานการวางแผน และดานการนํา
ความสัมพันธระหวางกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย กับกระบวนการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา ความสัมพันธ
ของกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซียกับกระบวนการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับสูง (rxy=0.808) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา กลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ กระบวนการบริ หารงานขององคก ารบริห ารสวนตําบลบ านดง อําเภอแมเ มาะ
จังหวัดลําปาง
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษากระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีระดับ
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการจัดองคการ
ดานการควบคุม ดานการวางแผน และดานการนํา
มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ7S ของแมคคินซีย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานโครงสราง ดาน
รูปแบบการทํางานของผูบริหาร ดานบุคลากร ดานอุดมการณรวม ดานทักษะ ดานกลยุทธขององคกร
และดานระบบ
ความสั ม พั นธของกลยุท ธก ารจั ดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซี ย กั บ กระบวนการ
บริ ห ารงานขององคการบริ ห ารสวนตําบลบานดง อํ าเภอแม เ มาะ จั ง หวัดลําปาง อยูในระดับ สู ง
(rxy=0.808) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลศึกษามีความสอดคลองกับ จันทรเพ็ญ สุจจริต(2553) ไดศึกษาปจจัยการจัดการแบบ
7S’s แมคคินซียที่มีผลกระทบตอกระบวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอ
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เชียงยืน จังหวัดมหาสารคราม ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานของ อบต.นาทองมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ปจจัยการจัดการแบบ 7S’s แมคคินซีย โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียบลําดับความสําคัญตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานรูปแบบ
ดานอุดมการณ ดานโครงสราง ดานทักษะ ดานกลยุทธ ดานระบบ และดานบุคลากรอบต.นาทองมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้
ดานการประสานงาน ดานการอํานวยการ ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการรายงาน ดานการจั ด
องคกร ดานการวางแผน และดานการงบประมาณ และจากผลการทดสอบปจจัยการจัดการแบบ
7S’s แมคคินซีย ที่สงผลกระทบตอกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารตําบลนาทอง อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีดัง นี้ผลวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร สัน พบวา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (กระบวนการบริหารงานของ อบต.นา
ทอง) มี ความสั ม พั น ธอ ยา งมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง ตัว แปรอิ ส ระทั้ ง 7 ตัว แปร มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงผลของกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S ของแมคคินซีย
ที่มีผลตอกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง ในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น
ดังนั้นควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกับทองถิ่นอื่นๆ เพื่อทราบถึงแนวทางในการกระบวนการบริหารงาน
องค ก ร เพื่ อ นํา มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก ไข นโยบาย และแผนการพั ฒ นาท อ งถิ่น ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณในปจจุบัน นอกจากนั้นแลวในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานดง ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมอบรมเพิ่มเติม เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย อัศนีย ณ นาน และ
อาจารยศศิวิมล แรงสิงห อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรึกษา
และตรวจแก ไ ขข อ บกพร อ งต า งๆ จนการค น คว า อิ ส ระครั้ ง นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ ผู วิ จั ย จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พยัต วุฒิรงค อาจารยสุจินต สุริยศ และอาจารยอัศนีย
ณ นาน ที่ก รุณารั บเปนคณะกรรมการสอบการคนควาอิส ระ อี กทั้งยังใหคําปรึก ษาและคําแนะนํา
ขอขอบพระคุณ คุณณภัทร หวันแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ผศ.บุรินทร รุจจนพันธ และคุณกาญจนา ศรีชัยตัน อาจารยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่กรุณา
รับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม เพื่อใหสมบรูณและถูกตอง
ยิ่งขึ้น
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ขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริหารในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่
คณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ขอบคุณครอบครัว ญาติพี่นองทุกๆ คนที่คอยใหกําลังใจและ
คอยสนับสนุนในทุกๆ ดานตลอดมาทายที่สุดนี้ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ ให
คําปรึกษา และคําแนะนําตางๆ หากมีสิ่งขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใดในการคนควาอิสระ
ครั้งนี้ ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูง และหวังวาขอมูลที่ไดจากการคนควาอิสระนี้ จะมีประโยชนสําหรับ
ผูที่สนใจตอไป
เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2546. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย.
จันทรเพ็ญ สุจจริต.2553.ปจจัยการจัดการแบบ 7S’s แมคคินซียที่มีผลกระทบตอกระบวนการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม.
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
ญารัตน บานเบง. 2550. การใชกลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S’s McKinsey เพื่อศึกษาหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได: กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะหในกลุมจังหวัดรอยแกนสาร.
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นนทศักดิ์ เอกสันต . 2555. การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2535. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพ ฯ : สหมิตรออฟเซท.
พงษศักดิ์ ปญจพรผล. 2551. องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎนครปฐม.
พักตรผจง วัฒนสินธุและพสุ เดชะรินทร. 2542. การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ.
กรุงเทพฯ :คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มัลลิกา ตนสอน. 2546. พฤติกรรมองคการ.พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.
ลัดดาวัลย เพชรโรจนและอัจรา ชํานิประศาสน. 2548. ระเบียบวิธีการวิจัย.
กรุงเทพฯ: พิมพดีการพิมพ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2545. องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สมคิด บางโม. 2550. องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง.
สมยศ นาวีการ. 2549. การบริหารและพฤติกรรมองคการ. พิมพครั้งที่4.
กรุงเทพฯ. สํานักพิมพบรรณกิจ.

381

สุนิษา ทวิชสังข. 2548. การศึกษากระบวนการบริหารงานของสํานักปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรสั วดี ราชกุลชัย. 2547. การวางแผนการควบคุมทางการบริหาร. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อุทัย ธรรมเตโช. 2531. หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจาพระยาระบบการพิมพ.

382

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
Attitudes of Inspected towards Internal Audit Institute, Subdistrict
Administrative Organization, Mae Moh district, Lampang
วราภรณ ชุมวงศ*
บทคัดยอ
การคนควาอิส ระนี้มี วัตถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาทั ศนคติของผู รับ การตรวจที่ มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุงาน ตําแหนงที่ปฏิบัติงานและหนวยงานที่สังกัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานสวน
ตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 103
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ One Way
ANOVA ผลการศึก ษาพบวา กลุ มตัวอยางส วนใหญ เป นเพศหญิง มีอ ายุระหวาง 31 – 40 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานระหวาง 4 – 6 ป ตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบล
และพนัก งานสวนตําบล (ระดับ ปฏิบัติการ)และสังกัดสํานักปลัด ทัศนคติของผูรั บการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายใน พบวาโดยภาพรวมมีทัศนคติอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดา น พบวา ด านคุณ สมบั ติ และดา นการปฏิ บั ติ ง านมี ทั ศนคติ อ ยู ใ นระดั บ ดี เ ช นเดี ยวกั น การ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในกับ
คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาเพศและอายุของผูรับการตรวจที่ตางกันมีทัศนคติตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน สํ าหรับ ผูรับการตรวจที่ มีระดับการศึกษา อายุงาน
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานและหนวยงานที่สังกัดที่ตางกันมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การตรวจสอบภายใน
ABSTRACT
This independent study had an objective to study the attitudes of inspected
towards internal audit institute on the qualification and practice by classifying sex,
age, education, age of employment, position and subordinate. The samples in this
research are 103 officials and the employees of the Subdistrict Administrative
Organization in Mae Moh district, Lampang. The tool for collecting data is the
questionnaire and the statistics using in analysis are frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and One Way ANOVA. The findings : it was found that
the samples are mostly females aged 31-40 years old, graduated from the university,
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4-6 years for age of employment with the position of employees and operation
officials and office of the Subdistrict Administrative Organization chief administrator.
The attitudes of inspected towards the internal audit institute was found that the
attitudes are overall in good level. Considering from each factot, it was found the
attitudes of qualification and practice were in good level also. The analysis difference
between the attitudes of inspected towards the internal audit institute and the
personal characteristic of the samples. Sex and age to difference the attitudes of
inspected towards the internal audit institute are non-different. For the inspected of
the education, age of employment, position and subordinate to difference attitudes
towards the internal audit institute are different with statistical significance of 0.05
levels.
Keywords : Internal Audit Subdistrict Administrative Organization
บทนํา
ความสําเร็จขององคกรตองอาศัยการบริหารหรือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันไดแก การ
วางแผน การจัดการองคกร การสั่งการและการควบคุม ซึ่งถือวามีความสําคัญและเปนกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือที่ใหความชวยเหลือและ
สนับ สนุนฝายบริห าร คือ ระบบการควบคุม ภายภายในที่ มีป ระสิ ทธิภาพนั่นเอง การตรวจสอบ
ภายในถือเปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายใน โดยมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปนหูเปนตาแทน
ผูบริหาร ตรวจสอบในดานการบริหารและตรวจสอบดานการเงินการบัญชีและพัสดุ นอกจากนี้ยัง
ชวยใหผูบริหารสามารถสอดสองดูแลการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใชอยางคุมคา ประหยัด
และใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยเนนการบริหารงานแบบมุง เนนผลสัมฤทธิ์
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั ก เกณฑและวิธีก ารบริ ห ารกิจ การบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดใหสวนราชการมีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหดําเนินงานมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการ
ปฏิบั ติ ร าชการ จากการปฏิรู ป ระบบราชการดัง กล าวกรมบั ญ ชีก ลางได ตระหนัก และเล็ ง เห็ น
ความสําคัญที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงาน เพื่อใหสวนราชการปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด
อันจะสงผลใหสวนราชการมีความแข็งแกรงและเติบโตอยางยั่งยืนการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดาน
อื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะการ
ปฏิบัติหนาที่งานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ที่คณะกรรมการตรวจเงิน
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แผนดินกําหนดและคูมือการตรวจสอบใน จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจวาผูรับการตรวจ
มีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในเปนอยางใด รวมถึงภาพลักษณของผูตรวจสอบภายในที่ถูก
มองวาเปนการจับผิดตามแนวความคิดเดิมๆหรือไม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูตรวจสอบ
ภายในใหมีศักยภาพ มีความสามารถมีวิสัยทัศนและเปนที่ยอมรับของสวนงานตางๆ โดยใหเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาทัศนคติของผูรบั การตรวจทีม่ ีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของผูร ับการตรวจทีม่ ีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในกับคุณลักษณะสวนบุคคล โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
ตําแหนงทีป่ ฏิบัติงานและหนวยงานที่สงั กัด
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ประกอบดวย อบต.บานดง อบต.สบ
ปาด อบต.นาสักและอบต.จางเหนือ จํานวน 103 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
ชั้นภูมิ(Stratified random sample)และทําการสุมทุกสวนในแตละชั้นภูมิตามสัดสวน
(Proportional Stratified random sampling)
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทํา การวิเ คราะหข อมู ล เชิ งปริม าณ โดยใชคอมพิวเตอร โ ปรแกรม
สําเร็จ รูปเพื่อ การวิจั ยทางสั งคมศาสตร จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหา
คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การเปรียบเทียบทัศนคติใชการทดสอบคาที (t – test)และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญที่.05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง
31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานระหวาง 4-6 ป ตําแหนงลูกจางและพนักงานสวน
ตําบล(ระดับปฏิบัติการ) และสังกัดสํานักปลัดทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางโดยภาพรวมอยูในระดับดี
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานมีทั ศนคติอยูในระดับดีโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ3.72และ3.64 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของผูรับการ
ตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในกับคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาเพศและ
อายุของผูรับการตรวจที่ตางกันมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน สําหรับผูรับ
การตรวจที่มีระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงที่ปฏิบัติงานและหนวยงานที่สังกัดที่ตางกันมีทัศนคติ
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานมีทัศนคติอยูในระดับดีเชนเดียวกัน สอดคลอง
กับทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ที่ไดศึกษาทัศนคติของผูจัดการสํานักงานบริการโทรศัพทที่มีตอ
ผูตรวจสอบภายในสํานักตรวจสอบภายในองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พบวา ทัศนคติของ
ผูจัดการที่มีตอผูตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณสมบัติ
และดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในกับคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา เพศและอายุของผูรับการตรวจที่ตางกันมี
ทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขัดแยง
กับสมมติฐานที่ผูศึกษาไดกําหนดไว แตสอดคลองกับ ลักขณาวงศมณฑา (2542) ที่ไดศึกษาความ
คิดเห็ นของพนักงานกลุ มบริ ษัทสามารถเทเลคอมตอการตรวจสอบภายในพบวาเพศและอายุไม มี
ความสัม พันธกับความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายใน สําหรับผู รับการตรวจที่มีร ะดับ การศึกษา
อายุงาน ตําแหนงที่ปฏิบัติงานและหนวยงานที่สังกัดที่ตางกันมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ที่
ไดศึกษาทัศนคติของผูจัดการสํานักงานบริ การโทรศัพท ที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํ านักตรวจสอบ
ภายในองคก ารโทรศัพท แห ง ประเทศไทย พบวาผู จัดการที่มี ร ะดับการศึกษาและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีทัศนคติตอผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ในดานการปฏิบัติงานและรายเรื่องไดแก
เรื่องความรอบรูในวิชาชีพและเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนผลมาจาก
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานและประสบการณที่ไดรับจากการ
ตรวจสอบแตกตางกัน ทั้งยังสอดคลองกับเสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ที่ไดศึกษาทัศนคติของ
พนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) พบวา
พนัก งานที่มี ร ะดับ ตําแหนง แตกตางกั นมี ทั ศนคติตอ การตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ
ภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่องความสัมพันธระหวางพนักงานตรวจสอบภายในและผูรับ
การตรวจสอบแตกตางกันทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบภายในมุงเนนที่การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
มากกวาการบริหารองคกร ซึ่งสวนใหญผูรับการตรวจจะเปนพนักงานสวนตําบล (ระดับปฏิบัติการ)
และลูก จ างขององคการบริห ารส วนตําบล จึ ง สง ผลให มี ทัศนคติตอ หนวยงานตรวจสอบภายในที่
แตกตางกัน ทั้งยังสอดคลองกับปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ที่ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวน
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ตําบลที่มีตอ การตรวจสอบภายในกรณีศึกษาองคกรบริหารสวนตําบลในจั งหวัดกาญจนบุรี พบวา
พนักงานสวนตําบลที่สังกัดสวนงานการศึกษามีความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในแตกตางกันใน
ดานคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบภายในและดานขอบเขตการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง/สวนที่แตกตาง อันจะสงผลใหการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป ใชวิธีการประเมินความเสี่ยงแตละกิจกรรมและความถี่ในการตรวจสอบซึ่งมักจะเจาะจงที่
สํานัก/กอง/สวนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ
ขอเสนอแนะ
1. ดานคุณสมบัติ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่ใชในการปฏิบัติงานและมีความยึดมั่นในอุดมการณและหลักการที่ถูกตอง เพื่อใหเปนผูที่มี
ความรอบรูและสามารถที่จะสรางความเขาใจชวยแนะนําแนวทางการแกไขปญหาตางๆใหแกผูรับการ
ตรวจไดทันเวลา รวมทั้งควรชี้แจงกฎระเบียบของการตรวจสอบภายในใหแกพนักงานทราบอยาง
ชัดเจนและทั่วถึงทั้งองคกร
2. ดานการปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบภายในควรมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน
เป นลายลั กษณอั ก ษรมีความยืดหยุนและแนวทางการปฏิบั ติง านไดร ะบุ วิธีในการคัดเลื อ กขอ มู ล
วิเคราะห ประเมินผลและบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม รวมทั้งการ
รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจนรัดกุม รวดเร็ว สรางสรรคและจูงใจ โดย
การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในเพื่อใหเปนมาตรฐานอันเดียวกันและ
ควรเปดโอกาสใหผูรับการตรวจไดอธิบายขอเท็จจริงกอนสรุปรายงานผลการตรวจสอบทั้งนี้เพื่อสราง
สัมพันธภาพและความรวมมือระหวางกันใหบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิ ส ระครั้ ง นี้สํ าเร็ จ ลงไดดวยความกรุ ณาจากท านอาจารย อั ศนีย ณ นาน
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค นคว าอิ ส ระที่ ให ค วามช วยเหลื อ ให คํา แนะนํ า ปรึ ก ษาและตรวจแก ไ ข
ขอบกพรองตางๆ จนการคนควาอิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริหารในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดกรุณา
ประสิทธิ์ประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตาง ๆ อยางดียิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่
คณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา
รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ขอบคุณครอบครัว ญาติพี่นองทุก ๆ คนที่คอยใหกําลังใจและ
คอยสนับสนุนในทุก ๆ ดานตลอดมา
คุณประโยชน คุณความดี หรื อคุณคาใด ๆ อั นพึ งมี จากการคนควาแบบอิส ระฉบั บนี้ ผู
ศึกษาขอนอ มบูชาแดคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และบูรพาจารยทุกทานที่ไดชี้แนะ ประสิท ธิ
ประสาทวิชาความรูตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี
และหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของและผูสนใจ
โดยทั่วไปที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณของสถาบันการศึกษาตอไป
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสับปะรด
Costs and ReturnAnalysis of Pineapple Wine Producion
ศุภลักษณ คําฟูบุตร*
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสับปะรด
โดยใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโดยการสัมภาษณผูควบคุมการผลิตไวนจากสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง เพื่อนํามาจัดทําประมาณการ
งบดุล งบกําไร ขาดทุน และ งบกระแสเงินสด และทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ผลการศึกษาพบวา การผลิตไวนสับปะรดตองใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 430,685.50 บาท ซึ่งมี
เงินลงทุนของสวนของเจาของเอง 430,685.50 บาท โดยแยกเปน 3 สวนคือ การลงทุนเริ่มแรก
278,060.00 บาท ตนทุนการผลิต 70,338.20 บาท คาใชจายในการขายและบริการ 82,287.50
บาท ตนทุนในการผลิตตอหนวยเทากับ 38.82 บาท รวมตนทุนการทําไวนสับปะรดตอหนวยเทากับ
237.69 บาท สําหรับการวิเคราะหผลตอบแทนพบวา ระยะเวลาในการคืนทุน 4 ป 25 เดือน โดยใช
อัตราสวนลดเทากั บ 8% ตอป มีมูล คาป จจุบั นสุท ธิ (NPV) เท ากับ 905,467.97 บาท อัตราสวน
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 49.17%ตอป แสดงวา การทําไวนสับปะรดใชระยะเวลาในการคืน
ทุนเร็วและใหผลตอบแทนที่คุมคาในการลงทุน สังเกตไดจากการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิที่มีคา
มากกวาเงินลงทุนทั้งหมด รวมทั้ง อัตราผลตอบแทนภายในมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังนั้น
การทําไวนสับปะรดจึงเหมาะสมที่จะลงทุน
ABSTRACT
This study aims to investigate costs and returnanalysis of pineapple wine
production using costs and return analysis methodology. The data derived from
interviewing wine production supervisors from Agricultural Technology Research
Institute. Rajamangala University of Technology Lanna Lampang is used to prepare a
balance sheet, income statement and cash flow statement and to analyze costs and
return for investment decision.
The result of cost analysis is concluded that pineapple wine production
requires a total investment of 430,685.50 baht. It is devided into 3 parts: Initial
investment of 278,060.00 baht . Production cost of 70,338.20 baht . Sales and
Service cost of 82,287.50 baht. The investment cost is 38.82 baht per unit including
pineapple wine production cost 237.69 baht per unit .
The results of return analysis is found that duration of payback lasts 4 years
and 25 months by using 8 percent discount rate per year. Pineapple wine production

390

Net Present Value (NPV) is 905,467.97 baht and Inter Rate of Return (IRR) is 49.17 %
per year. It is showed that pineapple wine production has a fast payback period and
return on investment worthwhile. It can be observed from the analysis of the net
value which has more value than the total investment and Internal Rate of
Return(IRR) has more value than Interrest Rate as well Thus, pineapple wine
production is suitable for investment.
บทนํา
ปจจุบันรสนิยมในการดื่มไวน ไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
ผลการศึกษาทางการแพทยยอมรับวา การดื่มไวนในปริมาณที่เหมาะสม จะชวยลดการเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและไขมันในเสนเลือดอุดตัน มีผลตอระบบขับถาย ทําใหผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทอื่นหันมาดื่มไวนแทน การบริโภคไวนเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐยังใหการ
สนับสนุนไวนพื้นบานโดยให นักวิชาการวิจัยไวนพื้นบานตาง ๆ ซึ่งใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีใน
ประเทศ เชน ไวนที่ทําจาก ขาว สับปะรด ลําไย เปนตน
ปจจุบันนักวิจัยไวนจากหลายสถาบันตางพัฒนาการผลิตใหไวนมีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่อรองรับการเปดเสรีการผลิตไวนผลไมในประเทศไทย ภาครัฐใหการสนับสนุนไวนพื้นบานโดยให
นักวิชาการวิจัยไวนพื้นบานตางๆ ซึ่งใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในประเทศ
จังหวัดลําปางเปนอีก พื้นที่หนึ่งที่มีผลไมประจําถิ่นคือ สับปะรด เพราะมี พื้นที่เพาะปลู ก
เหมาะแกการปลูกสับปะรด โดยพื้นที่ตําบลบานเสด็จ ไดชื่อวาเปนแหลงเพาะปลูกสับปะรดที่สําคัญ
ของจังหวัดลําปาง เกษตรกรเกือบทุกหลังคาเรือนจะทําไรสับปะรดเปนของตนเอง ผลดังกลาวทําใหมี
ปริมาณของสับปะรดในทองตลาดเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญสับปะรดมีราคาถูก
ผูทําการศึกษาจึงสนใจที่จะทํ าการวิเคราะหหาตนทุนและอัตราผลตอบแทน การทําไวน
สับปะรด เพื่อเปนขอมูลในการทําธุรกิจไวนสับปะรด และนํามาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ
ทําไวนชนิดตาง ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสับปะรด
วิธีดําเนินการศึกษา
วิธีการศึกษา ในการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสับปะรด
ไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาไวดังนี้ คือ วิเคราะหตนทุนในการผลิตไวนสับปะรด เพื่อหาคาใชจายใน
การลงทุ น ตนทุ นในการผลิ ตไวนสั บ ปะรดและคาใชจ ายในการขายและบริ ห าร การวิเคราะห
ผลตอบแทนในการผลิตไวนสั บปะรด เพื่ อหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)และอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of
Return : IRR)
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เครื่องมือที่ใชในศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวนสับปะรด มีเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ บทสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณ การสังเกตการณทํางาน และ
กรรมวิธีการผลิต โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของการทํา
ไวนสับปะรด สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการทําไวนสับปะรด ไดแก คาใชจายในการลงทุน
ตนทุนในการผลิตไวนสบั ปะรด และ ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการทําไวนสับปะรด
การวิเคราะหขอมูล
ขอ มูล ที่ร วบรวมไดจ ากการสั มภาษณ จะนํามาวิเคราะห โดยใชส ถิติวิเ คราะหขอมู ลเพื่ อ
อธิบายลักษณะของขอมูลในแตละสวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของไวนสับปะรด จะ
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) สวนที่
2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตไวนสับปะรดสามารถแบงการวิเคราะหได ไดแก การลงทุนเริ่มแรก
เพื่อคํานวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ ตนทุนการผลิตไวนสับปะรด เพื่อคํานวณหาตนทุนตอ
หนวย ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เพื่อคํานวณหากระแสเงินสดจาย สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการจําหนาย การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจําหนายไวนสับปะรด
เพื่ อ ให ท ราบถึงรายไดตอหนวย กระแสเงิ นสดรั บ และคํานวณหากระแสเงิ นสดสุ ท ธิ สามารถ
วิเคราะหโครงการโดย วิธีการหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ควรมีระยะเวลาคืนทุนที่
สั้นกวาระยะเวลาคืนทุ นที่ตองการหรื อมี ระยะเวลาคืนทุ นเร็ว วิธีก ารหามู ลคาป จจุบั นสุ ทธิ (Net
Present Value : NPV) หากผลลัพธที่ไดออกมา มีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวกหรือมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดสุทธิสูงกวาจํานวนเงินลงทุน จะถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได และวิธีการหา
อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return : IRR) อัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดควร
เทากับหรือมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย คือรอยละ 8 ซึ่งเปนอัตรา ณ 28
มิถุนายน 2556 จะถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของไวนสับปะรด
ผลการศึกษา พบวา เปนการผลิ ตไวนสั บปะรด มีลั กษณะการดําเนินงานที่ก ระทบตอ
สิ่งแวดลอม นอยที่สุด โดยเนนหลักการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน 2 แนวทาง คือ 1.
การรัก ษาสภาพแวดล อม โดยสรางสมดุล ในระบบนิเวศน ไมส งผลกระทบตอชุม ชนใกลเคียงและ
พนักงาน โดยควบคุมกระบวนการผลิตใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและควบคุมการปลอย
มลพิษใหไดตามมาตรฐานของทางราชการประกอบกับพัฒนาพนักงานใหมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง 2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยลดใชพลังงาน มีปริมาณการผลิตขวดบรรจุ
ขนาด 750 มิลลิลิตร ในจํานวน 1,812 ขวดใน 1 ครั้งการผลิต โดยกรรมวิธีการผลิต ไดแหลงที่มาของ
ขอมูลตาง ๆ จาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตไวนสับปะรด
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตลอดอายุโครงการพบวาการผลิตไวนสับปะรด
เมื่อพิจารณาการลงทุนในปแรก พบวาใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 430,685.50 บาท เปนเงินลงทุนของสวน
ของเจาของเองทั้งหมด โดยแยกเปน 3 สวน การลงทุนเริ่มแรก 278,060.00 บาท ตนทุนการผลิต
70,338.20 บาท และ คาใชจายในการขายและบริการ 82,287.50 บาท โดยตนทุนในการผลิตไวน
สับสับปะรดเทากับ 38.82 บาทตอหนวย
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตไวนสับปะรด
ผลจากการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนพบวาการทําไวนสับปะรด โดยคํานวณหา
ราคาขาย ณ จุดคุมทุน(Break – Even Point) เทากับ 238 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 4.25 ป
โดยใชอัตราสวนลดเทากับ 8% ตอป พบวาการทําไวนสับปะรดมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ
905,467.97 บาท อัตราสวนผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 49.17% ตอป แสดงวา การทําไวน
สั บ ปะรดใช ร ะยะเวลาในการคื น ทุ น เร็ ว และให ผ ลตอบแทนที่ คุ ม ค า ในการลงทุ น เพราะอั ต รา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูหรือ อัตราคิดลดที่กําหนดคือ รอยละ 8
เหมาะสมที่จะลงทุน
อภิปรายผล
จากการที่ปจจุบั นการดื่มไวน ไดแพรหลายเขามาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก อีกทั้งผล
การศึกษาทางการแพทยยอมรับวา การดื่มไวนในปริมาณที่เหมาะสม จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและไขมันในเสนเลือดอุดตัน มีผลตอระบบขับถาย ทําใหผูคนหันมาสนใจดื่มไวนกันมากขึ้น
ประกอบกับจังหวัดลําปางเปนพื้นที่ ที่มีสับปะรดเปนจํ านวนมากเนื่องจากกลุมเกษตรกรนิยมปลู ก
สับปะรดเพราะพื้นที่เหมาะแกการเพราะปลูก และ จากเหตุนี้เองที่ทําใหปริมาณผลผลิตสับปะรดใน
ทองตลาดมีเพิ่มมากขึ้นสงผลใหสับปะรดมีราคาถูก ผูทําการศึกษาจึงเล็งเห็นวาการผลิตไวนสับปะรด
เปนอีก หนึ่งตัวเลือ กที่จะสามารถลดปริมาณสั บปะรดที่มีม ากเกินไปในทองตลาดและประกอบกั บ
ปจจุบันที่ไวนกําลังเปนที่นิยม จึงไดสนใจที่จะทําการวิเคราะหหาตนทุนและอัตราผลตอบแทนการ
ผลิตไวนสับปะรด เพื่อเปนขอมูลในการทําธุรกิจไวนสับปะรดและนํามาใชประกอบการตัดสินใจลงทุน
ในการทําธุรกิจไวนสับปะรด โดยไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการขอมูลที่ไดมาจาก
วิธีก ารสั ม ภาษณผู ควบคุม การผลิ ตไวนจ ากสถาบั นวิจั ยเทคโนโลยีก ารเกษตร จากมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง เพื่อนํามาจัดทํา งบดุล งบกําไร ขาดทุน และ งบกระแสเงินสด
เพื่อทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งผลจากการศึกษา
พบวาการทําไวนสับปะรด ใชระยะเวลาคืนทุนที่เร็วใหผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุนสังเกตไดจาก
การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิที่มีคามากกวาเงินลงทุนทั้งหมด รวมทั้ง อัตราผลตอบแทนภายในมีคา
มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู ดังนั้นการทําไวนสับปะรดจึงเหมาะสมที่จะลงทุน
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ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตไวนสับปะรด พบวาเปนกิจการที่นาลงทุน
และใหผลตอบแทนที่คุมคา แตยังขาดความรูเรื่องการตลาด ขอเสนอแนะควรศึกษาเรื่องการตลาด
เพื่อความไดเปรียบในเชิงการคา หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมการผลิตและจําหนายไวนผลไมอยาง
จริงจัง เนื่องจากผลิตจากผลไมไทยและเปนภูมิปญญาชาวบาน เพื่อเปนการชวยสรางศักยภาพอยาง
เปนระบบ
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับการอนุเคราะหจาก อาจารยที่
ปรึกษา อาจารยสจุ ินต สุริยศ และ อาจารยอัศนีย ณ นาน อาจารยทปี่ รึกษาการคนควาอิสระที่ให
ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการคนควาอิสระครั้งนีเ้ สร็จ
สมบูรณ ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ลําปาง ที่ใหความรวมมือและความอนุเคราะหขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี และขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริ หารในหลั กสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ย
เนชั่น ลําปาง ทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ
อยางดียิ่ง และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่ อ นๆ บริ ห ารธุร กิ จมหาบั ณฑิต รุน 2 ที่ไดชวยเหลื อ คอยให
กําลังใจ ใหคําปรึกษา และคําแนะนําตางๆ หวังวาขอมูลที่ไดจากการคนควาอิสระนี้ จะมีประโยชน
สําหรับผูที่สนใจตอไป
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กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการหอพักในตําบลชมพู
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Marketing Mix Strategies of Dormitory entrepreneurs in Chumphu Sub-district,
Mueang District, Lampang Province.
เขมวัลย มีแกว*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการดําเนินกิ จการหอพักของผูประกอบการ
และศึก ษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูป ระกอบการหอพั ก ในตําบลชมพู อําเภอเมือ ง
ลําปาง จังหวัดลําปางโดยใชแบบสอบเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการหอพัก
เอกชนในเขตตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จั งหวัดลําปาง จํานวน 130 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติคา t-test และ
One Way Anova
ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการหอพักเอกชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 3140 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เปนเจาของกิจการ สวนใหญเปนหอพักหญิง มีขนาด
หอพัก ต่ํากวา 10 หอง เปดใหบริการมาเปนระยะเวลา 6-10 ป มีการเรียกเก็บคาประกัน จํานวน
1,000 บาท มีอัตราคาเชาตอเดือน ในชวงราคา 1,501-2,000 บาท สวนใหญไมมีการเก็บคาเชาเปน
เทอม มีการชําระคาน้ําในลักษณะเหมาจาย โดยเรียกเก็บเหมาจาย 50 บาทตอคนตอเดือน สําหรับ
คาไฟเก็บตามจํานวนที่ใชจริง 7 บาทตอหนวยการดําเนินกิจการหอพัก พบวาจุดเดนคือ ตั้งอยูใกล
สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และเจาของมีมนุษยสัมพันธดี คอยดูแลเอาใจใส ขอเสียเปรียบของกิจการ
คือ การไมมี Webpage และ Facebook ของหอพัก ไมมีระบบรักษาความปลอดภัย(กลองวงจรปด
ระบบคีย ก าร ด) และไม มี ก ารให บ ริ ก ารอิ น เตอร แ บบไร ส าย (Wireless) ตามลํ าดั บ ป จ จั ยแห ง
ความสําเร็จของกิจการหอพัก สวนใหญคือการมีทําเลที่ตั้งใกลสถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และมีเจาของหรือผูดูแลที่เอาใจใสดูแลเปนอยางดีผูประกอบการหอพักเอกชน
ใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสมทางตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ใหความสําคัญในระดับมากในดานบุคลากร รองลงมาคือ ดานกระบวนการบริการ ดานราคา
ดานการบริการ และ ดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลางในกล
ยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับผลการเปรียบเทียบ
ประเภทของหอพัก และขนาดของหอพัก กับกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการ
หอพัก ในตําบลชมพู อําเภอเมือ งลํ าปางพบวา ขนาดของหอพัก และระยะเวลาที่เ ปดให บริ การที่
ตางกันใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสมทางการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
และ .05 สวนประเภทของหอพัก พบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : กลยุทธสวนประสมทางตลาด ผูประกอบการหอพัก
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ABSTRACT
The purpose of the independent study was to analyze the dormitory
enterprise in Chumphu Sub-district, Mueang Lampang and to study the marketing mix
strategic of the entrepreneurs in Chumphu Sub-district, Mueang Lampang. Data were
collected by questionnaire from 130 samples of private dormitory entrepreneurs in
Chumphu Sub-district, Mueang Lampang. The data analysis using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test statistics and the One Way Anova.
The study found that the Private dormitory entrepreneurs precedence
overall marketing mix strategies on height level. Each fact the entrepreneurs gave
priority on height level are as follow personnel strategy, followed by a service
process, Pricing strategy, Strategies and tactics for creating and outlook of the place .
Medium priority strategies in distribution channels and marketing strategies
accordingly.Comparison of types and the size of the dorm . Marketing mix strategies
of the entrepreneurs in Chumphu Sub-district, Mueang Lampang found that the size
of a dorm at different strategic marketing mix differ significantly at the .01and type of
Dorm found no difference.
Keywords : Marketing Mix Strategies Dormitory entrepreneurs
บทนํา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ประชากรมีการเคลื่อนยายที่อยูอาศัยของตนดวยเหตุผล
ตางๆ เชน เพื่อลงทุนทําธุรกิจ การยายตามสถานที่ทํางาน เพื่อการทองเที่ยว การใชชีวิตระยะยาว
ยามเกษียณ และเพื่อศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษา จึงกอใหเกิดความตองการเชาที่พักอาศัยเพิ่ม
มากขึ้น ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาเกิดขึ้นอยางมากมายแทบทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ในจั ง หวัด ที่ เ ป น จุ ดศู นย ร วมของ สถานศึ ก ษา แหล ง งาน และเขต
อุตสาหกรรมตาง ๆ
ปจ จุ บั นจั ง หวัดลํ าปาง มี ความเจริ ญ เติบ โตในดานเศรษฐกิ จ สั ง คม และการศึก ษาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของ ธุรกิจภาคตางๆ รวมทั้งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ทําใหเกิดการหลั่งไหลของประชากรเขามาสูจังหวัดลําปางมากขึ้น สําหรับพื้นที่ตําบลชมพู ซึ่ง
เปนที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง มีนักศึกษาเขามาพักอาศัยเพื่อศึกษาเลาเรียนและมีแนวโนม
สูงขึ้นทุกป ดังนั้นที่พักอาศัยประเภทหอพักจึงเปนที่ตองการมาก โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาที่อยูใกลกับ
มหาวิทยาลั ย ในการศึก ษาครั้ง นี้ เพื่ อ ใชเป นประโยชนในการปรับ แผนกลยุท ธท างการตลาดให กั บ
ผูประกอบการในปจจุบัน และเพื่อเปนแนวทางในการทําแผนกลยุทธทางการตลาดของผูที่จะประกอบ
ธุรกิจหอพักในอนาคต ขณะเดียวกันยังสามารถนําขอมูลมาเปนแนวทางในการดําเนินการใหหอพักเปน
ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย อบอุน และมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เปน
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูมาใชบริการหอพักอีกดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหการดําเนินกิจการหอพักของผูประกอบการหอพัก ในตําบลชมพู อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการหอพัก ใน ตําบลชมพู อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูประกอบการหอพักในตําบลชมพู อําเภอเมือง
ลําปาง จั งหวัดลําปาง ที่ ขึ้นทะเบี ยนกับ สํ านัก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของ
มนุษย จังหวัดลําปางจํานวน 187 ราย
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ยทางสั งคมศาสตร จากคะแนนขอมู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA)ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาผูประกอบการพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 3140 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ หอพักสวนใหญเปนหอพัก
หญิง มีขนาดหอพัก ต่ํากวา 10 หอง สวนใหญ เปดใหบริการมาเปนระยะเวลา 6-10 ป มีการเรียก
เก็ บ คาประกั นก อ นเขาพั ก เป นจํ านวนเงิ น 1,000 บาท เก็ บ อั ตราคาเชาพั ก รายเดือ นอยูร ะหวาง
1,501-2,000 บาท อัตราคาเชารายเทอมอยูในชวงราคา 6,001-8,000 บาท สวนใหญไมมีบริการเชา
พิเศษชวงปดภาคเรียน มีการเรียกเก็บคาน้ําแบบเหมาจาย สวนคาไฟฟาเรียกเก็บตามใชจริง
การวิเคราะหการดําเนินกิจการหอพักพบวา จุดเดนของกิจการหอพักเมื่อเทียบกับคูแขง คือ
ตั้งอยูใกลสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือ เจาของมีมนุษยสัมพันธดี คอยดูแลเอา
ใจใสและ หอพักปฏิบัติถูกตองตาม พรบ.หอพักขอเสียเปรียบของกิจการหอพักเมื่อเทียบกับคูแขง 3
ลําดับแรก คือ การไมมี Webpage Facebook ของหอพัก มากที่สุด รองลงมาคือ ไมมีระบบรักษา
ความปลอดภัย(กล อ งวงจรป ด ,ระบบคียก าร ด ) และไม มี ก ารให บ ริ ก ารอิ นเตอร เ นตแบบไร ส าย
(Wireless) สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของกิจการหอพัก คือ การมีทําเลที่ตั้งใกลสถาบันการศึกษา
สถานที่ทํางานมากที่สุด
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การวิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ ส ว นประสมทางการตลาดของผู ป ระกอบการหอพั ก พบว า
ผู ป ระกอบการให ความสํ าคัญ ตอ กลยุท ธส วนประสมทางตลาดในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบการหอพักใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสมทางตลาดใน
ระดับมาก ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการบริการ ดานราคา ดานการบริการ และดานการ
สรางและนําเสนอทางกายภาพ ตามลํ าดับ และใหความสํ าคัญตอกลยุทธสวนประสมทางตลาดใน
ระดับปานกลางในดานชองทางการจัดหนาย และดานสงเสริมการตลาดตามลําดับ
ประเภทของหอพั กที่ แตกตาง ผูป ระกอบการใหความสํ าคัญ ตอ กลยุท ธสวนประสมทาง
การตลาดไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนขนาดของหอพัก พบวา หอพักที่มีขนาด
ตางกันใหความสําคัญตอกลยุท ธสวนประสมทางการตลาดในดานการบริการ ดานชองทางการจั ด
จําหนาย ดานบุคลากรดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพและดานกระบวนการบริการ แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .01 สวนดานราคา ดานสงเสริม การตลาด พบวา ไมแตกตางกัน และ
ระยะเวลาที่ เป ดใหบ ริก ารตางกันใหความสํ าคัญ ตอ กลยุท ธส วนประสมทางการตลาดในภาพรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 และเมื่อพิ จารณาในแตละดาน พบวา ระยะเวลาที่เป ด
ใหบริการตางกันใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานการบริการ และดานสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร
และดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานราคา
และดานกระบวนการบริการ พบวา ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการหอพัก ในตําบลชมพู
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูประกอบการหอพักใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสม
ทางตลาดในดานบุคลากร และดานกระบวนการบริการสูงกวาดานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
การบริ ห ารตลาดบริ ก ารของ ศิริ ว รรณ เสรี รั ตน( 2552) ที่ ก ล าววา พนัก งานที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การ
ใหบริการ พนักงานให บริการเป นปจจัยสูความสําเร็จ ที่สําคัญมาก พนักงานสามารถสร างการรับ รู
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ และสอดคลองกับแนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985) เกี่ยวกั บ คุณภาพในการให บ ริก าร ที่ก ล าววากระบวนการให บ ริก ารจะมี ลั กษณะ
เฉพาะตัวที่จะเปนกุญแจไปสูความสําเร็จ ผูบริหารจะตองคนหาปจจัยสําคัญใหพบและทําการปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการใหบริการที่เกี่ยวของและสรางใหเปนวัฒนธรรมขององคกรใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาภายในและภายนอก
จากผลการศึกษาการดําเนินกิจการหอพัก พบวา จุดเดนของกิจการหอพักเมื่อเทียบกับ
คูแขง 3 ประการแรก คือ ตั้งอยูใกลสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือ เจาของมี
มนุษยสั ม พั นธดี คอยดูแลเอาใจใส และ หอพั ก ปฏิบั ติถูก ตอ งตาม พรบ.หอพั ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึก ษาของ ยุท ธพงษ ปรี ดีชม (2554) ที่ ศึก ษากลยุท ธก ารดําเนินงานของธุร กิ จ หอพั ก ในเขต
เทศบาลตํ า บลแม โ จ อํ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ในด า นกลยุ ท ธ ท างการตลาด
ผูประกอบการหอพักมีการคํานึงถึงจุดเดนของกิจการนั่นคือ ภาพพจนของหอพักดี ปลอดภัย สะอาด
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และดูแลซอมบํารุงอุปกรณในหองอยางสม่ําเสมอ การตั้งอยูใกลแหลงทํางานหรือแหลงศึกษา และ
เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธดี
ขอเสนอแนะ
1. ผูประกอบการหอพักควรมีการสราง Webpage Facebook ของหอพัก เพื่อใหเปนที่
รูจักของนักศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของกิจการ ประกอบกับกลุมเปาหมายเปนกลุมนักศึกษา
ซึ่งสามารถเขาถึงการประชาสัมพันธจากสื่อดังกลาวไดงาย ในขณะเดียวกันระบบความปลอดภัยนั้น
เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูเขามาเลือกใชบริการ (นักศึกษา) และเปนการสราง
ความมั่นใจใหกับผูปกครองของนักศึกษาดวย ในขณะเดียวกันหอพักควรมีการพัฒนาหรือติดตั้ง
ระบบอิ นเตอรแบบไร สาย (Wireless) เพื่ อเปนการเสริม สิ่ง อํานวยความสะดวกให กับ ผูที่ เขามาใช
บริการมากยิ่งขึ้น
2. ผูประกอบการหอพักควรมีการเปดบริการในชวงปดภาคเรียน ซึ่งจะมีนักศึกษาสวนหนึ่ง
มาเรียนในภาคฤดูรอน และฝกงาน และตองการที่พักอาศัยในชวงเวลาดังกลาว หรือหากนักศึกษาผู
เชาไมไดเรียนภาคฤดูรอน สามารถฝากของไวโดยเลือกชําระคาเชาในราคาพิเศษชวงปดภาคเรียน ซึ่ง
เปนโอกาสที่ผูประกอบการหอพักไดใชโอกาสดังกลาวในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น
3.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเปนไปไดของการ
ลงทุ นในธุรกิจ หอพัก เอกชนบริ เวณมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลํ าปาง เพื่ อใชเ ปนขอมู ลเบื้องตนสําหรั บ
ผูประกอบการรายใหมที่สนใจเขามาดําเนินการธุรกิจหอพัก และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การให บริ การหอพั กนักศึกษาในตําบลชมพู อํ าเภอเมือ งลํ าปาง จั งหวัดลําปาง เพื่ อทํ าใหไดขอมู ล
สําหรับการพัฒนาการใหบริการหอพักสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนีส้ ําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งทานประธานกรรมการที่และ
ทาน กรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย มหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งไดกรุณาชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
และตรวจสอบขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนการคนควาอิสระฉบับนีส้ ําเร็จลุลวงได
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบคุณผูประกอบการหอพักในตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณ เจาหนาที่สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดลําปาง ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับหอพัก รวมทั้งขอขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดให
ความชวยเหลือและประสานงานดวยดีมาตลอด
ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณครอบครัวที่ให ความเกี้อหนุนและเปนกํ าลังใจเปนอยางมาก จน
สงผลใหการคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสําเร็จบรรลุไดตามเปาหมาย คุณคาและประโยชน ที่ไดรับ
จากการคนควาอิ ส ระนี้ ผูวิจั ยขอมอบให แดคณาจารยทุ ก ทานที่ ไดให ความรู จนทํ าให ส ามารถจั ด
ทํ าการคนควาอิ ส ระครั้ ง นี้สํ าเร็ จ ดวยดี และหวัง เป น อยางยิ่ง ว า การคนควาอิ ส ระฉบั บ นี้จ ะเป น
ประโยชนสําหรับผูประกอบการและผูที่สนใจในธุรกิจประเภทนี้
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ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่
Cost and Return of Bakery Business A Case Study of Aroijang Bakery Shop.
รัตนา อุตมะ*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อ วิเ คราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิ จเบเกอรี่ :
กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจเบ
เกอรี่รานอรอยจังเบเกอรี่รวมถึงการใชขอมูลจากการจดบันทึกในระหวางปและจากการศึกษาคนควา
และรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโดยการวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
และอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR) สําหรับผลิตภัณฑ 3 ชนิด ไดแก เคกมะพราว เครปเคก และ
ดับเบิ้ลช็อคโกแลตเคก
ผลการศึกษา พบวา ธุรกิจเบเกอรี่รานอรอยจังเบเกอรี่ ใชงบประมาณในการลงทุนปแรก
เทากับ 550,000 บาท สวนตนทุนการผลิต แยกเปนตนทุนของผลิ ตภัณฑแตละประเภท ดัง นี้
ผลิตภัณฑเคกมะพราวมีตนทุนการผลิตเทากับ 97,577.10 บาท ผลิตภัณฑเครปเคก มีตนทุนการ
ผลิตเทากับ 51,924.69 บาท ผลิตภัณฑดับเบิ้ลช็อคโกแลตเคกมีตนทุนการผลิตเทากับ 58,896.72
บาท คาใชจายในการขายและบริหารแยกเปนตนทุนของผลิตภัณฑแตละประเภท ดังนี้ ผลิตภัณฑ
เคกมะพราวมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 10,099.23 บาท ผลิตภัณฑเครปเคก เทากับ
5,945.66 บาท และผลิตภัณฑดับเบิ้ล ช็อคโกแลตเคก เทากั บ 6,025.11 บาท ผลตอบแทนจาก
การลงทุนผลิต สําหรับการผลิต ผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ผลิตภัณฑเคกมะพราว มีรายไดจากการ
จําหนายเท ากับ 135,750 บาท ผลิตภัณฑเครปเคก มีรายไดจากการจําหนายเทากั บ 79,920
บาท ผลิ ตภัณฑ ดับ เบิ้ล ช็อ คโกแลตเคก มี รายไดจากการจํ าหนายเท ากั บ 81,000 บาท ดัง นั้น
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้ง 3 ประเภท จะมียอดรายไดในปที่ 1 ทั้งสิ้น เทากับ 296,670 บาท จากการ
ประเมินโครงการลงทุนในโครงการ พบวา มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากั บ 3 ป 7 เดือน 3 วัน มี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 8 เทากับ 334,594.73 บาท และ
มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR) เทากับรอยละ 20.20
คําสําคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน ธุรกิจเบเกอรี่
ABSTRACT
This independent study aims to study cost and return of bakery business, a
case study of Aroijang bakery shop. The data was collected by interviewing the
entrepreneur, using the annual recording, and gathering all the information from
academic documents, texts, and related researches. The data was analyzed by using
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the methods of Payback Period (PB), Net Present Value (NPV), and Internal Rate of
Return (IRR) with the 3 products included coconut cake, crepe cake, and double
chocolate cake.
The study discovered that Aroijang bakery shop invested on the first year
550,000 baht. The costs of production were divided into 3 categories; coconut cake
97,577.10 baht, crepe cake 51,924.69 baht, and double chocolate cake 58,896.72
baht.
The selling and administrative expenses of coconut cake, crepe cake, and
double chocolate cake were 10,099.23 baht, 5,945.66 baht, and 6,025.11 baht
respectively.
The returns of bakery products included coconut cake, crepe cake, and
double chocolate cake were 135,750 baht, 79,920 baht, and 81,000 baht
respectively. Therefore, the total return of 3 bakery products on the first year was
296,670 baht.
The bakery products investment evaluation found that bakery products had
3 years 7 months and 3 days of Payback Period, the Net Present Value with
discount rate at 8 percent equaled to 334,594.73 baht, and the Internal Rate of
Return was 20.20 percent.
บทนํา
ในปจจุบัน การดําเนินชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหพฤติกรรมการรับประทานอาหารมี
การเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ผลิตภัณฑเบเกอรี่ จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของคนรุนใหม ที่ตองการ
ความสะดวก รวดเร็ วในการบริ โ ภคแทนอาหารมื้ อ หลั ก เนื่อ งจาก เป นผลิ ตภั ณฑ ที่ ส ามารถ
รับ ประทานไดงาย มีชนิดและรู ปแบบที่ ห ลากหลาย ส ง ผลทํ าใหธุร กิจ เบเกอรี่ มีก ารพั ฒนาอยาง
ตอเนื่องไปตามกาลเวลา
การปรับเปลี่ยนแตละชวงเวลาแสดงถึงแนวโนมการแขงขันอยางตอเนื่องของธุรกิจเบเกอรี่
ไดเปนอยางดี กระแสของเบเกอรี่สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยมากกวา 7,000,000,000
บาท และมีอัตราการเจริญเติบโตไมต่ํากวารอยละ 15-17 ตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ออนไลน) ทั้งนี้
ถือเปนโอกาสอันดีในการเพิ่มชองทางการตลาดสําหรับผูประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ใหมากขึ้น
จังหวัดลํ าปางเปนจังหวัดที่มีความเจริญ ดานเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความสะดวกในการ
คมนาคมขนสง อีกทั้งมีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกป จากการสํารวจพบวา จังหวัดลําปางมีจํานวน
ประชากรในป พ.ศ. 2555 เทากับ 761,949 คน และในปพ.ศ. 2556 เทากับ 777,581 คน โดยมี
จํานวนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.01 (สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง, 2556, ออนไลน) ทําใหธุรกิจเบเกอ
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รี่เปนอีกหนึ่งธุรกิจ ที่นาสนใจสําหรับผูที่จะเขามาลงทุน แตเนื่องจากปจจุบันธุรกิจนี้ เปนธุรกิจที่มี
การแขงขันเกิดขึ้นอยางมาก อาทิเชน การขยายสาขาหรือเปดรานจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญ
เพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น จากการแขงขันในการดําเนินธุรกิจทําให ผูประกอบการ
ธุรกิจเบเกอรี่หรือผูที่มีความสนใจในธุรกิจนี้ จึงควรศึกษาขอมูลและรายละเอียดในการดําเนินงาน
เพื่อประเมินความเปนไปไดจากการประกอบธุรกิจใหสําเร็จลุลวง ไปไดดวยดี
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ :
กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่ เพื่อทราบตนทุนและผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจเบเกอรี่
ตลอดจนใชเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจในธุรกิจเบเกอรี่เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจลงทุนตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ : กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกผปู ระกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้
ไดเจาะจงเฉพาะรานอรอยจังเบเกอรี่
เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนสัมภาษณ
เชิงลึก (Depth Interviews)
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณประกอบเพื่อคํานวณหา
เงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ ตนทุนในการผลิตเบเกอรี่ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน ตนทุน
การผลิตเบเกอรี่ และคาใชจายในการขายและบริหาร เพื่อคํานวณหาตนทุนตอหนวยและกระแสเงิน
สดจาย จากนั้นไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจําหนายเบเกอรี่ เพื่อใหทราบถึง
รายไดตอหนวย กระแสเงินสดรับ และคํานวณหากระแสเงินสดสุทธิ สามารถวิเคราะหโครงการโดย
การคํานวณหาวิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนที่
แทจริง (IRR)
สรุปผลการศึกษา
รานอรอยจังเบเกอรี่ ตั้งอยูเลขที่ 1069/2-3 หมู 1 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง เกิดขึ้นโดยการฝกปฏิบัติในการเรียนทําขนมเคกและเบเกอรี่ จากนั้นเกิดความชื่นชอบและ
สนใจเริ่มตนประกอบธุรกิจโดยทําขนมเคกวางจําหนายตามรานกาแฟทั่วไปในจังหวัดลําปาง อีกทั้งใน
ปจจุบันกระแสรานกาแฟและเบเกอรี่ที่มีอินเทอรเนทใหบริการกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย
ปจจุบันรานอรอยจัง เบเกอรี่เปดจําหนายเบเกอรี่ทั้งเคก และคุกกี้ตัวหนอน ทุกวันจันทร ถึงวันเสาร
และวางจําหนายเบเกอรี่ในรานกาแฟตางๆ มากมาย
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การวิเคราะหตนทุ นในการลงทุนผลิ ตเบเกอรี่ พบวา คาใชจ ายในการลงทุ น แบ งเป น
อาคารสําเร็จรูป และอุ ปกรณการผลิต โดยรวมตนทุนของผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ โดยมี
คาใชจายในการลงทุ นปแรกเทากับ 550,000 บาท ตนทุนการผลิ ต และผลตอบแทน แยกเป น
ผลิตภัณฑแตละประเภท ดังตารางตอไปนี้
ประเภทผลิตภัณฑ
ตนทุนและผลตอบแทน
รวม
ดับเบิ้ล
เคกมะพราว
เครปเคก
ช็อคโกแลตเคก
ขาย
135,750.00
79,920.00
81,000.00 296,670.00
ตนทุนการผลิต
97,577.10
51,924.69
58,896.72 208,398.51
ค า ใช จ า ยในการขายและ 10,099.23
5,945.66
6,025.11
22,070.00
บริหาร
กําไรสุทธิ
28,073.67
22,049.65
16,078.17
66,020.49
การประเมินโครงการลงทุนในผลิตภัณฑเบเกอรี่
การประเมินโครงการลงทุน
ผลการประเมิน
Payback Period
3 ป 7 เดือน 3 วัน
NPV
19,182,254.40
IRR
12.06%

การตัดสินใจ
ยอมรับการลงทุน
ยอมรับการลงทุน
ยอมรับการลงทุน

อภิปรายผลการศึกษา จากการลงทุนธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษา รานอรอยจังเบเกอรี่ พบวา
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเบเกอรี่ กรณีศึกษา รานอรอยจังเบเกอรี่
สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ การวิเคราะหตนทุนในการลงทุนผลิตเบเกอรี่ พบวา คาใชจาย
ในการลงทุน ของผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท เทากับ 208,398.51 บาท และมีคาใชจายในการขาย
และบริหารของผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท เทากับ 22,070 บาท จากการวิเคราะหการลงทุน พบวา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3 ป 7 เดือน 3 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ที่อัตรา
คิดลด (Discount Rate) รอยละ 8 เทากับ 334,594.73 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เทากับรอยละ 20.20 มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยคือมีผลตอบแทนที่ดี มีระยะเวลาคืนทุนที่
เหมาะสม แสดงถึงการมีผลการดําเนินงานที่ดี
ในการศึกษาครั้ง นี้ สอดคลอ งกั บแนวคิดและทฤษฎีของกิ่ งกนก พิ ทยานุคุณและคณะ
(2554) และสมนึก เอื้อจิระพงษพันธ(2552) ที่ไดเสนอองคประกอบของตนทุนไว และนอกจากนี้
ยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ ซึ่งประกอบดวย วิธีระยะเวลา
คืนทุ น วิธีมู ลคาปจ จุบั นสุ ทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมาใชในการวิเ คราะห ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ แนวคิด ทฤษฎีข องนภาพร นิล าภรณกุ ล (2553) และคณะไดเ สนอไวเ พื่ อ ใชเ ป น
เครื่องมือในการประเมินโครงการ รวมถึง แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ของพูน
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ศักดิ์ แสงสันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดกลาวถึง ระยะเวลาคืนทุน คือเนนการ
ยอมรับโครงการที่ใหระยะเวลาคืนทุนเร็วเปนสําคัญ ในสวนของมูลคาปจจุบันสุทธิ จะมีการยอมรับ
หากโครงการนั้นมี มู ล คาเพิ่ ม ขึ้น หรื อ มี คา NPV เป นบวก ก็ ยอมรั บ ไดวาโครงการนั้นสามารถ
ดําเนินการไดรวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ก็คือจะยอมรับโครงการที่มีคา IR สูงกวาอัตราตาม
เกณฑที่ไดกําหนดไว ถา IRR ของโครงการต่ํากวาเกณฑดังกลาวก็จะไมยอมรับโครงการนั้น นอกจาก
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของแลว การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของดาวประกาย กา
แผ (2553) ได ศึก ษา ตนทุ นและผลตอบแทนการแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑ จ ากสาหร ายน้ําจื ด (ไก) :
กรณีศึกษากลุมสตรีสหกรณบานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา มีตนทุน
ผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภทเทากับ 531,526.91 บาท มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 27,600
บาท และมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ เทากับ 768,380 บาท ในสวนของผลตอบแทนพบวา
มีระยะเวลาคืนทุ น เท ากับ 2 ป 1 เดือน 15 วัน มี มูลคาป จจุบั นสุ ทธิ ที่ อัตราคิดลด (Discount
Rate) ร อยละ 6.75 เทากับ 475,989.59 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เทากับ รอยละ
46.67
ขอเสนอแนะจากการลงทุนธุรกิจเบเกอรี่กรณีศึกษารานอรอยจังเบเกอรี่
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑเบเกอรี่ มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ ใน
ดานการประชาสัมพันธ รานอรอยจัง เบเกอรี่ ยังไมมีการโฆษณา ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง จึงทํา
ใหมีลูกคานอยรายและสวนใหญเปนลูกคาเดิมที่เคยมาซื้อสินคาและมีการบอกตอ ๆ กันดังนั้น ทาง
รานควรเพิ่ ม ชอ งทางในการประชาสัม พั นธ รานใหเ ป นที่ รู จัก มากยิ่งขึ้น ในดานการเพิ่ ม ปริ ม าณ
การผลิตควรเพิ่มจํานวนพนักงานฝายผลิตและมี การพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหดียิ่งขึ้นไปเพื่อให
เพียงพอตอการผลิต ในชวงเทศกาล หรือโอกาสพิเศษตาง ๆ เนื่องจากตองใชความชํานาญในการ
ผลิตเพื่อรักษาคุณภาพและรองรับจํานวนลูกคาในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิ สระนี้ สําเร็จ ลุล วงไดดวยความกรุณาจากอาจารยสุจิ นต สุริยศ และ
อาจารยอัศนีย ณ นาน อาจารยที่ปรึกษา การคนควาแบบอิสระ และประธานและกรรมการสอบ
การคนควาอิสระทุกทานที่ไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจแกไขจนการคนควา
แบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการและผูที่สนใจตอไป
เอกสารอางอิง
กนกวลี ขันตี. 2545. ตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผลิตผลจากดอกดาวเรืองเพื่อการ
สงออก : กรณีศึกษา บริษัทไซอะกรา จํากัด.การคนควาแบบอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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การยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดลําปาง
The system of accounts accept e-LAAS of officials and employees
of a local government organization in Lampang.
วรรณีย กุญชร*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและ
ลูก จางองคกรปกครองสวนท อ งถิ่นในจัง หวัดลํ าปาง โดยกลุ มตัวอยางที่ ใชในการศึกษาครั้ ง นี้ คือ
พนั ก งานและลู ก จ า งองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ลํ า ปาง จํ า นวน 175 คน โดยใช
แบบสอบถามเป นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมขอมู ล ซึ่ งมี คาความเชื่อมั่ นเท ากั บ .98 และทํ าการ
วิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิ ง พรรณนา โดยใช
คา ความถี่ คา ร อ ยละ คา เฉลี่ ย ค าส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน ประกอบด ว ย
Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลจากการศึก ษา พบวาผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง อายุ 31-40 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และมีอายุงาน 6-10 ป สวนระดับการยอมรับระบบ
บัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูก จางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปางพบวา อยูใน
ระดับมากทุกระบบ ทั้งดานการรับรูประโยชนและดานการรับรูความงายตอการใชงานผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการยอมรับระบบงบประมาณ ระบบรายรับใน
ดานการรับรูความงายตอการใชงาน และสาขาที่ศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับระบบบัญชี
ระบบงบประมาณ ระบบรายจาย ระบบรายรับ ในดานการรับรูความงายตอการใชงาน และมีผลตอ
การยอมรับระบบบัญชี ระบบรายจาย ระบบรายรับในภาพรวม
ABSTRACT
The objectives of this study were to study the system of accounts accept eLAAS of officials and employees of a local government organization in Lampang. The
sample group in this
study was officials and employees about 175 peoples and used by question
are was a tool to collect data at IOC 0.98. Statistic’s programs was used to analyzed
data by descriptive analysis, such as frequency, percentage, means, standard
deviation and inferential statistics including Independent Samples t-test, One-way
ANOVA,and LSD at the statistical significant level of 0.05.
The results showed that the people were female more than male, age of
them were 31-40 years and their education were bachelor's degree in Business
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Administration. The system of accounts accept e-LAAS of officials and employees of
a local government organization in Lampang, overall acceptance of the officers and
employees were high level, the system benefit and easy to use respectively.
Education levels related to different acceptance, such as in budget system,
expenditure revenue system in knowledge management. Major of education related
to acceptance about Accounting Information System, Budget System, Expenditure
Revenue System in knowledge management.
บทนํา
จากนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงการจัดทํารายงานทางการเงินและการจัดทํางบประมาณ
จากระบบมือ (Manual) มาใชระบบอิเล็กทรอนิกส(Electronic) คือการบันทึกดวยระบบบัญชี eLAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เพื่อใหการบริหารงานการคลัง
และการบริหารงบประมาณที่รวดเร็ว และคลองตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารงานภาครัฐ (E-Government) ในสวนของการใชงานของระบบบัญชี e-LAAS จะมีคูมือ
แนะนําการใชงาน และมีการจัดฝกอบรมบุคลากรผูใชงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหงครัง้ แรกในป พ.ศ.2550 ในสวนของการชวยเหลือจะมีศนู ยกลางอยูท ี่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย แตไมมีเจาหนาที่ทเี่ ชี่ยวชาญเรือ่ งระบบบัญชี e-LAAS ประจําอยู
สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแตละจังหวัด
ในป พ.ศ. 2551 จากการนําระบบบัญชี e-LAAS มาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ลําปาง ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 104 แหง หลังจากการนําระบบบัญชี e-LAAS มาใช
เกิดผลกระทบตอผูปฏิบัติงานหลายประการ เชน การปอนขอมูลงบประมาณไมตรงกัน ผูปฏิบัติงาน
เกิดความสับสนในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ เนื่องจากตองปอนขอมูลทุกระบบงานยอย การไมไดรับ
การอบรมการใชระบบบัญชี e-LAAS ที่ตอเนื่อง การทํางานที่ซ้ําซอนเนื่องจากตองทําควบคูกับระบบ
มือ (Manual) นอกจากนี้ยังพบความไมพรอมของระบบ Internet ที่ลาชาไมมีความเสถียร และบาง
พื้นที่ไมมีร ะบบ Internet ใช จากรายงานของสํ านัก งานสงเสริม การปกครองสวนทองถิ่นจั งหวัด
ลําปาง รายงานวา ในปงบประมาณ 2556 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมไดเขาใชงาน และใชงาน
ไมครบทุกระบบยอยของระบบบัญชี e-LAAS จํานวน 42 แหง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเกิดปญหาและ
อุป สรรคที่ทํ าให องคกรปกครองส วนท องถิ่นในจัง หวัดลํ าปางไม เขาใชง านและใชง านไม ครบทุ ก
ระบบงานยอย ของระบบบัญชี e-LAAS
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวาพนักงานและลูกจางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง มีการยอมรับตอ
ระบบบัญชี e-LAAS มากนอยเพียงใด ในดานประโยชนและความงายในการเขาใชงานในระบบบัญชี
e-LAAS ซึ่งจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey
Research)
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานในหนวยงาน เทศบาลตําบลในจังหวัดลําปาง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดเจาะจงเฉพาะ
เทศบาลตําบลในจังหวัดลําปาง จํานวน 39 แหง จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้มจี ํานวน
312 คน และกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 175 คน
เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติจากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการ
คํานวณหาคาความถี่ และรอยละ สวนที่ 2 การวัดระดับการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงาน
และลูกจางองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดลําปาง หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช
เกณฑในการแปลความหมายของเบสท (Best,J.W.,1981) สวนที่ 3การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวน
บุคคลมีผลตอการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดลําปางโดยการใชสถิติแบบ Independent Samples t-test และ One-way ANOVA ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธี Least Significant Difference : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดลําปาง พบวา กลุมตัวอยางเพศสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่ศึกษาสวนมากเปนการบัญชี/
การเงิน มีอายุงาน 6-10 ป มากที่สุด สังกัดสวนงานสวนมากสังกัด สวนการคลัง/กองคลังมากที่สุด
ระบบงานยอยที่ใชบอยที่สุดเปนระบบงบประมาณ การยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ทั้ง 2 ดานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานพบวา ดานประโยชนของระบบบัญชีระบบบัญชี e-LAAS มีการ
ยอมรับ อยูในระดับมากดานความงายของการเขาใชงานของระบบบัญชี e-LAAS มีการยอมรับอยูใน
ระดับมาก สวนการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงาน
และลู กจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง พบวาเพศ อายุ และอายุงาน ของผูตอบ
แบบสอบถามมีผลตอการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ไมแตกตางกันแตระดับการศึกษาและสาขาที่
ศึกษามีผลตอการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจั งหวัดลํ าปาง พบวา โดยรวมทุ กดาน ทุกระบบงานยอย มีก ารยอมรับอยูในระดับ มาก
เนื่องจากทําใหการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานคลังมีประสิทธิภาพชวยลดการทํางานที่
ยุงยากซับซอน ทําใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถนําเสนอผูบริหารไดรวดเร็วสวนปจจัยสวนบุคคล
เพศ อายุ และอายุงาน ของผูตอบแบบสอบถาม มีการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ไมแตกตางกัน
อาจเนื่องจากวา ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็มีความรูความสามารถเทาเทียมกัน และอายุ
ก็ไมใชอุปสรรคในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริศักดิ์ สุขชื่น (2540 หนา
102) ที่ ศึก ษาเรื่ อ งการนํานโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศแห งชาติไปปฏิบั ติ : ศึก ษาเฉพาะกรณี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา เพศ อายุ ไมมีผลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติไปปฏิบัติ อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิหลังของขาราชการมีความโนมเอียงไปทางดานใดดาน
หนึ่ง โดยเฉพาะ และงานวิจั ยของ พรรณทิ พา แอดํา (2549) ที่ ศึก ษาเรื่อ งการยอมรับ เทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการ สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน พบวา อายุราชการ ของขาราชการสํานัก
ปลั ด กระทรวงพลั ง งานไม มี ผ ลตอ การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของข าราชการสํ า นัก งาน
ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ส ว นป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ระดั บ การศึ ก ษาและสาขาที่ ศึ ก ษาของผู ต อบ
แบบสอบถาม มีการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจเนื่องจากการศึกษาที่แตกตางกันและสาขาที่เรียนแตกตางกัน มีความถนัดและความสามารถที่
แตกตางกัน สอดคล อ งกั บ งานวิจั ยของ สุ จิ ตรา ยอดเสนห า (2550) ที่ ศึก ษาเรื่ อ งความสั ม พั นธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการยอมรับอุปกรณ
โมบายเลิรนนิ่ง พบวา วุฒิการศึกษาของอาจารยที่เปนกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับการยอมรับ
อุปกรณโมบายเลิรนนิ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ของพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดลําปาง พบวาพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปางมี
ระดับการยอมรับระบบบัญชี e-LAAS ในระดับมากแตยังมีปจ จัยอีกหลายอยางที่สง ผลตอการยอมรับ
ระบบบัญชี e-LAAS ซึ่งผูบ ริหารในระดับกรมและระดับทองถิ่นควรใหความสําคัญตอการยอมรับ
ระบบบัญชี e-LAAS ใหมีการยอมรับที่แทจริงยิ่งขึ้น ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบริหารระดับกรมควรมีนโยบายการบริหารจัดการและมีการวางแผนการดําเนินงานดาน
การเงินการคลังของทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารของทองถิ่นควรใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานคอมพิวเตอร
มรใชในการปฏิบัติงานดานการคลังอยางจริงจัง
3. ผูบริหารทองถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในการสงเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านเขารับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง
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4. ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของ ทีม่ ี
ความทันสมัยสามารถรองรับการใชงาน
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ควรมีระบบเครือขายเชื่อมโยงขอมูลทีร่ วดเร็วและมีความแนนอน
2. ควรมีการจัดฝกอบรมการใชคูมือกับการปฏิบัตงิ านจริงอยางตอเนื่องอยางนอยปละครั้ง
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควรจัดใหมผี ูชวยเหลือดูแลการใชงานระบบบัญชี eLAAS ประจําสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําระบบบัญชี e-LAAS มาใชในการ
ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาระบบตอไป
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยแบบสํารวจในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ หากจะ
มีการศึกษาวิจัยในครัง้ ตอไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อผลการวิจัยจะไดเขาใจถึงปญหาและ
เหตุผลอยางเปนกระบวนการและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิกสหกรณการเกษตร
กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด
Marketing mix factors affecting the usage of Sales Business Services: A case
study at Mae-Tha Agricultural Co-operative Limited
รุงทิวา ทิพยดับภัย*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการ
ธุรกิจขายของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด ซึ่งทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามจากสมาชิกสหกรณจํานวน 342 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และOne-way Anova
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป จบ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา มีอายุการเปนสมาชิกมากกวา 15 ป และรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอ
เดือนนอยกวา 10,000 บาทสวนใหญไมเคยเขารวมธุรกิจขาย หากจะเขารวมธุรกิจขายปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเขารวมคือการไดรับเงินเฉลี่ยคืนและไดรับการลดดอกเบี้ยเงินกูและสําหรับสมาชิกที่
เคยเขารวมธุรกิจขายสวนใหญขายผลิตผลประเภทขาวเปลือก โดยใหสหกรณไปรับซื้อผลิตผลถึงบาน
สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิกสหกรณในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุดใน4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ผี ล
ตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิกสหกรณการเกษตรพบวา ระยะเวลาการเปนสมาชิก และรายได
ของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
และสถานะการใชบ ริ การธุร กิจ ขายของสมาชิกสหกรณ มี ผลตอ ป จจั ยส วนประสมการตลาดดาน
กระบวนการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ด านชอ งทางการรั บ ซื้ อ ดา นการส ง เสริ ม การตลาด ด านเจ าหนา ที่ ผู ให บ ริ ก าร และด า น
สภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวาไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมการตลาดการใชบริการธุรกิจขายสหกรณการเกษตร
ABSTRACT
This study was aimed to study marketing mix factors affecting the usage of
Sales Business Services among members of Mae-Tha Agricultural Co-operative
Limited. A survey was used to collect data from 342 members. The statistical
analyses included frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and
one-way ANOVA.
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The findings included the followings. The majority of respondents were
male, aged 51-60 years, married, attaining less than secondary education, earning less
than 10,000 Baht per month per household, and never received service.
Respondents indicated that they would use Sales Business Services if they received
rebates and discounts on borrowing interest rates. For those who had used the
services, the majority of them had sold paddy by selling at their households. Overall,
the factors affecting the usage of Sales Business Services respectively were physical
environment, product, promotion, and people.
When considering demographics of the respondents, length of membership
and average household income per month had statistically significance on all factors.
Status of Sales Business Services users had statistical significance on process, but not
on product, price, distribution, promotion, people, and physical environment.
Keywords : Marketing mix, Sales Business Services, Agricultural Co-operative
บทนํา
สหกรณในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แบง
ออกเปน 2 ภาค 7 ประเภท ดังนี้ สหกรณในภาคการเกษตร ประกอบดวยสหกรณ 3 ประเภท ไดแก
สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณนอกภาคการเกษตร ประกอบดวยสหกรณ
4 ประเภท ไดแก สหกรณรานคา สหกรณบริการ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณการเกษตรแมทะ จํากัดไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2513 เปนสหกรณชนิด จํากัด ประเภทการเกษตร ใหบริการครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
แมทะรวม 10 ตําบล สหกรณก ารเกษตรแม ทะ จํากั ด มี การดําเนินธุรกิจ ใหบ ริการแก สมาชิก 4
ประเภทไดแก ธุรกิ จสิ นเชื่อ คือ การให ทรั พ ยสิ นสิ่ ง ของหรื อบริก ารที่ เป นประโยชนตรงกับ ความ
ตองการของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขเมื่อถึงกําหนดเวลาก็ตองนํามาสงคืนพรอมผลตอบแทน ธุรกิจรับ
ฝากเงิน คือ การที่สมาชิกนําเงินมาฝากกับสหกรณ เมื่อสมาชิกตองการใชเงินก็สามารถถอนเงินฝาก
ดังกลาวได ซึ่งระหวางที่ฝากไวสมาชิกไดรับผลตอบแทนจากสหกรณในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก ธุรกิจซื้อ
คือ การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกตองการมาจําหนาย เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก สินคาที่
สหกรณจั ดจํ า หน ายจึ ง เป นวั ส ดุก ารเกษตร เชน ปุ ย ยาปราบศั ตรู พื ช พั นธุ พื ช น้ํา มั นเชื้อ เพลิ ง
เครื่องจักรกลการเกษตร หรือสินคาอุปโภค ขาวสาร ของใชในครัวเรือน เปนตนและธุรกิจขาย คือ
กิจกรรมที่สหกรณดําเนินการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกทําการผลิตไปจําหนายหรือแปร
รูปใหไดราคาที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชนใหแกสมาชิก ซึ่งเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงค
แหงการจัดตั้งสหกรณ
สหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เปนสหกรณชนิดจํากัดประเภทการเกษตรสมาชิกสหกรณการเกษตรแมทะ
จํากัด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับผลิตผลทางการเกษตรที่สหกรณรับซื้อจากสมาชิก
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ไดแก ขาวเปลือก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และถั่วเหลืองผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก
สวนใหญขายใหแกตลาดรับซื้อในทองถิ่น ไดแก พอคาในทองถิ่น (Local Merchant) พอคาปลีก
(Retailer) และสหกรณการเกษตรเพื่ อการตลาดลูก คา ธ.ก.ส. (Agricultural Marketing Cooperative) นอกจากตลาดในทองถิ่นแลวยังมีตลาดในพื้นที่ใกลเคียงเชน อําเภอเกาะคา อําเภอหาง
ฉัตร อําเภอลอง จังหวัดแพร และอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในการดําเนินงานของสหกรณมีหนวยงาน
ภาครัฐ คือ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูตรวจสอบและประเมินผล รวมถึง
การจั ดระดับมาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ หลักเกณฑ มาตรฐานของกรมส งเสริมสหกรณ
กําหนดไวทั้ ง หมด 7 ขอ ซึ่ งผลจากการจั ดระดับ มาตรฐานสหกรณในป ที่ผ านมาพบวาสหกรณ
การเกษตรแมทะ จํากัด ไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ เนื่องจากมีสมาชิกเขารวมทํา
ธุรกิจขายกับสหกรณนอยกวารอยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด และผลการดําเนินธุรกิจขายประสบ
ภาวะขาดทุนมาโดยตลอด หากสหกรณไมเกณฑมาตรฐานมีผลตอสหกรณในเรื่องการกูยืมเงินกับกรม
สงเสริมสหกรณ เพื่อนํามาเปนทุนใหแกสมาชิกกู
ดังนั้นผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรที่ทํางานในสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด จึงมีความสนใจที่
จะศึก ษาวาป จ จั ยส วนประสมการตลาดใดที่ มี ผ ลตอ การใชบ ริ ก ารธุร กิ จ ขายของสมาชิก สหกรณ
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด เพื่อนําผลการศึกษาเสนอตอผูบริหารสหกรณ
การเกษตรแม ท ะ จํ า กั ด ใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ สหกรณ ใ ห มี
ประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึก ษาป จ จั ยส วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลตอ การใชบ ริ ก ารธุร กิ จ ขายของสมาชิก สหกรณ
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด
วิธีดําเนินการศึกษา
 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน
ประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research)
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก สมาชิกสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด โดยใช
กลุมตัวอยางจํานวน 342 ราย
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิจัยทาง
สั ง คมศาสตร จ ากข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํ า นวณหาสถิ ติ ประกอบด ว ย ค า ความถี่
(Frequency) ร อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป มี
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา เปนสมาชิกสหกรณมากกวา 15 ป และรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอ
เดือนนอยกวา 10,000 บาท สวนใหญไมเคยเขารวมธุรกิจขาย หากเขารวมปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสิ นใจเขาร วมธุร กิจขายของสมาชิก คือ ไดรับ เงิ นเฉลี่ยคืน และไดรั บการลดดอกเบี้ยเงิ นกู และ
สําหรับสมาชิกที่เคยเขารวมธุรกิจขายสวนใหญขายผลิตผลประเภทขาวเปลือก โดยใหสหกรณไปรับ
ซื้อผลิตผลถึงบ าน ระดับ ความสํ าคัญในการใชบ ริการธุรกิจ ขายตอปจ จัยสวนประสมการตลาดใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ดาน โดยปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยของระดับ
ความสํ าคัญ ในการใชบ ริ ก ารสู ง สุ ด คือ ดานสภาพแวดล อ มทางกายภาพ รองลงมา ไดแก ดา น
ผลิ ตภัณฑ ดานการส ง เสริ ม การตลาด และดานเจ าหนาที่ ผู ให บ ริ ก าร สํ าหรั บ ป จ จั ยยอ ยในดา น
สภาพแวดล อ มทางกายภาพ ที่ มี ร ะดับ ความสํ าคัญ มากลํ า ดับ แรก คือ มี สิ่ ง อํ านวยความสะดวก
เพียงพอขณะรอรับบริการในสํานักงาน รองลงมาคือ มีเครื่องจักรและอุปกรณในการรับซื้อที่เพียงพอ
และเหมาะสม และสถานที่รับซื้อ สะดวก เพียงพอ และเหมาะสม ปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑ ที่ มี
ระดับ ความสํ าคั ญ มากเป น ลํ า ดับ แรก คื อ การพั ฒ นาคุณ ภาพผลิ ต ผลสม่ํ า เสมอ รองลงมา คื อ
หลักเกณฑในการรับซื้อผลิตผลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการคัดคุณภาพผลิตผลที่รับซื้อได
อยางถูกตองและแมนยํา ปจจัยยอยในดานการสงเสริมการตลาด ที่มีระดับความสําคัญมากลําดับแรก
คือ มีการเฉลี่ยคืนเงินใหแกสมาชิก รองลงมาคือ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน และมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อตางๆ ปจจัยยอยในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ที่มี
ระดับความสําคัญมากลําดับแรก คือ เจาหนาที่มีความซื่อสัตย นาเชื่อถือและไววางใจได รองลงมาคือ
เจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดการใชบริการ และเจาหนาที่มีการใหคําแนะนําที่ถูกตอง ชัดเจน
และเขาใจงายเมื่อ เปรียบเทียบปจ จัยสวนประสมการตลาดที่ มีผ ลตอ การใชบ ริก ารธุร กิจ ขายของ
สมาชิกสหกรณการเกษตร ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบวา ระยะเวลาการเปนสมาชิก และรายไดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ และ
สถานะการใช บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ขายของสมาชิ ก สหกรณ มี ผ ลต อ ป จ จั ยส ว นประสมการตลาดด า น
กระบวนการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ด านชอ งทางการรั บ ซื้ อ ดา นการส ง เสริ ม การตลาด ด านเจ าหนา ที่ ผู ให บ ริ ก าร และด า น
สภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึก ษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิก
สหกรณการเกษตร ในภาพรวมมีผลตอการใชบริการธุรกิจขายของสมาชิกในระดับ “มากที่สุด” ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีผลตอการใชบริการธุรกิจขายเปนลําดับแรก ซึ่งสอดคลองกับ
อารีย นาปรัง. (2553) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกปจจัยเรียงลําดับคือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ ดา นผลิ ตภั ณฑ ดานชอ งทางการจั ด จํ าหนา ย และด านบุ คลากรเท า กั นด านราคา
ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระยะเวลาการเปนสมาชิก และรายไดของครัวเรือน มีผล
ตอปจจัยสวนประสมการตลาด โดยทุกปจจัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพัตรา ผอนจัตุรัส. (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณตอการบริการดานสินเชื่อการเกษตรของสหกรณการเกษตร” ที่พบวา ความพึงพอใจ
ของสมาชิก สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด มีความแตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีความแตกตางในกลุมอายุระดับรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน และ
ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และสอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสุดา วันชาดี. (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี จํากัด
ที่พบวา ระยะเวลาในการเปนสมาชิกมีผลตอการใชบริการสหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี จํากัด
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. จึงควรรักษาสมาชิกเดิมที่อยูกับสหกรณมาเปนเวลานาน และควรหาคนรุนใหมมาสมัคร
เปนสมาชิกสหกรณรวมถึงการขยายการใหบริการถึงบาน เพื่อใหสมาชิกมาใชบริการสหกรณเพิ่มขึ้น
2. ควรมี ก ารวางแผนการส ง เสริ ม การตลาดให ม ากขึ้น เชน การประชาสั ม พั นธก ารขาย
ผลิตผลทางการเกษตรกับสหกรณนั้นสมาชิกจะไดรับเงินเฉลี่ยคืน หรือไดลุนโชครับของรางวัลใหญ
เปนตน
3. ควรนําปจจัยยอยทั้ง 5 ปจจัยมาปรับปรุงการใหบริการธุรกิจขาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกและเปนไปตามหลักการสหกรณ
4. ควรศึก ษาเปรียบเที ยบระหวางสหกรณอื่ นที่ ดําเนินธุร กิจ ในลั ก ษณะเดียวกั นในพื้ นที่
ใกลเคียงกันวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร และมีปจจัยใดบางที่มีผลตอสมาชิกที่มาใชบริการ
5. ควรศึกษาความพึงพอใจการใชบริการในดานตางๆ เชน ดานการรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ
และการใหบริการรับซื้อหรือจําหนายสินคา เพื่อใหไดรับขอมูลการใชบริการของสมาชิก และสามารถ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจากทานอาจารยสุจินต สุริยศ
และทานอาจารยอัศนีย ณ นาน อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ผูเขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป นอยางสูงขอกราบขอบพระคุณ คุณวิทยา มะโนชัย คุณสุธี ขันทอง และอาจารย
ศศิ วิ ม ล แรงสิ ง ห ที่ ท า นได เ มตตารั บ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาใน
แบบสอบถาม เพื่อใหสมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณ อาจารยดร.พยัต วุฒิรงค ที่
กรุ ณารั บ เป นคณะกรรมการสอบการคน ควาอิ ส ระ อี ก ทั้ ง ยัง ให คําปรึ ก ษาและคําแนะนําต าง ๆ
ทายที่สุดนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดในการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูง
และหวังวาขอมูลที่ไดจากการคนควาอิสระนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
Factors Influencing Quality of Working Life of Finance and Supplies Unit in
Thoen’s Local Administration, Lampang
จตุพร ปงใจ*
บทคัดยอ
การคนควาอิส ระครั้ง นี้มี วัตถุป ระสงคเพื่ อ ศึกษาป จ จัยที่ มี ผลตอ ประสิ ท ธิภาพของการ
ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูบริหาร เจาหนาที่ และพนักงานจาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 228 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ OneWay Anova
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป มี
สถานภาพสมรสแล ว จบการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส วนใหญ มีตําแหนง เป นพนัก งานจ าง และ
พนักงานเทศบาล/ตําบล มีเงินเดือน คาตอบแทนและ/หรือเงินประจําตําแหนงอยูระหวาง 5,000 –
10,000 บาท และมีประสบการณในการปฏิบัติงานเกินกวา 6 ปขึ้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
มากในทุกดาน คือ ดานการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดานการวางแผนดานหนาที่ความรับผิดชอบดาน
เครื่องมือและอุปกรณดานการประสานงานดานระบบสารสนเทศ/ขอมูลขาวสาร และอันดับสุดทาย
คือ ดานการบริหารงานบุคคล ตามลําดับผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวา อายุที่ตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตาง
กันอยางมี นัยสํ าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05ส วนเพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษาตําแหนง เงิ นเดือ น
คาตอบแทน และประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
พบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ปจจัยทีม่ ีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานการเงินงานพัสดุ
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ABSTRACT
This research investigated to Factors Influencing Quality of Working Life of
Finance and Supplies Unit in Thoen’s Local Administration, Lampang. The target
group was 228 personals in Thoen’s Local Administration. They were everybody of
Thoen’s Local Administration, including executive, staff and general employee too.
Statistic’s programeswas used to analyzed data by descriptive analysis, such as
frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and one-way Anova.
The results showed that the peoples were female more than male, age of
them were 36-45 years and most of them were married, their education were
bachelor's degree. They took a position of general employee. They earns 5,00010,000 BHT/month and theirs work experience were 6 years up. Factors Influencing
Quality of Working Life of Finance and Supplies Unit in Thoen’s Local Administration,
Lampang was high levels. Factor analysis showed that self-determination factor was
the most factor what they choose, after that the planning, responsibility, tools,
coordinate with contacts, information and communication technology and personal
management, respectively.
The results compare Factors Influencing Quality of Working Life of Finance
and Supplies Unit in Thoen’s Local Administration, Lampang showed the different
age had to think in Factors Influencing Quality of Working Life of Finance and
Supplies Unit in Thoen’s Local Administration, lampang were significant different in
0.05. Sex, Marital Status, education, salary, wage and work experience were not
different.
Keywords : Factors Influencing Quality, Working Life, Finance, Supplies Unit
บทนํา
รัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2550 โดยองคก รปกครองส วนทอ งถิ่น
จะตอ งมีความเปนอิส ระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริ ห าร การบริ หารงานบุคคล
การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง โดยเฉพาะการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น จะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เปนอิสระในการแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครอง
ส วนท อ งถิ่ น เป นองค ก รของประชาชนในท อ งถิ่น บริ ห ารจั ด การโดยประชาชนในท อ งถิ่น และ
ดําเนินการเพื่อผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเพราะถาทองถิ่นใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ดีปฏิบัติงาน โดยยึดผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเปนหลักประชาชนในทองถิ่นแหงนั้นก็จะมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น แตทางตรงกันขามถาทองถิ่นแหงใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมคอยมี
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ประสิท ธิภาพในการทํางาน ประชาชนในท อ งถิ่นแห งนั้นก็ยอ มไม มี ชีวิตความเปนอยูที่ ดีขึ้นอยาง
แนนอน
การปฏิบัตงิ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ มีความจําเปน และสําคัญตอการบริหารหนวยงาน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ผูศึกษาในฐานะเปนผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอมูลดานการเงินการคลัง งานพัสดุ
รับผิดชอบงานดานการเงินและบัญชี การเบิกจายเงิน จัดทํางบประมาณและงานแผนพัฒนา ซึ่งตองมี
การประสานขอ มูลระหวางกัน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจ จัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ านการเงินและงานพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกคือ ผูบริหาร เจาหนาที่ และพนักงานจาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นทีอ่ ําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 8 แหงจํานวนทั้งสิ้น
526 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิ จั ยทางสั ง คมศาสตร จ ากคะแนนขอ มู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง
36-45 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงานจาง และ
พนั ก งานเทศบาล/ตํ า บล มี เ งิ น เดื อ น ค า ตอบแทนและ/หรื อ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง อยู ร ะหว า ง
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5,000-10,000 บาท และมีประสบการณในการปฏิบัติงานเกินกวา 6 ปขึ้นไปประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมากทุกดานเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวาเพศ สถานภาพสมรส
ระดั บ การศึก ษา ตํ า แหน ง เงิ น เดือ น ค า ตอบแทนและประสบการณ ในการทํ า งานของผู ต อบ
แบบสอบถามที่ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเงินและ
งานพั ส ดุข ององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเถิน จั ง หวัดลํ า ปาง ไม แ ตกต างกั น
สําหรับผู ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่ ตางกันมี ความคิดเห็นตอ ปจจัยที่มี ผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุขององคกรปกครอง
สวนท อ งถิ่นในเขตพื้ นที่ อํ าเภอเถิน จั ง หวัดลํ าปาง พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกดาน คือ ดานการตัดสินใจ รองลงมาคือ
ดานการวางแผนดานหนาที่ความรับผิดชอบดานเครื่องมือและอุปกรณดานการประสานงานดานระบบ
สารสนเทศ/ขอ มูล ขาวสารและอันดับสุ ดท ายคือ ดานการบริ ห ารงานบุ คคล ตามลํ าดับ จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา อายุที่ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและ
พั ส ดุ ข ององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ อํ าเภอเถิ น จั ง หวั ดลํ า ปาง แตกต า งกั น เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง เงินเดือน คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามที่ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเงิน
และงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ดานเครื่องมือและอุปกรณสง เสริมใหหนวยงานมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่มี
ความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงานและพรอมใชงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น
2. ดานการประสานงาน ควรมีการสงเสริมในการประสานงานของเจาหนาที่ของฝาย/กอง
ตางๆ ทั้งในรู ปแบบการประสานงานที่เป นทางการ และไมเ ปนทางการ เพื่ อทําให การปฏิบัติงาน
สามารถเชื่อมตอกันไดอยางตอเนื่อง
3. ดานระบบสารสนเทศ/ขอ มู ล ขาวสาร ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให มี ป ระชาสั ม พั นธขอ มู ล
ขาวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบงานการเงินและงานพัสดุอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเปนการสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป
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4. ดานการบริหารงานบุคคลควรมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
ทุกคน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย อัศนีย ณ นาน อาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ
จนการคนควาอิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พยัต วุฒิรงค และ อาจารยสุจินต สุริยศ ที่กรุณารับเปน
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ อีกทั้งยังใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆขอขอบพระคุณ ผศ.
บุรินทร รุ จจนพั นธ คุณกาญจนา ศรี ชัยตัน และ คุณธนะพร พีร ะวงศ ที่ก รุณารั บเป นผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาในแบบสอบถาม เพื่ อ ให ส มบรู ณ แ ละถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น
ขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริ หารในหลั กสูตรบริห ารธุรกิจทุ กทานที่ไดกรุณาประสิท ธิ์
ประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบคุณเจาหนาที่คณะ
บริหารธุรกิจทุกทานที่ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณแม ขอบคุณครอบครัว ญาติพี่นองทุกๆ คนที่คอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุนใน
ทุกๆ ดานตลอดมาทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ ใหคําปรึกษา และ
คําแนะนําตางๆ หากมีสิ่งขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใดในการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูเขียนขอ
อภัยเปนอยางสูง และหวังวาขอมูลที่ไดจากการคนควาอิสระนี้ จะมีประโยชนสําหรับผูที่สนใจตอไป
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Marketing Mix Factors Affecting Decision to Use Restaurant Service
in Muang District, Lampang Province.
มนัสวี จิรชีวะ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุป ระสงคเพื่ อ ศึก ษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่มี ผ ลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบ ริการรานอาหาร ประชากรที่ใชในการศึกษาคือประชาชนที่ อาศัยและประกอบ
อาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมู ล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
One Way Anova
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 31 –40 ป
จบการศึก ษาในระดับต่ํากวาอนุป ริญญา/ปวส. มีส ถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรั บจางทั่ วไป มี
รายไดอยูระหวาง 5,000 ถึง 20,000 บาท พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหาร
พบวา สวนใหญนิยมรั บ ประทานอาหารกับ ครอบครั ว/บุคคลในครอบครัว ประเภทร านอาหารที่
เลื อกใชบ ริ การเป นร านอาหารทั่วไป ความถี่ในการใชบ ริก ารสั ปดาหล ะ 2-3 ครั้ง ประมาณยอด
คาใชจายทั้งหมดตอครั้งนอยกวา 100 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานชองการจัด
จําหนาย ดานผูใหบริการ ดานการสงเสริมการขาย และอันดับสุดทายคือ ดานราคา เมื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางตลาดบริการรานอาหาร
ABSTRACT
This independent study aimed to determine the marketing mix factors
affecting decision to use restaurant service. The population in this study resided and
worked in Muang District, Lampang Province included 400 people. Data were
collected by using questionnaires. Statisticsof data analysis were
Frequency,Percentage, MeanStandard Deviations and One-way ANOVA.
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The result of this study showed that the most respondents were female
between 31 – 40 years old, graduated below higher vocational, married, employee,
salary of between 5,000 up to 20,000 Baht. Behavior of the customers in decision to
use restaurant service showed that the most customers preferred to have foods with
family/family members, general kind of restaurants were chosen by them, frequency
of using restaurant service was 2-3 times per week, the whole payment was less than
100 Baht.
The marketing mix factors affecting decision to use restaurant service in
Muang District, Lampang Province in totally was high level by ranking in the orderof
mean from high to low as Physical Evidence, Process, Product, Place, People,
Promotion and Price. If compared with the marketing mix factors affecting decision to
use restaurant service in Muang District, Lampang Province on individual factors,
found that significant differenceat 0.05.
Keywords : The marketing mix factors, restaurant service.
บทนํา
“อาหาร” ถือเปนหนึ่งในป จจัยสี่ที่จําเป นตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะในยุคสมั ย
เศรษฐกิจจะเจริญรุงเรือง หรือตกต่ําอยางไรอาหารยังคงเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยตองบริโภค จึงทําให
ธุรกิจรานอาหารจึงยังคงอยูคูกับสังคมและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากแนวโนมของ
การเลือกใชบริการรานอาหารนอกบานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการดําเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย เวลาที่คอนขางจํากัดและความเหนื่อยลาจึงทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหาร ความ
ตองการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผอนคลายความเครียดกับครอบครัวหรือในกลุมเพื่อนฝูง
จังหวัดลําปาง ถือวาเปนอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีจุดไดเปรียบทางการคาการลงทุนในหลายดาน
โดยเฉพาะที่ตั้งภูมิศาสตร และราคาที่ดินยังมีราคาไมสูงมาก ทําใหมีกลุมนักลงทุนรายใหญสนใจเขามา
ลงทุนในปนี้อยางตอเนื่อง โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางในอนาคต รวมไปถึงการ
ลงทุนในดานธุรกิจรานอาหารที่มีการขยายตัวรองรับตอการบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลให
มีแนวโนมการแขงขันที่สู ง ขึ้น ทําใหผู ป ระกอบการทั้ งรายใหมและรายเก ามี ก ารปรับ กลยุท ธท าง
การตลาดเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด รวมไปถึงการรักษาคุณภาพเพื่อใหลู กคาเกิดความพึ ง
พอใจและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง
ในการศึกษาเรื่อ ง ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลตอการตัดสินใจเลือ กใชบ ริก าร
รานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค
ในการเลือกใชบริการรานอาหาร และยังเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจนําขอมูลไปใชประกอบการ
พิจารณาการลงทุนทําธุรกิจรานอาหาร หรือพัฒนาปรับปรุงธุรกิจรานอาหารใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ไดแกประชาชนในจังหวัดลําปาง ซึ่งในการศึกษา
ครั้ ง นี้ไ ดเ จาะจงเฉพาะในเขตอํ าเภอเมื อ งลํ าปาง ประชาชนที่ ใ ชในการสํ า รวจคื อ
ประชาชนทุกคนที่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมืองลําปาง19 ตําบล จํานวน
400 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ยทางสัง คมศาสตร จากคะแนนขอมู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และใน
กรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least
significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 31 –40 ป
จบการศึก ษาในระดับต่ํากวาอนุป ริญญา/ปวส. มีส ถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรั บจางทั่ วไป มี
รายไดอยูระหวาง 5,000 ถึง 20,000 บาท พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหาร
พบวา สวนใหญนิยมรั บ ประทานอาหารกับ ครอบครั ว/บุคคลในครอบครัว ประเภทร านอาหารที่
เลื อกใชบ ริ การเป นร านอาหารทั่วไป ความถี่ในการใชบ ริก ารสั ปดาหล ะ 2-3 ครั้ง ประมาณยอด
คาใชจายทั้งหมดตอครั้งนอยกวา 100 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานชองการจัด
จําหนาย ดานผูใหบริการ ดานการสงเสริมการขาย และอันดับสุดทายคือ ดานราคา เมื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบวาพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใช
บริ ก ารร านอาหารประเภททั่วไป และบุ คคลที่ ไปรั บ ประทานอาหารดวยคือครอบครัว/บุ คคลใน
ครอบครัวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา หมีเทศ (2554) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจของผูบริโภครานอาหารสําหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานอาหารของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกใชบริการรานอาหารตามสั่ง/รานทั่วไป ไปรับประทานเปนประจํา พบวา ผูที่มีอิทธิพลในการ
เลือกรานอาหารเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบานกับครอบครัว ของผูบริโภค พบวา พอ แม มี
อิทธิพลในการเลือกรานอาหารมากที่สุด
ผลการศึ ก ษาป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตั ดสิ นใจเลื อ กใชบ ริ ก าร
รานอาหาร พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรา อินตะยะและสิทธิเดช กูขุน (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของที่ มี อิ ท ธิพ ลในการเลื อ กใชบ ริ ก ารภัตตาคารและร านอาหารในจั ง หวั ด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพได ให ความสํ า คัญ ระดับ มาก โดยให ความสํ าคั ญ สู ง สุ ดตอ ป จ จั ย ยอ ยด าน ความสะอาด
เรียบรอย
การศึกษาการทดสอบตามสมมติฐาน พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามอาชี พ และรายไดกั บ ป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตัดสิ นใจเลื อ กใชบ ริ ก าร
รานอาหารมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิชญา บันลือ
(2551) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ ผู บ ริ โ ภคในการเลื อ กใช บ ริ ก าร
รานอาหารอิตาเลียน ผลการวิจัยพบวาขอมูลทั่วไปดานเพศ สถานภาพ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผล
ตอการเลือกใชบริการรานอาหารอิตาเลียน
ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหารในเขตอํ าเภอเมื อง จังหวัดลําปาง ที่มีความสําคัญมากที่ สุดคือ ป จจั ยดานลัก ษณะทาง
กายภาพ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลความสะอาดเรียบรอยของรานทั้ง
บริเวณภายนอกและภายใน โดยเฉพาะรานอาหารขนาดใหญที่มีผูบริโภคเขา ออกตลอดเวลา มีการ
ตกแตงรานใหดูเปนระเบียบสวยงาม มีหองน้ําสะอาดบริการ มีอุปกรณอํานวยความสะดวกบนโตะ
อาหารเพื่อใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ และในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาระบบ
การบริหารจัดการของธุรกิจรานอาหารประเภทตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงองคประกอบในการทําธุรกิจ
รานอาหาร และควรทําการศึกษาถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการประกอบธุรกิจรานอาหาร
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนีส้ ําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.พยัต วุฒิรงค
ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยสจุ ินต สุริยศ และ อาจารยอัศนีย ณ นาน กรรมการที่ปรึกษา
อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย อาจารยทปี่ รึกษา ตลอดจนคณาจารย มหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งไดกรุณา
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําและตรวจสอบขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสอยางดียงิ่ จนการคนควาอิสระ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกคน ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่เทศบาลนครลําปาง
ที่ใหขอมูลรานอาหาร ขอมูลผูประกอบการรานอาหาร รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลที่ผูศึกษาไมไดกลาวนามที่ใหการสนับสนุน สละเวลาเอื้อเฟอขอมูลตอบ
แบบสอบถาม และคํ า เสนอแนะที่ ดี ยิ่ ง สํ า หรั บ การค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ สุ ด ท า ยนี้ คุ ณ ค า และ
อรรถประโยชนทั้งหลายอันพึงเกิดจากการคนควาอิสระนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณตอผูศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา การคนควา
อิ ส ระฉบั บ นี้จ ะเป นประโยชนสํ าหรั บ ผู ป ระกอบการและผู ที่ ส นใจพิ จ ารณาลงทุ นธุร กิ จ ประเภท
รานอาหาร
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขต
เทศบาลนครลําปาง
Marketing mix that influence the Decision of Customers in the Selection of
Premium Ice Creamin Lampang Province
อาษาพร สถาปตานนท
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปางโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากผูบริ โภคไอศกรีมที่ เคยใชบริ การร านไอศกรี มระดับพรี เมี่ยมในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Anova
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก
ซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปางในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในดานราคา รองลงมาคือ ดานกายภาพ
ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญในระดับปานกลางในดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มี ตามลําดับผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปาง พบวา ความ
แตกตางของอายุ รายได ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรี เมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปาง
แตกตางกันยกเวนเพศที่ตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก
ซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขตเทศบาลนครลําปางไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไอศกรีมระดับพรีเมี่ยม
ABSTRACT
The purpose of this independent study is to investigate the Marketing Mix
which influence the decision in the selection of premium ice cream in Lampang
province, Thailand. This study was done through sample surveys and totally 400
samples were investigated by using the questionnaires to collect data. The statistical
methods being used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and One Way Anova.The marketing mix which affect most sample
persons’ decision in the selection of premium ice-cream was at high level. The
marketing mix that have high influence comprise: price, physical factors, personnel,
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process and product.The marketing mix that have moderate influence include
distribution channels and promotion.The findings were that the sample with different
age, income, education and occupation had different opinions towards marketing mix
while the sample with different gender did not have such difference.
Keywords : The marketing mix factors, Premium Ice Cream
บทนํา
ตลาดไอศกรี มในประเทศไทยยัง เป นหนึ่ง ในตลาดเอเชียที่ เป นที่ ส นใจของบรรดาผูผ ลิ ต
ไอศกรีมในตางประเทศทําใหในชวงระยะไมกี่ปที่ผานมานี้มีไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมซึ่งเปนไอศกรีมที่ใช
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีราคาสูงจากตางประเทศหลากหลายยี่หอเขามาเปดสาขาในประเทศไทยซึ่ง
สงผลใหตลาดไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็วในการเขามาเปดสาขาใน
ประเทศไทยนั้นรู ป แบบธุรกิ จ ไอศกรีม ที่ ไดรั บ ความนิยมคือระบบแฟรนไชนป จ จุบั นรานไอศกรี ม
ระดั บ พรี เ มี่ ย มในประเทศไทยไดแก ร า น สเวนเซนส ร านบาสกิ้ นรอบบิ นส และร า นบั ด ส โ ดยใช
ศูนยการคาเปนสถานที่ ตั้งหลัก และรานคาแบบเต็มรูป แบบ ซึ่ งการที่ ธุรกิจจะเขามาแขงขันเพื่อมา
ครองสวนแบงทางการตลาดนั้นธุรกิจเหลานี้จะตองมีการคิดกลยุทธตางๆขึ้นมาตอสูกับคูแขงขันอื่นๆ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบกิจการรานไอศกรีม ทั้งที่ประกอบธุรกิจอยูใน
ปจจุบันและผูที่สนใจจะลงทุนในอนาคตไดนําไปใชประโยชนในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปนฐานขอมูล
ในการพัฒนารูปแบบของรานและบริการใหสอดคลองกับผูใชบริการ ตลอดจนถึงการวางแผนกลยุทธ
ของธุรกิจไดอยางถูกตองแมนยําเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมใน
เขตเทศบาลนครลําปาง
วิธีดําเนินการศีกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุ มประชากรที่ ใชในการศึกษา ไดแก ผูบ ริ โภคไอศกรี มที่ เ คยใชบ ริก ารร านไอศกรี ม
ระดับพรีเมี่ยมทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปน
แบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนีท้ ําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่และ
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาทีเทสตและ
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การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทํา
การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีรายไดตอเดือน
ไมเกิน 5,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียน/นักศึกษา ผลการวิเคราะหพฤติกรรมใน
การบริโภคไอศกรีมพบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการรานไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมรานสเวน
เซนสมากที่สุ ด ชอบรั บประทานไอศกรี มรสเดียวคือ รสวนิลา ชอบรับ ประทานไอศกรีม รสผสมคือ
รสช็อคโกแลตชิพ ชอบรับประทานประเภทซูเปอรซันเดย สวนใหญชอบทานไอศกรีมชวงเวลาพักผอน
นิยมรับประทานไอศกรีมเวลา16.01-19.00น.มีความถี่ในการรับประทานไอศกรีมในราน จํานวน 1
ครั้งเดือน และมีความพึงพอใจตอรานไอศกรีมที่มีอยูโดยรวมในระดับพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในเขต
เทศบาลนครลําปางในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
พบว า ความแตกต างของอายุ รายได ระดับ การศึก ษา และอาชีพ ของผู ต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ยกเวนเพศที่ตางกันใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากในดานราคา รองลงมาคือ ดานกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ และให
ความสํ าคัญ ในระดั บ ปานกลางในดานชอ งทางการจั ดจํ า หนาย และด านการส ง เสริ ม การตลาด
ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุดคือ สินคามีรสชาติอรอย ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:434) ที่กลาว
ศัก ยภาพเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบั ติของผลิ ตภัณฑ ที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต
ดานราคา จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยปจจัยทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย
ระดับ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:434)
ที่ก ลาววา ราคาตอ งพิ จ ารณาวาการยอมรับ ของลูก คาในคุณคาของผลิตภัณฑ วาสู งกวาราคาของ
ผลิตภัณฑนั้นการกําหนดราคาจะตองตระหนักถึงรูปแบบการแขงขันของตลาดซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
สอดคลอง
ดานการจัดจําหนาย จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ ที่ตั้งของราน
สะดวกตอการเดินทางและตั้งอยูในศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:434) ที่กลาววา สถานที่ใหบริการ สวนแรกคือ เลือกทําเลที่ตั้ง
(Location) ของธุรกิจบริการซึ่งมีความสําคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการ
จากผูใหบริการในสถานที่ที่ใหบริการจัดไว
ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ การมี
สิทธิพิเศษใหแกสมาชิกและการมีโปรโมชั่นใหมๆเสมอสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตนศรีรัชตระกูล
(2549) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในรานไอศกรีมของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหมพบวา ปจจัยสงเสริมการตลาดที่สําคัญไดแก การใหสวนลด
ดานกระบวนการ จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ มีวิธีการรับคําสั่งซื้อของ
ลูกคาที่สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรี
รั ตน และคณะ (2546:434) ที่ ก ล าววา ป จ จั ยดานกระบวนการ(Process)หมายถึง ขั้นตอนการ
ใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพการบริการแกลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจ
ดานบุคลากร จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ มารยาทและความสุภาพ
ของพนักงานที่ใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2546:434) ที่กลาววา คุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูง
ใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน
ดานกายภาพจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยปจจัยทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด คือ บริเวณรานมีความ
สะอาดเรียบรอยสอดคลองกับผลการศึกษาของวิรัตนศรีรัชตระกูล(2549) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภคไอศกรีมในรานไอศกรีมของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่พบวา ปจจัยดานกายภาพ
ที่สําคัญที่สุดคือความสะอาดของราน
ขอเสนอแนะ
ดานผลิตภัณฑควรมีการพัฒนารสชาติของไอศกรีมอยางสม่ําเสมอดานราคาควรมีการปรับ
ราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ และการกําหนดราคาตองพิจารณาจากคูแขงดานชองทางการจัดจําหนาย
ควรมีความสะดวกตอการเดินทางและตั้งในศูนยการคา ดานการสงเสริมการตลาดควรมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดในลักษณะการมีคูปองสวนลดในการมาใชการบริการในครั้งตอไป มีการจัดทําบัตร
สมาชิกใหกับลูกคาดานกระบวนการควรมีการเขมงวดกับพนักงานใหมีความเอาใจใสลูกคาอยางตอเนื่อง
และรวดเร็ วดานบุ คลากรควรมีการอบรมในเรื่องของมารยาทในการบริการ และดานกายภาพควรมี
เจาหนาที่ที่คอยดูและความสะอาดเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิ ส ระเรื่อ ง ปจ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กซื้ อ
ไอศกรีม ระดับ พรีเ มี่ยมในเขตเทศบาลนครลํ าปางฉบั บนี้สํ าเร็จ ลงไดดวยความกรุ ณาอยางยิ่งจาก
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อาจารยที่ปรึกษา อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย ซึ่งเปนผูใหแนวทางในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา
เพื่อแกไขปญหา รวมถึงติดตามความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจ
ใสอยางดียิ่งในทุกกระบวนการ รวมถึงอาจารยดร.พยัตวุฒิรงคประธานกรรมการที่ปรึกษาอาจารยสุ
จินตสุริยศและอาจารยอัศนียณนานกรรมการที่ปรึกษาตลอดจนคณาจารยมหาวิทยาลัยเนชั่นซึ่งได
กรุณาชวยเหลือผูศีกษาขอกราบขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซือ้ สมโอของผูบริโภค
ในตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Marketing mix factors that influence to buy pomeloes in the consumers in
Charoen-Sri market Warin Chamrap Ubon Rachathani
สิทธิพงษ กมลรัตนา*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้อสมโอของผูบริโภคในตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้คือ ผูบริโภคที่ตองการซื้อสมโอในตลาดเจริญศรี จํานวน
400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธเชิงกลุมของ2ตัวแปรขึ้นไปโดยใชคาสถิติ Chi-Square
(ไค–สแควร)
ผลการวิจั ยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิ งอายุระหวาง 41-50 ป มี
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6สวนมากประกอบอาชีพธุร กิจส วนตัว/คาขาย มีรายไดตอ เดือ น
10,000-30,000 บาท และคาใชจายแตละครั้งของการซื้อ 2,000-5,000 บาท พฤติกรรมผูบริโภคการ
เลือกซื้อสมโอพันธุของสมโอที่เลือกซื้อมากที่สุด ไดแก สมโอพันธุทอง เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสมโอ
ดูจากขนาดของผลสมโอ เพื่อที่จะนําไปนําหนายในรูปแบบขายปลีก ผูบริโภคมีความถี่ในการมาซื้อสม
โอในตลาดเจริญศรี 2-3 ครั้ง/อาทิตย โดยเหตุผลในการมาซื้อที่ตลาดเจริญศรี เพราะสมโอมีคุณภาพ
และราคาถูก รวมถึงผูบริโภคมาซื้อสมโอในรานคาที่เคยซื้อเปนประจํา เนื่องจากชื่นชอบบริการเสริม
การขายของผูขายใหความรูและบริการเต็มที่ ปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา คาเฉลี่ยรวมของทุก
ปจจัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ผลิตภัณฑมี
หลายขนาด เบอรเล็ก กลาง ใหญ จัมโบ ปจจัยดานราคาที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ราคามีความ
เหมาะสมกับ คุณภาพส มโอ ป จจั ยดานชอ งทางการจั ดจํ าหนายที่ มีความสําคัญมากที่ สุด ไดแก มี
สถานที่จําหนายสมโอที่แนนอน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก มี
สมโอใหชิมกอนตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This study purposes to study the marketing factors that influences to the
decision of purchasing pomeloes of the customers in Charoen dee market Warin
Chamrap district Ubonrachatani. The quantitative method is used in this study. The
sample of this study is 400 customers who want to buy pomeloes in this market.
Using questionnaire to analyze the frequency, percent, average and standard
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deviation is used in this study. Chi-square statistic is used in calculating the
relationship of 2 variables.
The results of study are found that most of consumers who answer the
questionnaire are 41-50 years old women. The level of studying are lower than grade
6. They do self-employed business and selling. The consumers’ salary are from
10,000 – 30,000 baht and expense of each purchasing is from 2,000 – 5,000 baht.
In the consumers, behavior part, the breeds of pomelo that they buy the
most are Pun-Thong breed. They choose this breed ecause they consider in the sizes
of pomeloed in order to retail. They will buy pomeloes 2-3 times per week. They
choose to buy here because the pomeloes are good and cheap. In addition, they
will purchase the pomelo from the shops where they always purchase. Promotion
should also be in the shops and the seller should have knowledge in selling and
service mind. In the marketing mix factors, the average of these factors: product,
price, place to sell, promotion are in the excellent rank. The factor “product” which
is the most important is there are many sizes of pomeloes: small, medium, big,
jumbo. The factor “prize” which is the most important is the prize is suitable to the
quality of pomeloes. The factor “place to sell” which is the most important is there
is the exact place to sell. The factor “promotion” which is the most important is the
are some pieces of pomelo for consumers to taste before buying.
บทนํา
สมโอเปนไมผลเศรษฐกิจที่ทุกคนรูจักกันดีและเปนผลไมที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่ ง มี ก ารปลู ก ได ทุ ก ๆ ภาคของประเทศไทย และยั ง ปลู ก เพื่ อ การเกษตรและการค า ตลาด
ภายในประเทศ ไดแก ตลาดทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ และตลาดขายสงสี่มุมเมือง ตลาดตางประเทศ
ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อเมริกา แคนาดา และในยุโรป ฮองกง สิงคโปรก็มีการ
นําเขาสมโอจากไทยมากพันธุที่ตองการของตลาดมีอยู 3 พันธุ คือ ขาวพวง ขาวทองดี และขาวน้ําผึ้ง
สมโอยังเปนผลไมที่มีรสชาติที่ดี มีคุณคาทางโภชนาการสูง ใหผลผลิตและผลตอบแทนสูง สามารถเก็บ
ไวไดนาน โดยมีพื้ นที่ ปลู ก โดยรวมทั้ ง ประเทศ 228,538 ไร ให ผลผลิ ตแล ว 167,296 ไร ผลผลิ ต
โดยรวม 238,440 ตัน
หากจะนึกถึงแหลงผลิตสมโอในบานเรา สวนใหญมักจะคิดวาสมโอปลูกมากในจังหวัดแถบ
ภาคกลาง เชน นครปฐม สมุทรสาคร ชัยนาท ราชบุรี แตนอยคนจะรูวาจังหวัดที่อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็มเี กษตรกรชาวสวนปลูกสมโอพันธุทองดี เชน จังหวัดหนองคาย ชัยภูมิ นครราช
ศรีมา อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการปลูกสมโอจัดเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง มี
พื้นที่ปลูกสวนใหญใกลแมน้ําโขง ผลิตเพื่อบริโภคและจําหนายภายในจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง
สามารถเก็บผลผลิตได 2 ชวง คือ ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
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ไดศึกษาขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับชนิดพันธุสม โอทีม่ ีอยูในประเทศไทยทั่วทุกภาค รวมถึงการ
สงออกของตลาดสมโอทัง้ ในและตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาสมโอสงออกทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงตลาดใหม โดยเนนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีตอการตัดสินใจ
ซื้อสมโอของผูบริโภคในตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนประโยชน
สําหรับผูทสี่ นใจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบธุรกิจจําหนายสมโอในการนําผลการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนและวางแผนการตลาดสมโอในอนาคตตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อสมโอของผูบริโภคในตลาด
เจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดําเนินการศึกษา
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่มาซือ้ สมโอในรานคา 4 แหง ไดแก
รานเจพร รานเจทราย รานเจแหมม รานนุนิ ในตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 คน
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ทํ าการวิเ คราะห ขอ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช คอมพิ ว เตอร โ ปรแกรม
สําเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิจั ยทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนขอมู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหา
คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การวิเคราะห คาสถิติไคสแควร Chi-Square ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุมเพื่อหา
ความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวขึ้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อ
คา Sig. นอยกวา 0.05
ผลการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
สรุปไดวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดย
สวนใหญเปนเพศหญิงโดยมีอายุ 41 – 50 ป มีการศึกษาต่ํากวาม.6 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวและคาขาย มีรายไดตอเดือน 10,000 – 30,000 บาท มีคาใชจายในแตละครั้งของการซื้อสม
โอ 2,000 – 5,000 บาท
ขอมูลตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อสมโอพันธุทองดี โดยใชเหตุผลใน
การตัดสินใจซื้อสมโอตามขนาดของพันธุสมโอ เพื่อจุดประสงคนําไปขาย ความถี่ในการซื้อสมโอตอ
อาทิตย 2-3 ครั้งตออาทิตย และเหตุผลในการมาซื้อสมโอในตลาดเจริญศรีเพราะสมโอมีคุณภาพและ
ราคา และเปนรานคาสมโอที่เคยซื้อเปนประจํา รวมถึงชื่นชอบการบริการเสริมการขายผูขายใหความรู
และบริการเต็มที่
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ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ภาพโดยรวมมีความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) คือ ผลิตภัณฑมีหลายขนาด เบอร เล็ก กลาง ใหญ จัมโบ ปจจัย
ดานราคา พบวา ภาพโดยรวมมีความสําคัญในระดับมากที่สุด ( X = 4.34 ) คือ ราคามีความ
เหมาะสมกับ คุณภาพส ม ป จจัยดานชองทางการจัดจํ าหนาย พบวา ภาพโดยรวมมี ความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.91 ) คือ การมีสถานที่จําหนายสมโอที่แนนอน และผลิตภัณฑหาซื้อไดที่
ตลาดเจริญศรี ปจจัยการสงเสริมการตลาด พบวา ภาพโดยรวมมีความสําคัญในระดับมากที่สุด ( X
= 4.55 ) คือ มีสมโอใหชิมกอนตัดสินใจซื้อ
ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สรุปไดวา เพศ อายุ อาชีพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอในดานชนิดของ
พันธุสมโอ แตรายไดไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอในดานชนิดของพันธุสม สรุปไดวา
เพศ อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอในดานเหตุผลในการซื้อสม
โอ สรุ ป ไดวา เพศ อายุ อาชีพ และรายได มี ความสั ม พันธตอ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ส ม โอในดาน
จุดประสงคของการซื้อสมโอ
ดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ดานผลิตภัณฑ คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุที่มีใหเลือก ผลิตภัณฑมีหลายขนาดเบอร
เล็ก กลาง ใหญจั มโบ ผลิ ตภัณฑ มีจํ าหนายตลอดทั้ งป บรรจุภัณฑ เขง กระสอบ มีความแข็ง แรง
ทนทาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ แตผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือ ไมมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ
ดานราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสม การมีปายบอกราคาสมโอใหเห็น ราคา
ขายสงเหมาะสมกับลูกคาที่ซื้อเพื่อจําหนายตอ ราคาขายปลีกเหมาะสมกับผูบริโภค สามารถตอรอง
ราคาได มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ
ดานการจัดจําหนาย คือ มีบริการผานทางโทรศัพท มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สมโอ แตการมีสถานที่จําหนายสมโอที่แนนอน ผลิตภัณฑหาซื้อไดที่ตลาดเจริญศรี มีบริการผานทาง
โทรศัพท มีพนักงานอธิบายความรูเกี่ยวกับสม ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ
ดานการสงเสริมการตลาด คือ สามารถสั่งจองไดลวงหนา ใหราคาพิเศษในการซื้อที่ปริมาณ
มากๆ มีบริการจัดสงสินคาที่จอด แถมผลิตภัณฑใหกับผูซื้อ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซือ้ สม
โอ แตการมีสมโอใหชิมกอนตัดสินใจ ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ
อภิปรายผลการวิจัย
ผูบริโภค ที่ศึกษาจํานวน 400 คน ในครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป
มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายไดตอเดือน 10,000-30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการ ศึกษาของเพชรลดา สุทธิอัมพร(2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑผลไมอบแหงของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบวา
ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
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ผลการศึก ษาส ว นของป จ จั ย ทางการตลาดกั บ การตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค ผล
การศึกษา พบวา ผูบริโภคที่มาซื้อสมโอในตลาดเจริญศรีมีการตัดสินใจซื้อสมโอ อยูในระดับสําคัญมาก
ที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามลําดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีความสําคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานราคา สอดคลองกับผลการศึกษาของ เพชรลดา สุทธิอัมพร(2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตัดสินใจซื้ อ ผลิตภัณฑ ผ ลไม อ บแห ง ของผู บ ริ โ ภคในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย จากผลการศึกษาพบวา พบวา ปจจัยชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยที่มีความสําคัญใน
ระดั บ สู ง สุ ด เป น อั น ดั บ หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ ลไม อ บแห ง ของกลุ ม ผู บ ริ โ ภค
นอกจากนั้นยังใหความสําคัญดานผลิตภัณฑมีหลายขนาดและผลิตภัณฑมีคุณภาพมากดวยเชนกั น
อาจเปนเพราะผูบริโภคตองการผลิตภัณฑที่มีขนาดหลากหลายและมีคุณภาพ ซึ่ง สมโอเปนผลไม
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง มีชนิดพันธุที่หลากหลายและมีจําหนายตลอดทั้งป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ
สมัชญา เขื่อนเพชร(2553) ไดศึกษาถึง ปจ จัยส วนประสมทางการตลาดสั บปะรดภูแล ป ญหาของ
การตลาดสั บ ปะรดภูแล และข อ เสนอแนะป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดสั บ ปะรดภู แลของผู
ประกอบธุรกิ จผลไม ในอําเภอเมื อง จั งหวัดเชียงราย พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ
คิดเห็นในดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รสชาติดี หวาน กรอบ รองลงมา คือ
ราชชาติตรงกับความตองการของลูกคา ดานสงเสริมทางการตลาด ก็อยูในระดับความสําคัญในการ
ตัดสินใจมากที่สุดเชนกัน สวนปจจัยดานราคา มีความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เพชรลดา สุทธิอัมพร(2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑผลไมอบแหงของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย จากผลการศึกษาพบวาผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของผลิตภัณฑกับราคา ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งพบวาปจ จัยดานราคาที่ มีผ ลตอ ผูบ ริโภคในการเลื อกซื้อผลไมอบแห ง ผู บริ โภคสวนมากนั้น
คาดหวังที่จะไดซื้อผลิตภัณฑผลไมอบแหงที่มีราคาถูก และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ
ผลการศึก ษาขอ มู ลทดสอบสมมติฐ านดานประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ อาชีพ มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอของผูบริโภคในตลาดเจริญศรี แตรายไดไมมีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอในตลาดเจริญศรี อาจเปนเพราะรายไดที่แตกตางกัน ซื้อสมโอปริมาณที่
ไม เ ท ากั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิจั ยของ หทั ยภัท ร อิ นทร คํา(2554) ไดศึก ษาถึง ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของพอคาคนกลางในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแกว พบวา ขอมูลทั่วไปของ
พอคาคนกลาง ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของพอคาคนกลางในตลาดโรง
เกลือ จังหวัดสระแกว
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ ความหลากหลายของชนิด
พันธุที่มีใหเลือก ผลิตภัณฑมีหลายขนาดเบอร เล็ก,กลาง,ใหญ,จัมโบ ผลิตภัณฑมีจําหนายตลอดทั้งป
บรรจุภัณฑ เขง,กระสอบ มีความแข็งแรง ทนทาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ แต
ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ ดานราคา คือ
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสม การมีปายบอกราคาสมโอใหเห็น ราคาขายสงเหมาะสมกับลูกคา
ที่ซื้อเพื่อจําหนายตอ ราคาขายปลีกเหมาะสมกับผูบริโภค สามารถตอรองราคาได มีความสัมพันธตอ
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การตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ ดานการจัดจําหนาย คือ มีบริการผานทางโทรศัพท มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ แตการมีสถานที่จําหนายสมโอที่แนนอน ผลิตภัณฑหาซื้อไดที่ตลาดเจริญศรี มี
บริการผานทางโทรศัพท มีพนักงานอธิบายความรูเกี่ยวกับสม ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสมโอ ดานการสงเสริมการตลาด คือ สามารถสั่งจองไดลวงหนา ใหราคาพิเศษในการซื้อที่ปริมาณ
มากๆ มีบริการจัดสงสินคาที่จอด แถมผลิตภัณฑใหกับผูซื้อ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซือ้ สม
โอ แตการมีสมโอใหชิมกอนตัดสินใจ ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมโอ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ พบวา เพศหญิงที่มีอายุ 41-50 ป มาซื้อ
สมโอในตลาดเจริญศรี มากกวาเพศชาย ซึ่งประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และซื้อสมโอเพื่ อ
นําไปขายปลีก กลุมผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ดังนั้น ในการวางแผนการจําหนาย
สินคาจะตองคํานึงถึงกลุมนี้มากที่สุด พรอมทั้งสรางกลุมเปาหมายใหม ที่มีชวงอายุ ๆ ใหเพิ่มจํานวน
มากขึ้นดวย โดยเฉพาะกลุมที่มีอายุ 21-30 ป โดยการจัดสินคา ปายราคา หรือการบริการอื่นๆใหตรง
กับ ความตอ งการของผู บ ริ โ ภคกลุ ม นี้ให ม ากขึ้น จากพฤติก รรมการซื้ อ ส ม โอของผู บ ริ โ ภค พบวา
ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อสมโอพันธุทองดี สมโอพันธุขาวน้ําผึ้ง สมโอพันธุเชลเลอร ตามลําดับ ดังนั้น
ผูประกอบการรายใหมที่คิดจะทําธุรกิจคาขายสมโอในตลาดเจริญศรีควรเลือกจําหนายสมโอพันธุทอง
ดี จากปจจั ยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูบริ โภคส วนใหญใหความสํ าคัญปานกลาง ตอการ
ตัดสินใจซื้อสมโอ ในการ มีปายบอกราคาสมโอใหเห็นชัดเจน ดังนั้นผูประกอบการควรที่จะติดปาย
ราคาใหมากขึ้น หรือ ใหเห็นไดชัดเจน และการแถมผลิตภัณฑใหกับผูซื้อ ผูบริโภคใหความสําคัญใน
ระดับมากตอการตัดสินใจซื้อสม โอ ดังนั้นผูประกอบสามารถเพิ่ มของแถมหรือของสมนาคุณใหกั บ
ผูบริโภคที่เลือกซื้อสมโอจากทางราน
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเกื้อกูลอยางดีจาก
หลายๆทาน ขอขอบพระคุณ อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาแนะนํา
ชี้ แ จงและให ค วามช ว ยเหลื อ ในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ตลาดการดํ า เนิ น การศึ ก ษาค น คว า
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.พยัต วุฒิ รงค ที่ไดใหความกรุ ณาเปนประธาน อาจารยสุจินต สุริยศและ
อาจารยอั ศนีย ณ นาน กรรมการในการตรวจสอบงานคนควาอิ ส ระในครั้ ง นี้ ขอขอบพระคุ ณ
คณาจารยทุกทานที่ไดใหความรูในดานตางๆ ตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให
ความชวยเหลือในการทํางานตลอดระยะเวลาที่ผานมา ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาแหงนี้ที่ทําให
พวกเราไดรูจักกันและบุคคลสําคัญสุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่
ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อเปนประโยชนในงานวิจัยครั้งนี้
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ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง
Satisfaction of customers using the financial services throughE-Banking of
The Siam Commercial Bank Public Company, Lampang Branch.
โสภิศา สัสสินทร*
บทคัดยอ
การวิจั ยเรื่ อ งนี้มี วัตถุ ป ระสงคเ พื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจของลู ก คาที่ มี ต อ คุ ณภาพ การ
ใหบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง
กลุมตัวอยางที่ใช คือ ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปางจํานวน 353 คน โดย
การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาธนาคารที่ใชบริการ E-Banking สวนใหญมีอายุระหวาง4150ปการศึกษาอยูในระดับ อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทาสวนใหญมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาทผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Bankingพบวา ลูกคาธนาคารมีความพึงพอใจตอการใช
บริการ E-Banking โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน การเขาถึงลูกคาจาก
เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารดานขอมูลที่ไดรับความไววางใจในระบบ E-Banking การตอบสนองลูกคา
ตอขั้นตอนการใหบริการความปลอดภัยของระบบการใหบริการการสรางบริการใหเปนที่รูจัก และมี
ความพึงพอใจระดับมากในดาน ความสามารถและความมีน้ําใจของพนักงานความนาเชื่อถือของระบบ
การใหบริการการเขาใจและรูจักลูกคา
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, E-Banking
ABSTRACT
The objectives of this research are to study the customers’ satisfaction in
financial services provided by e-Banking of the Siam Commercial Bank Public
Company, Lampang Branch. The samples were 353 customers using E-Banking
services. Tools used to collect the information were questionnaires which were
analyzed by the statistical tools.
The finding on the general backgrounds of bank customers are that on
average their age is range between 41-50 years, their education level is diploma, they
work for the state enterprise and their salary is between 20,000-30,000 baht.
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The results of the study are that the customers were satisfied at the highest
level in service access, communication, system reliability, responses to customer in
providing service, system security, and well-known services. The customer were
satisfied at high level with the ability and the kindness of bank staffs, system
accountability and understanding of and recognition in customers.
Keywords : Satisfaction/ E-Banking/ Bank of Thailand (required) Lampang.
บทนํา
ในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงโลกาภิวัฒน ยุคแหงการติดตอสื่อสารที่ไรพรมแดนทั่วโลกตางก็ได
รับรูขอมูลขาวสารทั่วถึงกันอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการแขงขันกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นธุรกิจตางๆ ได
พยายามนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางธุรกิ จของตนโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยเป น
สถาบันที่ใชเทคโนโลยีสูงมาก และอาจมากกวาโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทดวยซ้ํา แตการลงทุน
ดวยเทคโนโลยีนั้นไม ใชสิ่ง ที่ ตัดสินความสามารถและความสํ าเร็ จในการดําเนินงาน ดัง นั้น แตล ะ
ธนาคารจึ ง พยายามปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารของตนนําเทคโนโลยีม าให บ ริ ก ารหนึ่ง ในนั้นคือ การ
ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานเว็บไซตซึ่งปจจุบันเปนที่รูจักและแพรหลายมากขึ้น จึงอาจกลาวได
วาการให บริการทางการเงินผานเว็บไซตของธนาคารใดที่ ลูกคาไดรั บความพึง พอใจสูงโอกาสหรื อ
แนวโนมในการใชบริการครั้งตอไป หรือเปนลูกคาประจําของธนาคารนั้น ๆ ก็ยอมสูงดวยเชนกัน
E-Banking จึงกลายเปนทางเลือกใหมของลูกคาของธนาคารในปจจุบันทั้งนี้การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเอื้ออานวยกาติดตอสื่อสารระหวางกันการทํา
ใหธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตดังกลาวจึงมีความแตกตางจากการทําธุรกรรมแบบเดิมอยางสิ้นเชิงโดย
กระแสของการใช E-Banking ซึ่ ง เป น บริ ก ารใหม ข องธนาคารพาณิชยที่ ผ านมานั้ นไดมี แ นวโน ม
ผูใชบริการเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
การอํ านวยความสะดวกใหลู กคาในทํ าธุรกรรมทางการเงิ นผ านระบบอินเทอรเ น็ตดวย
ตนเองเปรียบเสมือนเปนธนาคารสวนตัวที่สามารถทําธุรกรรม ไดทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งเปน
อีกชองทางการตลาดใหมที่ธนาคารจะไดรายไดจากคาธรรมเนียมบริการตางๆจากลูกคาบุคคลธุรกิจ
กับธุรกิจ (Business to Business) และธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Customer) แมจะมี
อุปสรรคทั้งดานตนทุนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีและการตลาดแตธนาคารจะสามารถลดตนทุ น
คาใชจายในระยะยาวและยังไดรับผลประโยชนที่ไมใชตัวเงินอีกดวยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
สร างภาพลั ก ษณก ารประชาสั ม พั นธชื่อ เสี ยงและผลประโยชนท างการตลาดตาง ๆที่ จ ะส ง เสริ ม
ใหบริการดานอื่น ๆ ของธนาคารไดรับภาพพจนดีตามไปดวยดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่มีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง
2. เพื่ อศึก ษาความพึ งพอใจของลู กคาที่ใชบริ การทางการเงินโดยผ านระบบ E-Banking
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ลู กคาที่ใชบริ การทางการเงิ นโดยผ านระบบ EBanking ของธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน)สาขาลําปาง จํานวน 2,876 คน (รายงานจํานวน
ผูใชบริการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขาลําปาง : 2555)
2. กลุมตัวอยางที่ใช คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด(มหาชน) สาขาลําปางที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking สาขาลําปาง โดยใช
ตารางสําเร็จของ Taro Yamane (ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2538 : 71) กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 353 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามปลายปด (close ended question) และคําถามปลายเปด (open ended
question) ประกอบดวยคําถาม 3 สวนคือสวนที่ 1 ขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช
คาสถิติ รอยละ สวนที่ 2 ความพึง พอใจการใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking ของ
ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขา ลําปางเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
เปน 5ระดับ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยขอขอมูลจากลูกคา
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปางที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
สาขาลําปางและคนควาหนังสือเอกสารตําราวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเว็บไซดตาง ๆที่เกี่ยวของ
ขอมูล ปฐมภูมิ (Primary data) โดยเก็บ รวบรวมขอมูล จากผลการตอบแบบสอบถามของ ลูกคา
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปางที่ใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
สาขาลําปางจํานวน353ชุด
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การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลเพื่ อบรรยายขอมู ล
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ และการวิเคราะห
ขอมู ลเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจของลู กคาที่มีตอการใชบริ การทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking
ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาจั ดลํ าดับตามคาเฉลี่ ย การนําเสนอผลการวิเ คราะห ขอ มูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย การ
กําหนดอัตราสวนและประมาณคาน้ําหนักของคะแนน ใชเกณฑการประเมินเปนมาตราสวนคาของลิเคิรต
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเ คราะห ขอ มูล สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามพบวา ลู กคาธนาคารที่ ใช
บริการ E-Banking ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง41-50ปมีระดับการศึกษา
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 30,000 บาท
2. ความพึงพอใจการใชบริการทางการเงินโดยผานระบบ E-Banking ของลูกคาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา ลําปางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชบริการ EBanking โดยรวมอยูในระดับพอใจมากเมื่อพิจารณารายดานพบวา การเขาถึงลูกคาการติดตอสื่อสาร
ความไววางใจการตอบสนองลูกคาความปลอดภัยการสรางบริการใหเปนที่รูจัก มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน
และดานที่รองลงมาคือ ความสามารถความมีน้ําใจความนาเชื่อถือการเขาใจและรูจักลูกคา
3. ขอ มูล เกี่ ยวกับ ความคิดเห็ นและขอ เสนอแนะพบวา ควรเพิ่ ม จํ านวนตูให ครอบคลุ ม
มากกวานี้ควรมีการแจงผลการทําธุรกรรมทุกอยาง ผาน E-banking ใหเจาของทราบควรเพิ่มความ
ปลอดภัยดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ และมานตาตองการใหมือถือสามารถใชแทนบัตรเครดิตไดควรทํา
บัตรใหมีความทนทานมากขึ้นควรมีการจัดระบบฝากถอนเงินไดโดยใชรหัสผานไมตองใชบัตรควรมี
Call center เพื่อใหบริการในการโอนเงิน หรือ ทําธุรกรรมตาง ๆ ควรเพิ่มขั้นตอนในการเขาถึงบัญชี
ควรปรับเปลี่ยนบัตรประเภทตาง ๆ ใหพกพางายขึ้น
อภิปรายผล
ลูกคาธนาคารที่ใชบริการ E-Banking ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการ
ใชบริการ E-Banking โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การเขาถึงลูกคาการ
ติดตอสื่อสารความไววางใจการตอบสนองลูกคาความปลอดภัยการสรางบริการใหเปนที่รูจัก มีคา เฉลีย่
สูงสุดเทากัน และดานที่รองลงมาคือ ความสามารถความมีน้ําใจความนาเชื่อถือการเขาใจและรูจัก
ลูกคา ทั้งนี้เพราะลูกคาธนาคารที่ใชบริการ E-Banking ระยะเวลาในการรับบริการเร็วกวาการรับใน
เคาเตอรปกติลูกคาสามารถติดตอกับธนาคารไดตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันและ 7 วันตอสัปดาหและ
สามารถติดตอ กับธนาคารเมื่ อใดก็ไดไมวาจะอยูที่ไหน ระบบอินเตอร เน็ตสามารถทํ าให ลูกคาของ
ธนาคารติดตอทํ าธุรกรรมกับ ธนาคารและสามารถสอบถามขอ มูล ตางๆไดอ ยางรวดเร็ วอยางที่ ไม
สามารถทําไดจากชองทางการติดตอสื่อสารแบบอื่นสอดคลองกับ วรารัตนสันติวงษ. (2549) ที่ได
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ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารตอการใชบริการ E-Banking ผลการวิจัยพบวา
ลูกคามีความพึงพอใจ ตอการใชบริการ E- Banking และอุปนิสัยตอการใชบริการ E-Banking ที่ดีจะ
สง ผลตอ ความจงรั ก ภัก ดีตอ การใชบ ริ ก าร E-Banking ที่ ดีเ ชนกั นวัชรี โลจนไพบู ล ย( 2543)ได
ทําการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาศิริราช ที่พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน ลูกคาใหความสําคัญและพึงพอใจ
มากที่สุดในบทบาทของพนักงานดานความมีอัธยาศัยไมตรีและวาจาสุภาพออนนอม ลูกคาใหระดับ
ความพึงพอใจนอยมาก ในบทบาทของพนักงานในดานความเชี่ยวชาญ ผลจากการวิเคราะหขอมูล
ตามสมมุติฐานการวิจัยโดยใช Chi-square พบวา เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในเรื่องความ
เชี่ยวชาญของพนักงานธนาคารแตกตางกัน และอายุที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธในเรื่องความพึง
พอใจเรื่องการเอาใจใสของพนักงานธนาคาร
สวนความพึงพอใจในขออื่นๆ ในการในขอที่วา หนวยงานใหบริการตั้งอยูในจุดที่สะดวกตอ
การให บ ริ การอุป กรณเ ทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ตางๆ ที่ ใชในการใหบ ริ ก ารทั นสมั ยลูก คาไดรั บขอ มู ล
ขาวสารจากธนาคารอยางสม่ํ าเสมอ การสื่อ สารจากเจ าหนาที่ ที่ ให บ ริก ารชัดเจนและเขาใจง าย
ขอความในเอกสาร แผนพับที่ใหบริการ อธิบายไดถูกตอง ชัดเจนเจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความรู ความ
เชี่ยวชาญเจาหนาที่ที่ใหบริการ สามารถใชเครื่องมืออุปกรณในการใหบริการไดอยางแมนยําเจาหนาที่
ที่ใหบริการ สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดีการดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่การให
คําแนะนําในการใหบริการของเจาหนาที่คลิกและอัธยาศัยในการบริการของเจาหนาที่ความเต็มใจใน
การให บ ริก ารของเจ าหนาที่ขั้นตอนในการใหบ ริ ก ารสามารถตรวจสอบความถูก ตองไดง าย และ
นาเชื่อถือธนาคารมีเครื่องมืออุปกรณ ความไมพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่คุณภาพของการ
ให บ ริ ก ารเจ าหนาที่ ให บ ริ ก ารเป นมาตรฐานเดียวกันการบริ ก ารระบบ E-Banking ขั้นตอนการ
ดําเนินงานสะดวกขั้นตอนการดําเนินงานปลอดภัยความรวดเร็วในการใหบริการปายประชาสัมพันธ
ของธนาคารปายแสดงขั้นตอนในการใหบริการแบบฟอรมในการใหบริการเครื่องมือและอุปกรณใน
การใหบริการลูกคามีความรูสึกปลอดภัยในการมาใชบริการลูกคามีความรูสึกประทับใจ เมื่อใชบริการ
การบริ ก ารสร างประทั บ ใจแก ลู ก คาและพยายามรั ก ษาชื่ อ เสี ยงในฐานะที่ เ ป นผู ให บ ริ ก ารที่ ไม มี
ขอผิดพลาด แตกตางกันอยางมี นัยสํ าคัญ ที่ระดับ .05 สอดคลอ งกับ ศุภมาส ชาญธวัชชัย.(2549:
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิตอแนวทางในการใชงานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของธนาคารไทย
พาณิชยจํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการที่มีเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ ธ.
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการรับเรียกเก็บเงินที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ.01 ตามลําดับสอดคลองกับ รุงนภา จันทวิสูตร (2546)ไดทําการศึกษาคนควาความพึงพอใจของ
ลูกคาตอ การบริก ารรู ปแบบธนาคารในศูนยการคาของธนาคารกรุ งเทพ จํากั ด (มหาชน) จัง หวัด
เชียงใหม ผลการศึก ษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามมี ความคาดหวังตอ บริ ก ารรู ป แบบธนาคารใน
ศูนยการคาของธนาคารที่ยอดเยี่ยมโดยรวมในระดับ มากที่ สุดตอ ปจ จัยดาน ความนาเชื่อถือ การ
ตอบสนอง การใหความมั่นใจ และมีความคาดหวังในระดับมากตอปจจัยดานรูปลักษณและการดูแล
เอาใจใส
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บทสรุป
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ไดว า ความพึ ง พอใจการใชบ ริ ก ารทางการเงิ นโดยผ านระบบ EBanking ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา ลําปางมีความพึงพอใจตอการใชบริการ
E-Banking โดยรวมอยูในระดับ พอใจมาก แตก็มี ขอเสนอแนะจากลู กคาที่ทางธนาคารควรนํ าไป
พิจารณา เชน ควรเพิ่มจํานวนตู ATM ใหครอบคลุมมากกวานี้ควรมีการแจงผลการทําธุรกรรมทุกอยาง
ผาน E-banking ใหเจ าของทราบควรเพิ่ม ความปลอดภัยดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ และม านตา
ตองการใหมือถือสามารถใชแทนบัตรเครดิตไดควรทําบัตรใหมีความทนทานมากขึ้นควรมีการจัดระบบ
ฝากถอนเงินไดโดยใชรหัสผานไมตองใชบัตร ควรมี Call center เพื่อใหบริการในการโอนเงินหรือทํา
ธุรกรรมตางๆ ควรเพิ่มขั้นตอนในการเขาถึงบัญชีควรปรับเปลี่ยนบัตรประเภทตางๆ ใหพกพางายขึ้น
ควรบัตรออกมาหลายๆ รูปทรง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูบริ หารธนาคารควรมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเป น
รูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยรวดเร็วและสรางมาตรฐานการบริการอยางทั่วถึงทั้งในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัดเพื่อรองรับความตองการใชบริการ E-Banking ที่เพิ่มมากขึ้น
1.2 การรวบรวมและศึกษาหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี E-Banking ของธนาคารไทย
พาณิชยในรูป แบบตาง ๆ เพื่อ สรางความแตกตางให กับ ผูบ ริ การรายอื่ น ๆ โดยพิ จารณาวาจะทํ า
อยางไรที่จะทําใหองคกรไดใชเทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุดใหคุมกับการลงทุนในการนําเทคโนโลยี
บริการตนเองมาใช
1.3 ธนาคารควรมี ก ารจั ดทําระบบขอ มู ล ของลู ก คาเกี่ ยวกั บ การเขามาใชบ ริก าร EBanking ของธนาคารทั้งนี้เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนและพัฒนาการปรับปรุงดานบริการให
สอดคลองและสนองตอบความตองการของลูกคาอยางเหมาะสมและลงตัว
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ทําการศึกษาโดยเพิ่มตัวแปรอื่น ๆที่คาดวาจะเปนปจจัยสงผลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปางเชนแรงจูงใจสังคมและวัฒนธรรม
2.2 อาจทําการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาโดยรวบรวมเทคโนโลยีบริการ
ตนเองหลาย รูปแบบเพื่อใชเปนแนวทางใหแกองคกรไดเล็งเห็นวาจะทําอยางไรที่จะทําใหองคกรไดใช
เทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุดใหคุมกับการลงทุนในการนําเทคโนโลยีบริการตนเองมาใช
2.3 อาจทํ าการศึ ก ษาถึ ง การตลาดที่ มุ ง เนน ในหลาย ๆ ดา นที่ เ กี่ ยวข อ งไม วาจะเป น
ความสัมพันธเทคโนโลยีและความพึงพอใจของลูกคาตอธุรกิจโดยอาจศึกษาในแงมุมที่สงผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาและธนาคารควรจะใหบริการเกี่ยวกับ E-Banking อยางไรจึงจะคงความพึงพอใจ
ของลูกคาได
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือความกรุณาและคําแนะนํา
อยางดียิ่งจาก อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย และ อาจารยอัศนีย ณ นานที่ทานใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการทํางานวิจั ยฉบับนี้ทุกขั้นตอนทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณอาจารย ดร.พยัต วุฒิรงคประธานคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ อัศนีย ณ นาน
และอาจารยชินพั นธ โรจนไพบู ล ยอ าจารยที่ ปรึ กษาการคนควาทายนี้ผูวิจัยขอกราบพระคุณบิ ดา
มารดาและขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ที่ชวยใหปรึกษาและคําแนะนําในการชวยเหลือในการทํา
วิจัยฉบับนี้และหวังอยางยิ่งวา การคนควาอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน)สาขาลําปาง
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สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Marketing Mix Factors on Decision Making for the Purchase of Mobile Phone
of Lampang Residents
กมลพรรณ สุริโยทัย
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชาชนที่พัก อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการศึกษา
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดวยคาสถิติFtest One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอ ยูระหวาง 21-30 ป จบ
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี มี สถานภาพโสด เปนนัก เรี ยน นักศึกษา มีร ายไดต่ํากวา 5,000 บาท
ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเ ลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อ ความสะดวกในการติดตอสื่อ สาร โดย
ทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่จากโทรทัศน ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เมื่อโทรศัพทเครื่องเกาเสีย
สูญหาย โดยไมมีชวงเวลาที่แนนอนเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากราน
จําหนายโทรศัพท เคลื่ อนที่ทั่ วไป และตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท เคลื่ อนที่ดวยตนเอง ส วนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเ คลื่อ นที่ของประชาชน ในกลุม อายุตาง ๆ สวนดานชองทางการจัดจํ าหนายมี ผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 และส ว นประสมทางการตลาดด า นทั้ ง 4 ด า นมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลือ กซื ้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชน ในกลุมอาชีพ และรายไดตอเดือนตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบวา ประชาชนตองการสินคาคุณภาพดี
ราคาถูก และมีของแถมมากควรเพิ่มคุณภาพในการบริการหลังการขายพนักงานควรใหขอมูลที่เปนจริง
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และอยากใหมีพนักงานที่อธิบายไดละเอียดเพื่อใหงายตอการเลือกซื้อ
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด
ABSTRACT
The objectives of this study were to study readiness of Marketing Mix Factors on
Decision Making for the Purchase of Mobile Phone of Lampang Residents. The
researcher collected the population was 400 Thai residents who lived in Lampang
Province. Data collection was conducted through the questionnaire. Data was
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analyzed by Windows for frequency, percentage, deviation and the F-test (one way
ANOVA) were used to test the hypothesis.
With regard to the summary, Thai residents in Lampang, they were 21-30 years
old male and single. They were students with Bachelor degree whose income in
average were lower than 5,000 baht. Overall, Thai residents decided to buy mobile
phones when the old ones were broken or lost. There was not a certain period when
they would like to change their phones. They usually made decision to buy phones
by themselves and choose to buy at any general phone shops. Marketing Mix Factors
on the 'produce', 'price', and 'promotion' elements had no effective on the decision
of the buyers of different ages. Regarding to the place element, it have affected the
decisions of the local people in Lampung’s capital district area statistically at 0.05
level of significance. And the marketing mix of the 4 elements had affected the
decision to buy mobile phones of people in the profession and monthly income was
statistically significant at the .05 level suggestions about the marketing mix. For that
affect the decision to buy mobile phones of residents in the city showed that people
want cheap and good quality products plus more increase the quality of after-sales
service. Staff should provide information that is actually about the quality of the
product. With regard to they need to have employees explained thoroughly to make
it easier to buy.
Keywords : Marketing Mix
บทนํา
การติดตอ สื่อสารในยุคการสื่ อสารไรพ รมแดนที่ ทันสมัยไดเขามามี บทบาทสําคัญตอการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ทํ า ให ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า วสารสะดวกและรวดเร็ ว คื อ การสื่ อ สารผ า นทาง
โทรศัพ ทเ คลื่อ นที่ห รื อโทรศัพท มื อถือ ซึ่ ง เป นอุป กรณสื่อ สารอิ เลคทรอนิคส เปนสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกพื้นฐานในการสื่อสารของการบริการดานโทรคมนาคมทีไ่ ดมกี ารพัฒนาเพือ่ ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการติดตอสื่อสารที่สามารถ
ติดตอไดทุกพื้นที่และสะดวก ทําใหผูใชประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ดวยเหตุผลดังกลาว
ขางตนทําใหโทรศัพทเคลื่อนที่มีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานประสิทธิภาพการทํางาน
และรูปแบบการใชงาน ทําใหโทรศัพทเคลื่อนที่กลายเปนปจจัยสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย มี
การใชแพรหลายไมเพียงแตในกลุมนักธุรกิจและกลุมที่มีรายไดสูงเทานั้น แตยังมีการใชในกลุม นักเรียน
นักศึกษาเปนจํานวนมากอีกดวย
ปจจุบันผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกราย ไดพยายามพัฒนาเทคโนโลยี
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งในดานระบบเครือขาย และบริการเสริมพิเศษตาง ๆ ใหโทรศัพทเคลื่อนที่มี
คุณสมบัติมากกวาการรับสงเสียง การรับสงขอความสั้น (SMS: Short Message Service) หรือการ
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รับสง ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง (MMS: Multimedia Message Service) เทานั้น แตปจจุบันมีการ
เชื่อมโยง ระบบอิ นเทอร เน็ตเขามาอยูในโทรศัพ ทเคลื่ อนที่ ดวยเทคโนโลยีแว็พ (WAP: Wireless
Application Protocal) และบริการจีพีอารเอส (GPRS: General Packet Radio) เปนเทคโนโลยีที่
สามารถส ง สั ญ ญาณความเร็ ว สู ง เป นตัวกลางในการสื่ อ สารขอ มู ล ระหว างระบบทั้ ง หมด ทํ าให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ทั้งอีเมล (ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส) การคนหาขอมูลและความ
บันเทิงตาง ๆ ขณะเดียวกัน ก็ยังไดพัฒนาบริการเสริมในดานอื่น ๆ เพิ่มเขาไปในโทรศัพทเคลื่อนที่
เพื่ อ ตอบสนองกั บ ผู ใชบ ริ ก ารไดทุ ก เพศทุ ก วัย อาทิ เ ชน โปรแกรมถายภาพและ ส ง ภาพ รวมถึ ง
ภาพเคลื่อนไหว (VDO Clip) การชมภาพยนตร การฟงเพลงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ การดาวนโหลด
(Download) เสี ยงเพลงเรียกเขาและเสียงรอสาย และการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ งผูใชบริการ
สามารถสั่ ง สิ นคา หรื อ ชําระคาสินคาหรื อ บริ ก ารตาง ๆ ผ านโทรศัพ ท เ คลื่ อ นที่ ได เป นตน และ
เทคโนโลยีลาสุดที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ไดแก เทคโนโลยีไรสายความเร็วสูง 3G หมายถึง
โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล (Digital System) ที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถรองรับ สงขอมูลใน
ลัก ษณะมัล ติมีเ ดีย (Multimedia) ไดทั้ง ที่ เป นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อ นไหว ขอ มูล พร อ มเสี ยง และมี
รายการที่สามารถเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตไดจากความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งใน
รูป แบบดานบริ ก ารขอมู ล เสี ยง (Voice) และบริ ก ารดานขอ มูล ไร เ สี ยง (Non-Voice) มาอยูใน
โทรศัพทเคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวนั้น ถือเปนธุรกิจที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วสามารถทํากําไรใหแต
ละบริษัทไดอยางมาก
ดัง นั้น ผู วิจั ยจึ ง มี ความสนใจที่ จ ะศึก ษาป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในจังหวัดลําปาง โดยศึกษาวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใน
ดานใดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในจังหวัดลําปาง ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษา จะนําไปวางแผนกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และเพื่อเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนของผูประกอบธุรกิจรานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูสนใจ และผูที่เกี่ยวของ
ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
เป นการศึก ษาวิจั ยเชิง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจั ยแบบสํ ารวจ
(Survey Research) กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง รวมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใชในศึกษา เป น
แบบสอบถาม (Questionnaires)
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ยทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนขอ มู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคา ความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบภาพลักษณใชการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s least significant difference) : LSD
สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศ
ชาย มีอายุอยูระหวาง 21 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เปนนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท
2. พฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
โดยทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่จากโทรทัศน ซื้อโทรศัพทเคลือ่ นทีเ่ มือ่ โทรศัพทเครือ่ งเกาเสีย
สูญหาย โดยไมมีชวงเวลาที่แนนอนเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากราน
จําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป และตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยตนเอง
3. สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ โทรศัพท เคลือ่ นทีข่ องประชาชน
ในอํ าเภอเมื อง จัง หวัดลํ าปาง โดยภาพรวม พบวา ปจ จัยทั้ง 4 ด านมีผ ลตอการตัดสิ นใจเลือ กซื้ อ
โทรศัพทเ คลื่อ นที่ในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสู งที่สุ ด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานราคา สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเ คลื่อนที่ของประชาชนในอํ าเภอเมื องจังหวัด
ลําปางในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณภาพผลิตภัณฑ รองลงมาคือ การรับประกัน
สินคาจากผูผลิตและผูแทนจําหนาย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ แหลงผลิตของโทรศัพทเคลื่อนที่
สวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ รองลงมาคือ มีการกําหนดราคาที่แนนอนมีปายราคาชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีขอมูลการเปรียบเทียบราคากับสินคาคูแขง สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการ
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่มีพนักงานใหบริการอยาง
เพียงพอกับจํานวนลูกคา รองลงมาคือ รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่มีสินคาจริงและมีใหเลือกจํานวน
มากและมีของใหทันทีโดยไมตองสั่งจอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การตกแตงรานจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
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คือ มีการบริการหลังการขาย รองลงมาคือ มีพนักงานใหคําแนะนําและเปนกันเองแกลูกคา สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด การใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโทรศัพทเคลื่อนที่
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตามอายุ อาชีพและรายไดตอ
เดือน พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชน ในกลุมอายุตาง ๆ สวนดานชองทางการ
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้โทรศัพทเคลื่อนที่
ของประชาชน ในกลุมอาชีพตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชน ในกลุมรายไดตอเดือนตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนตองการสินคาคุณภาพ
ดี ราคาถูก และมีของแถมมาก ควรเพิ่มคุณภาพในการบริการหลังการขาย พนักงานควรใหขอมูลที่
เปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และอยากใหมีพนักงานที่อธิบายไดละเอียดเพื่อใหงายตอการเลือก
ซื้อ
อภิปรายผล
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอ
สื่อสาร โดยทราบขอมู ลเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่จากโทรทั ศน ซื้อ โทรศัพ ทเคลื่อ นที่เมื่อ โทรศัพ ท
เครื่องเกาเสีย สูญหาย โดยไมมีชวงเวลาที่แนนอนเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
จากรานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป และตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยตนเอง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ปจจุบันนี้การใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในจังหวัดลําปาง มีความครอบคลุมพื้นที่
สวนใหญในจังหวัดทําใหประชาชนเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่เนื่องจากมีความสะดวกในการใชบริการ
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกั บโทรศัพทเคลื่อนที่ไดง ายผานทางสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่
ตอบสนองไดดีที่สุดเพราะผูชมไดเห็นทั้งภาพ ไดฟงเสียง และเก็บขอมูลไป พรอม ๆ กัน สวนพฤติกรรม
ดานการเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ม าจากสาเหตุพื้นฐานคือเมื่ อโทรศัพ ทเสีย หรือสูญหาย ซึ่งไม มี
กําหนดเวลาที่แนนอน ไมสามารถกะเกณฑไวลวงหนาได โดยหากจําเป นตองซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
เครื่องใหมประชาชนสวนใหญก็เลือกซื้อจากแหลงจําหนายที่ตนเองสะดวก จากรานคาโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั่วไป และตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ซึ่งอาจเปนเพราะเหตุผลของแตละบุคคลแตกตางกันไป
2. สว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลตอ การตัด สิน ใจเลือ กซื ้อ โทรศัพ ท เคลื ่อ นที ่ข อง
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม พบวา ปจจัยทั้ง 4 ดานมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ประชาชนมีความตองการในการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของปจจัยทั้ง 4 ดาน จะ
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พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชอ งทางการจัดจําหนายดาน
การสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ จะเห็นไดวา ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
มีพฤติกรรมการซื้อที่เนนตัวผลิตภัณฑเปนหลักทั้งดานคุณภาพ การรับประกันสินคา และรูปลักษณ
ของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งสังเกตไดจากยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่บริษัทผูผลิตอยูในประเทศอเมริกา
ไดรับความนิ ยมสูงสุดในป จจุบัน ทั้งที่ มีราคาคอนขางสูง แตก็ สามารถขายไดมากกวายี่หอคูแขง ซึ่ ง
อนุมานไดวาความนาเชื่อถือในดานคุณภาพของโทรศั พทเคลื่ อนที่ มีผลต อการตั ดสินใจเลือกซื้ อของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางไมนอย ผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวคิดของอดุลยจาตุรงคกุล
(2549 : 16) ที่ไดกลาวถึง กลยุทธการตลาดวา การเนนความสําคัญที่การวางตําแหนงของผลิตภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมาก็มีการโฆษณาเพื่อสรางคุณภาพและ
ทําใหเกิดการแยกตัวออกมาจากการแขงขัน คุณภาพเหลานี้จะถูกผูกสัมพันธเขากับความตองการของ
ตลาดสวนที่เ ปนเปาหมาย สําหรับ ประเด็นดานชอ งทางการจัดจําหนายและดานสวนการสงเสริ ม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยรองลงมาจากดานผลิตภัณฑ ทั้ง 2 ดาน ทั้ งนี้อาจเปนเพราะวา เมื่ อ
ประชาชนไดรับทราบขอมู ล และวางเปาหมายในการเลือกซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ไวแลว ยอมมองหาราน
จําหน ายโทรศัพทเคลื่อนที่ มี พนักงานใหบริการอยางเพี ยงพอกั บจํานวนลูกคา สามารถให ขอ มูล ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ได ตอบคําถามของประชาชนได รวมทั้งรานจําหนายโทรศัพ ท
เคลื ่อ นมีสิน คา จริง ใหท ดลองใช มีโ ทรศัพ ทเ คลื่อ นที ่ใหเ ลือ กจํ านวนมากหลากหลายยี่ห อและมี
สินคาพรอมขายทันทีโดยไมตองสั่งจอง และมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะเปนประเด็นสําคัญ
ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของประชาชน หากรานคารายใดที่สามารถตอบสนองความตองการใน
สวนนี้ไดครบก็มีโอกาสที่จะขายสินคาไดมาก ผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ. (2552 : 434)และสุดาดวงเรืองรุจิระ (2543 : 31) ที่ไดกลาวโดยสรุปไววาการที่บริษัท
หนึ่งจะประสบความสําเร็จดานการตลาดไดนั้น ตองมีบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ที่
ผานการเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความ
พึง พอใจใหก ับ ลูก คา ไดแ ตกตางเหนือ คูแ ขง ขัน ซึ่ง พนัก งานจะตอ งมีความสามารถ มีทั ศนคติที่ ดี
สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยม
ใหกับบริษัท นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของทัศนีย รามางกูร (2552 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เฮาสแบรนด ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ตัดสินใจซื้อโดยการพิจารณาจากความสามารถในการ
ใชงาน การรับประกันสินคา และบริการกอนและหลังการจําหนาย สวนผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจมากเชนเดียว กับดานอื่น ๆ แตมีคาเฉลี่ยนอยสุด
ในสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน แสดงใหเห็นวา ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีกําลัง
ซื้อคอนขางมาก เพราะใหความสําคัญกับปจจัยดานราคานอยที่สุด หากไดรับขอมูลที่เพียงพอ ไดสินคา
และการบริการที่มีคุณภาพเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของตนเอง ก็พรอมที่จะชําระ
เงินไดทันที หรืออาจเปนเพราะวาในปจจุบันมีระบบการชําระคาสินคาดวยระบบเงินผอน ที่มีบริษัทผู
ให บริ ก ารหลายบริ ษัท ใหป ระชาชนไดเ ลือ กใช สง ผลให ประชาชนมี ความกั ง วลเกี่ ยวกั บ ราคาของ
โทรศัพทเคลื่อนที่นอยลง จึงใหความสําคัญนอยกวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ
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3. การเปรียบเทียบความแตกตางของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางจําแนกตามอายุอาชีพและรายไดตอ เดือน
ที่พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ของประชาชน ในกลุ มอายุตาง ๆ ส วนดานชองทางการจั ด
จําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชน ในกลุมอาชีพและรายไดตอเดือนตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นไดวา กลุมที่มีอายุนอย หรือกําลังอยูในระหวาง
การศึกษา หรือมีรายไดนอย จะเปนกลุมหลัก ๆ ที่แสดงความคิดเห็นแตกตางกับกลุมอื่น ๆ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา กลุมเหลานี้เปนวัยรุน ที่มีรูปแบบการตัดสินใจ กระบวนการคิด และการดําเนินชีวิตที่
แตกตางไปจากกลุมอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญนาจะอยูในวัยผูใหญ วัยรุนอาจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความ
ทันสมัย หรูหรา เปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน หรือเพศตรงขาม แตวัยผูใหญอาจเลือกโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ มี่ ี
ความจําเปนในการใชงาน คุณสมบัติของโทรศัพทเคลื่อนที่ และคุณภาพในการใหบริการ ทําใหปจจัย
ดานประชากรศาสตรในดานอายุ ระดับ การศึกษา และรายไดตอ เดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในอําเภอเมื อง จังหวัดลําปางพบวา ประชาชนตองการสินคาคุณภาพดี
ราคาถูก และมีของแถมมากควรเพิ่มคุณภาพในการบริการหลังการขาย พนักงานควรใหขอมูลที่เปนจริง
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และอยากใหมีพนักงานที่อธิบายไดละเอียดเพื่อใหงายตอการเลือกซื้อทั้งนี้
อาจเนื่องจาก รูปแบบการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจประเภทตาง ๆ ในจังหวัดลําปาง เนนกล
ยุทธการลด แลก แจก แถม ทําใหประชาชนคุนเคยกับการดําเนินกลยุทธทางการตลาดดังกลาว สงผลให
ประชาชนมีความตองการสินคาดี ราคาถูก และมีของแถม อยางไรก็ตามประชาชนก็ยังเนนสินคาที่มี
คุณภาพ และการบริการหลังการขาย และความเอาใจใสของการใหบริการของพนักงานรานจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งหากรานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถตอบสนองความตองการนี้ไดยอมไดรั บ
ความนิยมจากประชาชน มีการบอกตอกันปากตอปากเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ในจังหวัด
ลําปาง เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชในประโยชนในการแขงขันเชิงธุรกิจของผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ธุรกิจจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการเพื่อ
วางแผนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในจังหวัดลําปางไดอยางเหมาะสม

455

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากอาจารยชินพันธ โร
จนไพบู ล ย อาจารยที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระที่ ให ความชวยเหลื อ กรุ ณาสละเวลาให ก ารดูแ ล
ถายทอดความรูประสบการณ ใหคําปรึกษา ตลอดจนกรุณาชวยตรวจสอบ ตรวจทานงาน ดวยความ
เอาใจใสตลอดระยะเวลาของการจัดทําการคนควาอิสระนี้ อีกทั้งยังใหกําลังใจในการดําเนินงานจน
สําเร็จดวยดี รวมถึงอาจารย ดร.พยัต วุฒิรงค ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยสุจินต สุริยศ และ
อาจารยอัศนีย ณ นาน กรรมการที่ปรึกษา ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุก
ทาน ที่ไดใหความรูในดานวิชาการ ตลอดจนใหคําปรึกษาในดานตาง ๆขอกราบขอบพระคุณ ผู ตอบ
แบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลตอบแบบสอบถามและคําเสนอแนะเพิ่มเติมที่ดียิ่ง
สําหรับการคนควาอิส ระฉบับนี้ขอกราบขอบพระคุณ พอ แม ครอบครัว เพื่ อนร วมงาน ตลอดจน
เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ นักศึกษา MBA ที่ไดใหกําลังใจ คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา จนงานคนควาอิสระ
นี้สําเร็จดวยดีสุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาอิสระนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ อง
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอไป
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พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพเวยโปรตีนของกลุมผูออกกําลังกายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
Behavior and Marketing – Mixed Factors of Healthy Drinks Which Affect People’
Buying Decision Within Maung Lampang, Lampang Province
วรุณกาญจน สุริยะ
บทคัดยอ
การคนควาอิ ส ระครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงคเ พื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมและป จ จั ยส วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน ของกลุมผูออกกําลัง
กาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสถิติ
Chi-square ในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(ONE WAY ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference: LSD)
ผลการศึกษา พบวา กลุ ม ผู ออกกํ าลั ง กายส วนใหญ เ ป นเพศชาย มีอ ายุร ะหวาง 20-29
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ กลุมผูออกกําลังกายสวนใหญใช
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยใชผลิตภัณฑชนิดผง เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ คือ อยาก
ดูแลสุขภาพ เพื่อนเปนผูมี อิทธิพ ลในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑเพื่ อสุขภาพ และแหล งที่ทําการซื้ อ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ คือ รานขายยา โดยซื้อ 2 ครั้งตอเดือน กลุมผูออกกําลังกายบริโภคผลิตภัณฑ
เพื่อ สุขภาพเวยโปรตีน ดวยเหตุผลตองการสร างกล ามเนื้อ มากที่ สุด รองลงมา ไดแก คุณคาทาง
โภชนาการ รถชาติของผลิตภัณฑเวยโปรตีน และมีคนแนะนํา ตามลําดับ และสื่อออนไลน ทําใหกลุมผู
ออกกําลังกายรูจักผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพเวยโปรตีนมากที่สุด รองลงมา ไดแก การแนะนําจากเพื่อน/
ญาติพี่นอง สื่อโทรทัศน/วิทยุ ฟตเนต ตามลําดับ ยี่หอที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน
มากที่สุด คือ Fit Whey รองลงมา ไดแก Dymatize Nutrition, Musclephram และ Vitaxtrong
ดานป จจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผ ลตอ การตัดสินใจซื้ อผลิ ตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุ ขภาพเวย
โปรตีน พบวา กลุมผูออกกําลังกายใหความสําคัญ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาดมากที่สุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑและดานราคา ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวา เพศของกลุมผูออกกําลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
เพื่ อ สุขภาพดานประเภทของผลิตภัณฑ เ พื่อ สุ ขภาพ และเมื่อ เปรี ยบเที ยบกั บป จ จัยดานแหล ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงเหตุผลที่เลือกบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน และ
อายุของผู อ อกกํ าลั ง กายตางกั น พบวากลุ ม ตัว อยางจะให ความสํ าคัญ ตอ ป จ จั ย ส วนประสมทาง
การตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน
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ABSTRACT
This independent studied about the behavior and marketing mix factors of
healthy drink which affect People’ buying decision within Muang, Lampang. The
samples consisted of 400 population who like to exercise and live in Muang,
Lampang area. The data was collected by the questionnaire which use statistic to
measure the result of the test with frequencies, percentage, means standard
deviation.
Most respondents were male whose age about 20-29 years old. Most of
them are single and undergraduate degree . The average monthly income are less
than 5,000 baht. For their healthy drink purchasing behavior, most respondents used
healthy products with powdered. Most of products they used are mineral water. The
reason why they use is to take care of their health. Friend are the main factor to
convince respondent to buy the product. Normally the frequently of their consuming
is every day, and mostly spent in the purchase of health products under 500 baht.
Moreover the study found that respondents were more interested in healthy whey
protein to build muscle. There are reasons why consumers choose whey protein is to
build muscle. Social media is the best way for them to know whey protein. And the
best well known brand is Fit Whey. Marketing mix factors affecting the decision to
purchase whey protein products .
Keywords : marketing mix factors . Buying behavior Healthy drinks whey protein.
บทนํา
จากกระแสตื่นตัวเรื่องสุขภาพของผูบริโภคและการดูแลรูปรางใหสมสวน ดูดีสงผลตอวิถี
ชีวิต จึงเปนโอกาสที่ทําใหตลาดธุรกิจสินคาและบริการดานสุขภาพและการดูแลรูปรางใหสวยงามมี
อัตราการเติบโตสูงขึ้น ไมวาจะเปนธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือธุรกิจที่ใหบริการ
เกี่ ยวกับ สุขภาพ เชน สปอร ตคลับ ฟ ตเนส เป นตน ประกอบกั บกระแสจากสื่อ ตางๆไมวาจะเป น
โทรทั ศน สิ่ ง พิ ม พ หรื อ โซเชียลมี เ ดีย ที่ ให ความสํ าคัญ กั บ รู ป ลั ก ษณภายนอกโดยมี ดารา นัก ร อ ง
นักแสดง นายแบบนางแบบเปนเสมือนตัวแทนสัญลักษณของคนที่มีสุขภาพดีและมีรูปลักษณภายนอก
ที่ชวนหลงใหลในสายตาของคนทั่วไป ประกอบกับการผลิตเวยโปรตีนในประเทศไทยปจจุบัน ยังไมมี
บริษัทหรือเจาของกิจการคนไทยที่ทําการผลิตเวยโปรตีนเพื่อการคา ภายใตแบรนดของคนไทยอยาง
จริงจัง เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเวยโปรตีนนั้นสามารถนําไปทําอุตสาหกรรมอื่นที่ขายไดกําไร
มากกวา
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคเครื่องเพื่อสุขภาพ จึงไดวิจัยเพื่อหาโอกาส
ทางการตลาด ของผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน (Whey Protein) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เวยโปรตีน ( Whey Protein) เปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ชวยลดระยะเวลาในการสรางกลามเนื้อของ
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นักกีฬา นักเพาะกลาม หรือบุคคลทั่วไปที่หันมาเลนกีฬาเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อภายนอกใหดูใหญขึ้น
สําหรั บการศึก ษาครั้ งนี้ ผู ทําการวิจัยตอ งการที่ จะศึก ษาและมุ งเนนถึง พฤติกรรมและป จจั ยส วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน ของกลุมผู
ออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาในดานนี้เปนประโยชนตอผูที่
สนใจและตองการทําธุรกิจเวยโปรตีนในอนาคต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และ
รองรับกั บการแขงขันที่สูง ขึ้นไดอยางมี ประสิทธิภาพ และยังเป นแนวทางให กับผู ที่สนใจในเรื่ องนี้
นําไปใชประโยชนไดตามตองการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ
กลุมผูออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพของกลุม ผูออกกําลังกายในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. เพื่ อ ศึก ษาป จ จั ยดานส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีนของกลุมผูออกกําลังกาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ กลุมผูออกกําลังกายในเขต อ.เมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 232,060 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูออกกําลังกายในเขต
อ.เมือง จังหวัดลําปาง ที่เคยใชผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ในการใชรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
จากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํ า นวณหาค า ความถี่ ( Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) โดยใชสถิติ Chisquare ในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(ONE
WAY ANOVA) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05 และในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference: LSD)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-29 ป สถานภาพ
โสด มี วุฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชีพ นัก เรี ยน/นัก ศึก ษา มี ร ายไดเ ฉลี่ ยตอ เดือ นต่ํากว า
5,000 บาท
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พบวา สวนใหญใชผลิตภัณฑชนิด
ผง ผลิตภัณฑที่ใช คือ เครื่องดื่มเกลือแร โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีเพื่อนเปนผูมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ ความบอยคือ 2 ครั้งตอเดือน ใชงบประมาณ ต่ํากวา 500 บาท มีเหตุผลในการซื้อ
คือ ตองการสรางกลามเนื้อ และรูจักจากสื่อออนไลน ซึ่งยี่หอFit Whey เปนที่รูจักมากที่สุด
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อพบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานการส ง เสริม การตลาด ซึ่ ง มี ผลตอ การตัดสิ นใจซื้อ ผลิ ตภัณฑ เ ครื่ อ งดื่ม เพื่ อ สุ ขภาพอยูใน
ระดับมาก โดย
(1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก ( x = 4.16) โดยผลิตภัณฑมีการ
รับรองมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ
(2) ดานราคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก ( x = 4.16) โดยมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และปริมาณ
(3) ปจ จัยดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญอยูในระดับ มาก ( x = 3.85) ซึ่ ง
ผลิตภัณฑมีจําหนายในรานขายยาหรือรานขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
ออนไลนและจัดสงสินคาถึงบาน
(4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญอยูในระดับมาก ( x = 3.95) ซึ่งมีการ
รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศของผูออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานประเภทของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศของผูออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพดานสถานที่หรือแหลงซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศของผูออกกําลังกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดืม่
เพื่อสุขภาพดานระยะเวลาในการใชผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศของผูออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพดานเหตุผลที่เลือกบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อายุของผูอ อกกํ าลัง กายตางกั นให ความสํ าคัญ ตอ ป จจั ยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑดานราคาดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติณระดับ0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจั ดจําหนาย และดานการสง เสริมการตลาด ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของ พเยาว
สมหมาย (2546) ไดทําการศึกษาในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้ออาหาร
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เสริม เพื่อ สุขภาพของผู บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบวา ปจ จัยส วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภค คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิ ต ภัณฑ มี ผ ลต อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ขภาพของผู บ ริ โ ภคในระดับ มากและ
สอดคลอ งกับ งานวิจัยของ ศรากุล สุโ คตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุ ตรและกนกพร ชัยประสิท ธิ์
(2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยทํางานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิ ตภัณฑอ าหารเสริ มเพื่อ สุขภาพ จะเห็นไดวาผู บริ โภคให ความสําคัญกั บป จจั ยดาน
ผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปร
หรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วาเป นตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่
กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกเปน (1) ผลิตภัณฑ คือ ความใหม ความสลับซับซอน
และคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ รูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก หีบหอที่
สะดุดตาอาจทําใหผู บริโภคเลือกไวเพื่อ พิจารณา (2) ราคา มีอิทธิพลตอพฤติก รรมการซื้อก็ตอเมื่ อ
ผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ (3) ชองทางการจัดจําหนาย สินคาที่มีจําหนาย
แพรหลายและงายที่จะซื้อจะทําใหผูบริโภคนําไปประเมิน (4) การสงเสริมการตลาด เพื่อสรางความ
พึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการ
เพื่อ เตือนความทรงจํ า ในผลิตภัณฑ มี อิท ธิพลตอ ความรู สึก ความเชื่อ หรือ เปนการติดตอ สื่อ สาร
เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพศของผูออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานประเภทของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ดานสถานที่หรือ
แหลง ซื้อผลิ ตภัณฑเพื่อ สุขภาพ และดานเหตุผลที่ เลือกบริโ ภคผลิ ตภัณฑเครื่ องดื่ม เพื่อ สุขภาพเวย
โปรตีนซึ่ งสอดคล อ งกั บ แนวคิดของ อดุลย และดลยา จาตุร งคกุล (2546:18 – 19) ที่ ก ลาววา
พฤติก รรมการตัดสินใจซื้ อของผู บริ โ ภคนั้น เป นการที่ แสดงให เห็ นถึง ขั้นตอนที่ผู บริ โ ภคใชในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย(1)การตระหนักในปญหา(2)การคนหาขอมูล (3)การ
ประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ และ (5)พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งทําใหทราบวาผูบริโภค
เหลานั้นมีความพึงพอใจหรือไมตอสินคา
อายุของผูออกกําลังกายตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีวรรณเสรีรัตนและคนอื่น ๆ
(2546:204) ที่กลาววา วงจรชีวิตครอบครัว แตละขั้นตอนมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และ
คานิยม ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ผูที่สนใจควรนําเอาฐานขอมูลนี้ไปใชในการตอยอดใน
การวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาด ทั้งทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคในแตละกลุมอายุ เพศ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑให
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เปนที่ตองการของผูบริโภค สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูที่สนใจควรศึกษาประเด็น
เรื่องความตอ งการของผูบริ โภคที่มี ตอผลิตภัณฑเ ครื่องดื่มเพื่อสุ ขภาพเวยโปรตีน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนสามารถ
เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรศึกษาประเด็นเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวยโปรตีนเพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปจจัยทาง
การตลาดที่ มีผ ลตอ การบริโภคเครื่อ งดื่มเพื่ อสุ ขภาพเวยโปรตีน เพื่ อใชวางแผนกระตุนใหเ กิดการ
บริโภคมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดี เนื่องดวยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเนชั่น
และไดรับความรวมมือจากกลุมผูออกกําลังกายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ที่กรุณาใหขอมูล
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พฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Consumer Behavior in Selecting Thai Massage Service in Mueng District,
Lampang Province.
กรกต สุนินตา*
บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวด
แผนไทย และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางโดยการสุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู
ที่มาใชบริการนวดแผนไทยจํานวน 400 คน ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย
ของผูบริโภคใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมของผูที่ใชบริการนวดแผน
ไทยและป จ จั ยที่ มี ผ ลตอ การใช บ ริ ก ารนวดแผนไทยไดแ ก คา ความถี่คา ร อ ยละและคา เฉลี่ ยส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท สําหรับพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยพบวาผูใชบริการนิยม
เลือกใชบริการแบบนวดตัว เพื่อบําบัดและรักษาโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ และตัดสินใจดวยตัวเองในการ
ใชบริการนวดแผนไทย มีคาใชจายในการใชบริการ ครั้งละ 101 – 200 บาท ความถี่ในการใชบริการไม
แนนอน โดยเลือกใชบริการในวันเสาร – วันอาทิตย ใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมงในการใชบริการแตละครั้ง
และเลือกใชบริการรานประจําเพียงรานเดียว เหตุผลที่ใชบริการประจําเพียงรานเดียวเพราะสะดวก
ใกลบาน/ที่ทํางาน สถานที่ใหบริการนวดแผนไทยที่นิยมไดแก ลําปางรักษสมุนไพร นีราสปายะ และ
ลือลานนาสปา โดยการสงเสริมการตลาดที่ทําใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสาร รานนวดแผนไทยสวน
ใหญมาจากเพื่อน ทั้งนี้ลูกคาที่มีความพึงพอใจในระดับมากหลั ง รั บ บริ ก าร และจะมาใชบ ริ ก ารนวด
แผนไทยในร านเดิม ซ้ํา อี ก พร อ มแนะนําให ผู อื่ นมาใชบ ริ ก ารดวย
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูบริโภค ดานผลิตภัณฑและบริการที่
มีผลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือการเปลี่ยนผาปูที่นอน
ปลอกหมอน สําหรับลูกคาแตละคน ดานราคาจะเปน อัตราคาบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
ดานสถานที่หรือการจัดจําหนายสถานที่ผูบ ริโ ภคใหค วามสํา คัญ เรื่อ งที่ตั้ง อยูใ กลที่ทํา งานหรือ
บา น มีที ่จ อดรถสะดวกปลอดภัย และเพีย งพอดา นการสง เสริม การตลาดการให ข า ว
ประชาสั มพั นธ ควรมีป ายโฆษณาตามจุ ดตางๆหรือ ใชสื่ อโฆษณา สํ าหรั บป จจั ยดานบุคลากร
พนักงานจะตองมีประสบการณ มีความชํานาญ มีฝมือและความรูในการบริการ ดานสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพหองนวดจะตองมีอากาศถายเทสะดวก และมีบรรยากาศสบาย ดานกระบวนการลูกคาให
ความสําคัญกับความนาเชื่อถือของการใหบริการและความเหมาะสมของเวลาในการใหบริการแตละ
ครั้ง
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ปญหาในการใชบริการนวดแผนไทยของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สวนใหญ
ไมพบปญหา มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่พบ ปญหาที่พบจะเปนปญหาที่จอดรถนอยไมเพียงพอ และไมแจง
ราคาคาบริการกอนใชบริการและไกลที่พักอาศัย/ที่ทํางาน
คําสําคัญ : การเลือกใชบริการนวดแผนไทย
ABSTRACT
This independent study had the objectives to study the service selection
behaviors for Thai traditional massage and the marketing mixes (7Ps) factors affecting
the selection of Thai traditional massage services in Mueang district, Lampang
province. The study used the purposive sampling method to select 400 persons
who had used the Thai traditional services to study the selection behaviors of the
consumers. Descriptive statistics such as frequencies, percentage and standard
deviations were used to explain general characteristics of the behaviors of the
persons who had used the Thai traditional services.
The results of the studies are that most of the respondents were female
aged 30-40 years, married, with bachelor degrees, worked for private companies and
with an average monthly income of less than 10,000 baht. The services behavior
selected was body massage to cure muscle-related diseases and made own decision
to use the services. The cost of services was between 101-200 bath per one time for
1-2 hours with uncertain frequency on Saturdays and Sundays and only at the same
shop with the reasons that it was convenient and close to home or office. The
popular places for Thai traditional massage were Lampang Rak Samunprai, Nira Spaya
and LueLanna Spa. Marketing promotion leading to providing information to
customers of the Thai traditional massage shops was from friends’ word of mouth
the customers were highly satisfied after the services and would come back to use the
services again and recommend to others to use the services.
Factors affecting the selection of Thai traditional massage services of the
consumers in the products and services: the consumers care most for the changing
of bed spread and pillow case for each customer with suitable price rates for the
service quality. For the place: the customers thought it should be close to home or
work, with convenient, safe and sufficient parking places. For marketing promotion
to provide information, there should be billboards at certain places or using media.
For personnel, the staff must have experience, skill, abilities and knowledge in the
services provided. For physical presentation, the massage room must have a good
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air-flow with comfortable atmosphere. For the process, the customers cared about
the trust-worthiness of the services and the appropriate time for each service.
Few small problems in the using of Thai traditional services of the
consumers in Mueang district, Lampang provinces were few parking spots, not telling
prices of services priorto using and far from home or office.
Keywords : Decision to Use, Thai Massage Service
บทนํา
ปจ จุ บั นป ญ หาการเจ็ บ ปวดตามร างกายหรื ออาการเครียดมั กจะเกิดขึ้นกับ หลายๆ คน
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้นสาเหตุมาจากหลายปจจัยเชนปวดเมื่อยจากการนั่งทํางานนานๆคอตก
หมอนหรือ เครี ยดจากป ญหาเศรษฐกิ จสิ่ง เหล านี้ทํ าให ธุรกิ จนวดแผนไทยเกิ ดขึ้น และเติบโตอยาง
ตอเนื่อง การนวดแผนไทยเปนการใหบ ริการตามภูมิปญ ญาของทองถิ่นที่ม าจากวัฒนธรรมความรู
ปรัชญาของแตละทองถิ่นจนไดกลายมาเปนที่นิยมของคนเพราะกระแสตื่นตัวตอการดูแลรักษาสุขภาพ
ของคนไทยที่มีความใสใจตอสุขภาพมีมากขึ้นและไดเล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรืออาการ
เจ็บปวดที่ไมตองพึ่งยาแตใชวิธีธรรมชาติบําบัดและอบประคบดวยสมุนไพร คนจึงนิยมไปใชบริการ
นวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยหรือผอนคลายจากความเมื่อยลาการทํางานในโลกปจจุบันเปนเรื่อง
ของการแขงขันทําใหคนเกิดความเครียดมากขึ้นจึงแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตการพักผอนดวย
การนอนหลับอยางเดียวอาจไมพ อรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงมีการปรับเปลี่ยนชวยเอื้อตอการดูแล
สุขภาพมีมากขึ้นทําใหการนวดแผนไทยซึ่งในอดีตไดรับความสนใจจากผูบริโภคเฉพาะกลุมกลายเปนที่
นิยมและเผยแพร ไปทั่วโลกจากการที่ประโยชนที่ไดรับจากการนวดแผนไทยมิไดมีแคคลายเครียด
เทานั้นแตยังเปนอีกวิธีการที่ชวยบําบัดและแกไขปญหาสุขภาพความนิยมของการนวดจึงไมไดจํากัด
อยูเฉพาะแคชาวไทยหากแตขยายตัวออกไปในหมูนักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวยรั ฐบาลจึงไดมี
เปาหมายละสงเสริมให ธุรกิจการนวดแผนไทยเรงปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการตลอดจนศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรผูใหบริการนวดแผนไทยเพื่อเปนที่ดึงดูดแกชาว
ตางประเทศมากขึ้น
จังหวัดลําปางมีแนวโนมการเติบโตของธุรกิจนวดแผนไทยมากขึ้นเนื่องจากจังหวัดลําปาง
กําลังจะเปนเมืองที่กําลังโต เริ่มมีการลงทุนในการดําเนินธุรกิจ มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทําใหธุรกิจ
การทองเที่ยวของจังหวัดมีบทบาทสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจจังหวัดซึ่งมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาวตางชาติเดินทางมาเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวยเหตุนี้ทําใหธุรกิจนวด
แผนไทยในจังหวัดลําปาง จึงถือเปนธุรกิจหนึ่งที่สรางรายไดใหกับจังหวัดและในอนาคตมีแนวโนมวา
จะมีสถานบริการนวดแผนไทยเปดบริการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อรองรับกับความตองการ
ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดลําปางซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนและสามารถนําไปใชในการวางแผนการใหบริการ
นวดแผนไทยโดยนําไปประยุกตใหสอดคล องกั บสถานการณและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป น
ประโยชนแกผูสนใจในการใหบริการนวดแผนไทยที่จะเขามาเปนผูประกอบการรายใหมในธุรกิจดานนี้
ตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มผี ลตอการเลือกใชบริการนวด
แผนไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
เป นการศึก ษาวิจั ยเชิง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจั ยแบบสํ ารวจ
(Survey Research) เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) กลุมประชากร
ที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริโภคที่เคยใชบริ การนวดแผนไทยในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งใน
การศึกษาครั้ งนี้ไดเ จาะจงเฉพาะในเขตอําเภอเมื องลํ าปาง เนื่องจากไม ท ราบจํ านวนประชากรที่
แนนอนผูศึกษาจึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)คือ การเจาะจงเฉพาะผูบริโภค
ที่เคยใชบริการนวดแผนไทยในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชการสุมเจาะจง (Purposive Sampling) คือเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการนวดแผนไทยเทานั้น
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ยทางสั ง คมศาสตร จากคะแนนขอ มู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
โดยไดทําการศึกษาตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคพบวาผูบริโภคไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกใชบริการการนวดแผนไทยครบถวน ประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญา
ตรีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายไดต่ํากวา 10,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ โสมมนัสสา โสมนัส
(2549)ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยวตลอดจนปจจัยที่มีผลและความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชบริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในสวน
พฤติกรรมผูบริโภค พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง แตไมสอดคลองกับ สุชาวลี สุทธิคะนึง
(2542) ที่ ศึกษาถึง ปจจั ยที่มี อิทธิพลตอผูบ ริโภคชาวไทยในการเลือ กใชบริก ารนวดแผนโบราณใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31–40 ปและ รัฎชญา
เหลาชินชาติ (2549) ที่ ศึกษาความพึง พอใจของผูใชบริก ารนวดแผนไทย ในเขตหวยขวาง จั งหวัด
กรุงเทพมหานครที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุ 30 - 39 ป จํานวนมาก
ที่สุด รอยละ 29.3 สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท
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สําหรับสาเหตุที่เลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูบริโภคพบวา เพื่อบําบัดและรักษาโรค
เกี่ยวกับกลามเนื้อ ซึ่งเปนสาเหตุหลักสอดคลองกับ วราภรณ หมอนสะอาด (2547) ที่พบวาสาเหตุที่
ใชบริการนวดแผนไทย เพื่อใชบําบัดและรักษาโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ และผลการศึกษาพบวาอัตรา
คาบริการสวนใหญราคา 101-200 บาทตอชั่วโมง ความถี่ที่มาใชบริการไมแนนอน ชวงเวลาในการใช
บริ ก ารมากที่ สุ ด คือ 18.01-20.00 น. และวันที่ม าใชบ ริ การส วนใหญ คือ วันเสาร – อาทิ ตย ซึ่ ง
แตกตางกับ โสมมนัสสา โสมนัส (2549) ที่วาพบวาไมมีวันที่แนนอนในการมาใชบริการ และชรินทร
วรกุลกิจกําธร (2545) ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาการนวดแผนไทยใหเปนธุรกิจ
เพื่อสุขภาพสําหรับนักทองเที่ยว พบวาอัตราคาบริการ คือ 100 บาทตอชั่วโมง โดยจะใชบริการนวด
เพียง 1 ครั้งตอเดือน วันที่นิยมใชบริการมากที่สุด คือ ชวงวันจันทร – ศุกร และเวลาที่ใชบริการสวน
ใหญไมแนนนอนขึ้นอยูกับเวลาวาง
ผลการศึกษาพบวาลักษณะการใชบริการของผูบริโภคสวนใหญจะใชบริการในสถานบริการ
เพียงแห งเดียวเปนประจําซึ่ งสอดคลองกับชรินทร วรกุ ลกิจ กําธร (2545) และ วราภรณ หมอน
สะอาด (2547) ที่ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกใชสถานบริการเพียงแหงเดียว ทั้งนี้สาเหตุที่เลือกใชสถาน
บริการเพียงแหงเดียว เพราะสถานที่ใหบริการไปสะดวก ใกลบาน และใกลที่ทํางาน ไมสอดคลองกับ
ศุภนิษฐ เหมะวรรณ (2545) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาว
ญี่ปุนในการเลือกใชบริการนวดแผนโบราณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาสาเหตุมาจากสถาน
บริ ก ารที่ มี พ นัก งานนวดที่มี ป ระสบการณและความชํานาญในการนวดเปนอยางดี พนัก งานนวด
สามารถอธิบายแนะนําวิธีนวดแผนไทยได และพนักงานนวดมีความสนใจในการใหบริการ
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญจะตัดสินใจดวยตนเอง และใน ภาณิกานต คงนัน
ทะ (2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
บนถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการนวดแผนไทย คือ
ดา นผลิ ต ภัณ ฑ ได แก ผลิ ต ภัณ ฑ มี ความปลอดภั ยต อ ร างกาย ผลิ ตภั ณฑ ได ม าตรฐานกระทรวง
ผลิตภัณฑไดจากภูมิปญญาชาวบาน ผลิตภัณฑไดจากธรรมชาติดานกระบวนการใหบริการ ไดแก มี
การบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีความหลากหลายของการบริการ มีบริการเสริมอื่นๆ เชน
การทําเล็บ ทําผม หรือบริการเสริมความงามอื่นๆ ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการ
บริการ มีการแจงอัตราคาใชบริการอยางชัดเจน มีความสะดวกในการชําระเงินราคาไดมาตรฐาน ดาน
บุคลากร ไดแก มีประสบการณ, ความชํานาญ และมีความรูในดานการนวด มีบุคลิกภาพ และมีมนุษย
สัมพันธที่ ดี มีจิตใจในการใหบริก าร มีทัก ษะดานการสื่อสาร มีความสุภาพ มีความเอาใจใสในการ
ใหบริการ แตงกายเรียบรอย มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคติดตอ มีใบรับรองการนวดจากกระทรวง ดาน
สถานที่ ไดแก ปลอดภัยในการเดินทางที่สะดวก ใกลแหลงชุมชน มีหองปรับอากาศ ดานการสงเสริม
การตลาด ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ อยางหลากหลาย มีโปรโมชั่นที่นาสนใจ มีบริการเสริม
อื่น ๆ โดยไมคิดคาบริก าร เชน แถมการทําเล็ บฟรี ดานลั ก ษณะทางกายภาพ ไดแก รานไม แคบ
จนเกินไป และมีจํานวนหองนวดเพียงพอ เพลงที่ใชเปดเพื่อสรางบรรยากาศที่เหมาะสม อุปกรณและ
เครื่องใชตาง ๆ มีความสะอาด มีความเงียบ การจัดตกแตงรานมีความนาสนใจ รานมีกลิ่นหอมของ
สมุนไพรตาง ๆ
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเพศสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง
31-40 ป ส วนใหญ มีส ถานภาพสมรส การศึก ษาในระดับปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400
คน แบงออกเปน 2 สวน คือ
1) พฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูบริโภคผลการศึกษาพบวา ประชากร
สวนใหญเลือกใชบริการในหลายรูปแบบสวนใหญจะนวดทั้งตัวสาเหตุในการเลือกใชบริการ เพื่อบําบัด
และรั กษาโรคเกี่ ยวกับ กลามเนื้อ การตัดสินใจใชบริก ารนวดแผนไทยผู บริโ ภคตัดสินใจดวยตนเอง
คาใชจายตอครั้งในการเขารับบริการนวดแผนไทย ครั้งละ 101–200 บาท ความถี่ในการใชบริการมี
ความไมแนนอน สําหรับชวงเวลาในการใชบริการนวดแผนไทย จะใชบริการชวงเวลา 18.01-21.00 น.
วันที่มาใชบริการผูบริโภคเลือกใชบริการนวดแผนไทยในวันเสาร-อาทิตย ระยะเวลาที่ใชในการรั บ
บริการนวดแผนไทย ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ลัก ษณะในการใชบ ริ ก าร จะใชบริการรานประจําเพียงราน
เดียว เพราะสะดวก-ใกลบาน/ที่ สวนผูบริโภคที่ใชบริการมากกวา 1 รานนั้นสถานที่ใหบริการนวด
แผนไทยที่นิยมไปใชบริการ ไดแก ลําปางรักษสมุนไพรแหลงที่ไดรับขอมูลรานนวดแผนไทย คือ เพื่อน
ภายหลังการใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญ มีความพึงพอใจมาก และจะกลับมาใชบริการนวดแผน
ไทยในโอกาสหนา ทั้งนี้จะแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการนวดแผนไทยดวย
2) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูใชบริการนวดแผนไทย ในอําเภอ
เมืองจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสถานที่หรือการจัดจําหนายในการเลือกใชบริการ
นวดแผนไทยสถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอมีความสําคัญมาก ปจจัยดานราคาในการ
เลือกใชบริการนวดแผนไทยในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นโดยรวม เรื่องอัตราคาบริการและมีการ
แจงอัตราคาบริการที่ชัดเจน ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการในการเลือกใชบริการนวดแผนไทยใน
ระดับมาก การเปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหนอน สําหรับลูกคาแตละคนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ในการเลือกใชบ ริการนวดแผนไทยในระดับปานกลาง ไดแก การบอกกลาวจากผูที่เคยใชบริการ
ปจจัยดานดานการสงเสริมการตลาดในการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในระดับมาก ไดแก พนักงาน
มีประสบการณ ความชํานาญ ฝ มือและความรูในการบริการ และพนักงานมีมนษยสัมพันธยิ้มแยม
แจมใสและมีความสุภาพ ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพในการเลือกใชบริการนวดแผนไทยใน
ระดับมาก หองนวดที่นอนและหมอนสะอาด ปจจัยดานกระบวนการในการเลือกใชบริการนวดแผน
ไทยในระดับมากทุกหัวขอยอย ไดแก ระยะเวลาในการใหบริการแตละครั้งเหมาะสม
ปญหาที่พบในการใชบริการนวดแผนไทยของผูใชบริการนวดแผนไทยในอําเภอเมืองจังหวัด
ลําปาง ไมพบปญหามีเพียงสวนนอยเทานั้นที่พบ โดยปญหาที่พบมากทีส่ ุด คือ ที่จอดรถมีนอ ยไม
เพียงพอ
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
จากกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการนวดแผนไทยในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 80 ไมพบปญหาจากการเลือกใชบริการนวดแผนไทย มีเพียงสวน
นอยไมถึงรอยละ 20 ที่พบปญหา โดยที่ปญหาสวนใหญที่พบ ไดแก ปญหาที่จอดรถมีนอยไมเพียงพอ
ไมแจงราคาคาบริการกอนใชบริการ และไกลที่พักอาศัยที่ทํางาน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะห และความรวมมืออยางดียิ่งของ
ทุกฝาย ตลอดจนคําแนะนํา และขอมูลตางๆ ดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ลภัสรดา จางแกว ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรมและอาจารยชิน
พันธ โรจนไพบูลยกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระที่ทานไดเ สียสละเวลาใหคําแนะนําในการ
ตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําอันมีคายิ่งในการศึกษาและเรียบเรียงงานวิจัยเพื่อ ใหไดคุณภาพ
ที่เปนมาตรฐาน และพยายามชี้แจงรายละเอียดตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการศึกษาคนควา
อิสระครั้งนี้
ขอขอบคุณผูป ระกอบการนวดแผนไทย ทั้ง ลําปางรัก ษส มุนไพรเทวาภิรมณส ปาลําปาง
โศภิษฐาสปา นีรา สปายะ และลือ ล านนาสปา ที่ เอื้ อเฟ อขอมู ล ใหความสะดวกในการอนุเคราะห
ประสานงานขอมูลแบบสอบถามแกผูมาใชบริการในสถานประกอบการ ในการใหความรวมมือทุกๆ ดาน
ที่เสียสละเวลาอันมีคา ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่เสียสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถาม
จนครบถวนสมบูรณ
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง
กรณีศึกษาลูกคาประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัด
Factors affecting purchase decision of life insurance with cancer treatment
coverage among A.I.A. customers
ศมจรีย เพชรพลอย*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอสถานะของการถือครอง
กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง และศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลกับลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งกับบริษัท เอไอเอ จํากัด หนายโอภาสี 1 ที่พักอาศัยอยูในจังหวัดลําปาง
จํานวน 260 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) และคาไคสแควร
(Chi-Square Test)
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุอยูระหวาง 25–34 ป
สถานภาพสมรสและไม มีบุ ตรการศึก ษาอยูที่ร ะดับปริญ ญาตรี อาชีพรั บราชการและรัฐ วิส าหกิ จ
รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 10,001 – 20,000 บาท มีลักษณะรูปแบบการใชชีวิตสวนใหญจะรักษา
สุขภาพรางกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน โรงพยาบาลที่เขารับการรักษาสวนใหญเลือก
รักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาล เพราะเปนโรงพยาบาลตามสวัสดิ์การคุมครอง วงเงินความคุมครอง
โรคมะเร็งที่มีอยูระหวาง 100,000 – 500,000 บาท ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัว
ผูทําประกันชีวิตเอง แหลงขอมูลแรกที่ทําใหผูตัดสินใจซื้อทราบถึงประโยชน คือ ตัวแทนประกันชีวิต
เทคโนโลยีที่ใชใหรับทราบขอมูลขาวสารดานประกันชีวิตสวนใหญรับขอมูลจากโทรศัพทและวิทยุ ผู
ตัดสินใจซื้อใหความสําคัญกับแบบประกันชีวิตที่ตรงความตองการมากที่สุด ผูที่ซื้อประกันชีวิตแบบ
คุมครองโรคมะเร็งมีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิตทั้งกอนทําและหลังทําประกันชีวิตกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งพบวาขั้นตอนการตระหนักถึงปญหาผูทํา
ประกันสวนใหญมีความกังวลเรื่องคาใชจายในการรักษาที่สูง คิดวาการทําประกันมีประโยชนชวยให
ผูทํ าประกันไม ตอ งนําเงินออมมาใชในการรัก ษาโรคมะเร็ง ขั้นตอนการหาขอ มูล ส วนใหญคิดวา
ตัวแทนประกันชีวิตเป นแหล ง ขอ มู ล สําคัญ ที่จ ะหาเพิ่ ม เติม เพื่อ ใชประกอบการพิ จ ารณาและเป น
แหลงขอมูลที่ทําใหผูทําประกันมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนการประเมินทางเลือกสวนใหญผู
ตัดสินใจซื้อจะหาขอมูลจากหลายแหลงกอนแลวนํามาประเมินทางเลือกแลวคอยตัดสินใจซื้อ ขัน้ ตอน
การซื้อขอมูลสวนใหญที่ใชประกอบการตัดสินใจ คือ เงื่อนไขการจายผลประโยชน สวนใหญผูซื้อ
ประกันซื้อเพราะตองการความคุมครองโรคมะเร็ง ขั้นตอนการประเมินสวนใหญที่ถือครองกรมธรรม
อยูเพราะกลัวเจ็บปวยเปนโรคมะเร็งเพราะปจจุบันมีคนเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น ในอนาคต
ลูกคาอาจจะซื้อ กรมธรรมเ พิ่ม และจะแนะนําให บุคคลอื่นมาซื้อประกั นอยางแนนอน สวนการ
ประเมินกลุมลูกคาผูที่ปจจุบันยกเลิกกรมธรรม สวนใหญที่ทําใหยกเลิกเพราะคาครองชีพสูงขึ้น มี
ภาระหนี้สินและคาใชจายเพิ่มขึ้นตองการลดภาระคาใชจายลง และในอนาคตลูกคากลุมนี้อาจจะ

473

กลับมาซื้อและอาจจะแนะนําใหบุคคลอื่นมาซื้อประกัน ผูยกเลิกสวนใหญยังมีทัศนคติที่ดีตอการทํา
ประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งในการทดสอบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการถือครองกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง พบวา ระดับรายได และรูปแบบการใชชีวิตเชนผูที่ดื่มสุรา มีผล
ตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง
ABSTRACT
This study was aimed to study factors affecting purchase decision of life
insurance with cancer treatment coverage among A.I.A. customers. A survey was used
to collect data from 260 customers of Opasee 1 Unit in Lampang province. The
statistical analyses included percentage and Chi-square test.
The findings included the followings. The majority of respondents were
female, aged 25-34 years, married, childless, bachelor degree holders, government
officers and state enterprise employees, and earning 10,001 – 20,000 Baht per
month. They took care of their health well, ate healthily, used public hospitals
corresponded to their fringe benefits, and chose insurance coverage between
100,000 – 500,000 Baht. The person with the most influence on purchase decision
was the insured. The primary source of information was sales agents. The
technologies used for receiving information were telephones and radios. Customers
made decisions to buy life insurance that matched their needs the most and had
positive attitude about buying insurance pre- and post –purchase. The decision
making process of the customers was as followed. During problem awareness stage,
they were worried about high expenditures for cancer treatments and believed that
buying the insurance would preserve their life savings. During information search
stage, they believed sales agents were important source of information and gave
them confidence for purchasing. During evaluation of alternatives stage, they would
find information from various sources before making decision. During purchase stage,
important information included insurance payout and its conditions because the
customers wanted cancer coverage. During post-purchase evaluation stage, they
were convinced that they might be diagnosed with cancer because more people
were. In future, the customers would buy more insurance and would certainly
recommend others to buy insurance. For those who canceled their insurance
policies, they did it because of rising cost of living, household debts, and a need to
cut household expenses. In future, this group might want to buy and recommend
others to buy insurance. This group still had positive attitude regarding buying life
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insurance with cancer treatment coverage. When considering demographics of the
respondents, income and lifestyle (e.g., drinking alcohol) had statistically significance
at 0.05.
Keywords : Factors affecting purchase decision, life insurance with cancer treatment
coverage
บทนํา
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยอนหลัง 10 ปที่ผานมาโรคมะเร็งเปนโรคที่เปนสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ติดตอกัน 10 ป ในป พ.ศ.2554 มีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง จํานวน 61,082 ราย เฉลี่ย
ชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เปนชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645 ราย นอกจากโรคมะเร็งจะเปนโรค
ที่เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยแลว จากสถิติที่ผานมาพบวามีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น
ทุกปผูปวยตองใชเงินจํานวนมากในการรักษาโรค
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจการประกั นภัยไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับการประกันชีวิตไววาการประกันชีวิต เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลีย่ ภัยอันเนือ่ งจากการ
ตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยบริษัทประกันชีวิตจะทํา
หนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินไปจายใหแกผูไดรับภัย ประกันภัยเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัย
ครอบครัวและทรัพยสินของผูเอาประกันภัย ชวยใหเกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ชวยสงเสริม
ธุรกิจบางประเภทใหเติบโตขึ้น ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมเปนการระดมทุนเพือ่ พัฒนาประเทศ และ
ลดภาระแกสังคมและรัฐบาล จากขอมูลสถิติการทําประกันชีวิตของคนไทยจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในเดือนมิถุนายน 2555 ประเทศไทยมีจํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิตที่มีผลบังคับใชทั้งสิ้นเพียง 16,021,287 ราย จากประชากรทั้งหมด 64,456,695 คน โดย
จังหวัดลําปางมีจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีผลบังคบใชทั้งสิ้นเพียง 155,569 ราย เมื่อคิดจากจํานวน
ประชากรในจังหวัดลําปางทั้งสิ้น 756,811 คน เทากับวามีประชาชนในจังหวัดลําปางเพียงแค รอยละ 21
ที่ทําประกันชีวิตและเมื่อศึกษาขอมูลการจายสินไหมมรณกรรมของคนไทยจากบริ ษัท เอไอเอ จํากัด
พบวาในป 2555 ที่ผ านมาสาเหตุการเสียชีวิตที่จ ายสิ นไหมมรณกรรมอั นดับที่หนึ่ ง คือ สาเหตุการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ในหลายปที่ผานมา “โรคมะเร็ง” เปนสาเหตุการจายสินไหมมรณกรรมอันดับหนึ่งของคนไทย
สังคมตองเสียบุคคลที่มีความสามารถ ครอบครัวตองสูญเสียหัวหนาครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รักไป
กอนวัยอันควร อีกทั้งภาระคาใชจายในการรักษาจํานวนมากที่ถึงแมผูปวยจะจากไปแลวก็ตามแตภาระ
คาใชจายหนี้สินตาง ๆ ยังคงมีอยูและตกเปนภาระกับครอบครัวและทายาทที่ตองชําระคาใชจายที่ตามมา
ในฐานะที่ผูศึกษาเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จํากัด จึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อแบบประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหทราบถึงเหตุผลที่ผูบริโภค
เลือกซื้อ และยกเลิกการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง ผลจากการวิจัยจะนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาวิธีการนําเสนอและการใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของผูบ ริโภคมากยิง่ ขึน้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลทีม่ ีผลตอสถานะของการถือครองกรมธรรมประกันชีวิตแบบ
คุมครองโรคมะเร็ง
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง
วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คือ ลู ก ค าที่ ซื้ อ กรมธรรม ป ระกั น ชีวิ ตแบบคุม ครอง
โรคมะเร็ง โดยเลือกศึกษาเฉพาะลูกคาบริษัท เอไอเอ จํากัด หนวยโอภาสี 1 ที่พักอาศัยอยูในจังหวัด
ลําปาง จํานวน 260 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก คารอยละ และคาไคสแควร
ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เ ปนเพศหญิ ง มี อ ายุอ ยูร ะหวาง 25 – 34 ป มี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนอยูที่
10,000 – 20,000 บาท รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลของรัฐ มีรูปแบบการใชชีวิตประจําวันรักษา
สุขภาพรางกาย เลื อกรับ ประทานอาหารที่มีป ระโยชน ป จจัยทางสังคมที่มีผ ลตอการตัดสิ นใจซื้ อ
พบวาผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัวผูทําประกันชีวิตเอง ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อพบวาสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิต แหลงขอมูลครั้งแรกที่ทําให
ทราบถึงประโยชนการทําประกันชีวิต คือ ตัวแทนประกันชีวิต ป จจัยทางเทคโนโลยีที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารดานประกันชีวิตจากโทรทัศนและวิทยุ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑตรงตามความ
ตองการ กระบวนการตัดสินใจซื้อพบวา ขั้นตอนการตระหนักถึงปญหา สวนใหญมีความกังวลใน
เรื่องคาใชจายการรักษาที่สูง ตระหนักถึงประโยชนของการทําประกันชีวิตชวยใหผูประกันไมตองนํา
เงินออมมาใชในการรักษาโรคมะเร็ง ขั้นการหาขอมูล สวนใหญหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใชตัดสินใจจาก
ตัวแทนประกันชีวิต และขอมูลจากตัวแทนประกันชีวิตเปนขอมูลที่ทําใหมั่นใจในการตัดสินใจ ขั้นการ
ประเมิ นทางเลื อ ก สวนใหญ หาขอมู ล จากหลายแหลง ก อนเพื่อ นํามาประเมิ นทางเลื อ กแล วคอ ย
ตัดสินใจซื้อและขั้นการซื้อ ขอมูลที่ใชตัดสินใจซื้อสวนใหญ คือ เงื่อนไขการจายผลประโยชน เหตุผล
สําคัญที่สุ ดที่ซื้ อเพราะตองการความคุม ครองโรคมะเร็ง การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ ของ
ผูบริโภคในขั้นการประเมินหลังการซื้อโดยศึกษา 2 กลุมการศึกษา ดังนี้กลุมที่ 1 ผูบริโภคที่ปจจุบันยัง
ถือครองกรมธรรมสาเหตุสําคัญที่สุดที่ถือครองกรมธรรมอยู คือ รูสึกกลัวเจ็บปวยเปนโรคมะเร็งและ
ตองการไดรับ ความคุมครองเพื่อ ปองกันความเสียงเพราะปจจุบันมีคนเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งมาก
ยิ่งขึ้น ในอนาคตอาจจะซื้อประกันชีวิตเพิ่ม จะแนะนําใหบุคคลอื่นมาซื้อประกันชีวิต หากมีประกัน
ชีวิตที่ใหความคุมครองที่แตกตางยังคงชําระเบี้ยประกันภัยฉบับเดิมตอและซื้อประกันชีวิตแบบใหม
เพิ่มกลุมที่ 2 ผูบริโภคที่ปจจุบันยกเลิกกรมธรรมสาเหตุสวนใหญเกิดจากคาครองชีพสูงขึ้น มีภาวะ
หนี้สินและคาใชจายเพิ่มขึ้นตองการลดภาระคาใชจายลงในอนาคต สวนใหญยังมีทัศนคติที่ดีกับการ
ทําประกันชีวิต
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ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง ไดแก
ระดับรายไดและรูปแบบการใชชีวิตในลักษณะการดื่มสุราของผูบริโภคที่ตางกันมีผลตอการถือครอง
กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง เนื่องจาก
ไมมีใครศึกษาเรื่องนี้มากอ น พบวาปจจั ยสวนบุคคลในดานรายได มีผ ลตอการถือครองกรมธรรม
ประกั นชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ ง ผู ยกเลิ กกรมธรรม ประกั นชีวิตสวนใหญจะอยูที่ร ะดับต่ํากวา
10,000 บาท สาเหตุของการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งเพราะผูทําประกัน
ชีวิตเจอกับภาวะคาครองชีพสูงขึ้นมีภาระหนี้สินและคาใชจายเพิ่มขึ้นตองการลดภาระคาใชจายลง
สวนผูที่ยังถือครองกรมธรรมประกันชีวิตอยูเพราะดวยสาเหตุความกังวลตระหนักถึงปญหาหาตอง
เจ็บปวยเปนโรคมะเร็ง ตองการไดรับความคุมครองเพื่อปองกันความเสี่ยงซึ่งปจจุบันมีคนเจ็บปวยดวย
โรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ พบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การตัดสิ นใจซื้อ คือ แบบประกันชีวิตเปนแบบที่ ตรงกับ ความตองการของลู กคา สอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูทําประกันชีวิตใหความสําคัญ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง
ของผลประโยชนที่ไดรับจากกรมธรรม การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อใหความสําคัญมากที่สุด
คือ ซื้อแบบประกันตามความตองการของตนเอง ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา
ปจจัยสําคัญที่สุด ที่ทําใหผูทําประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งตัดสินใจซื้อ คือ แบบประกันชีวิตตรง
ตามความตอ งการ รองลงมาคืออั ตราเบี้ยประกันภัย, ตัวแทนประกันชีวิตนาเชื่อ ถือ ไววางใจได,
บริษัทมีชื่อเสียง มีความมั่นคงและกระบวนการใหบริการมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว ปจจัยที่ลูกคาไม
เห็นวาเปนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ ชองทางการติดตอบริษัทหลากหลาย และการสงเสริม
การขายของบริษัท ซึ่งผลการศึกษาเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ ปานศรี (2555) ซึ่ง
ได ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ประกั น ชี วิ ต สุ ข ภาพของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูทําประกันชีวิตไดใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในดานชองทางการจั ดจํ าหนาย และดานการส งเสริม การตลาดนอ ยที่สุ ด ผู ทําประกั นชีวิตไดให
ความสํ าคัญกั บผลิตภัณฑในระดับมากที่สุ ด ผลการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อใน 5 ขั้นตอน
พบวา ขั้นตระหนักถึงปญหา ในความกังวลอันดับแรก คือ ความกังวลในคาใชจายในการรักษาที่สูง
ขั้นตระหนักถึงประโยชน ลูกคาตระหนักไดถึงประโยชนของการทําประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง
อันดับแรก คือ ประกันชีวิตชวยใหผูประกันไมตองนําเงินออมมาใชในการรักษาโรคมะเร็งขั้นการหา
ขอมูลขอมูลที่ใชในการตัดสินใจซื้อ อันดับแรก คือ เงื่อนไขการจายผลประโยชน แหลงขอมูลเพื่อใช
ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู ทํ าประกั น ชี วิ ต แบบคุ ม ครองโรคมะเร็ ง พบว า แหล ง ข อ มู ล ที่ ลู ก ค า ให
ความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการรับขอมูลครั้งแรกที่ทําใหทราบถึงประโยชนของการทําประกันชีวิต การ
รับ ขอ มูล รั บขาวสารดานประกั นชีวิต แหลง ขอ มู ลที่ หาเพิ่ ม เติมเพื่อ ใชในการตัดสิ นใจ จนขั้นตอน
สุ ด ท า ยคื อ แหล ง ขอ มู ล ที่ ทํ า ให มั่ น ใจตัด สิ นใจซื้ อ ประกั นชี วิต พบว าผู ทํ า ประกั น ชีวิ ตนั้ น ได ใ ห
ความสําคัญกับตัวแทนประกันชีวิตในทุกขั้นตอน ตัวแทนประกันชีวิตเปนแหลงขอมูลสําคัญที่ลูกคาใช
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เพื่อตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิกานดา เสรีสมนึก
(2550) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการทําประกันชีวิตของพนักงานใน
อํ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร พบว าผู ทํ าประกั นชี วิต ชีวิต ให ความสํ าคัญ ในป จ จั ยย อ ยด านบุ คคลที่ มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ ตัวแทนประกันชีวิต ขั้นการประเมินทางเลือกลูกคาหาขอมูลจากหลาย
แหลงกอนที่จะนํามาประเมินทางเลือกแลวจึงคอยตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็ง ขัน้
การตัดสินใจซื้อ ลูกคาตัดสินใจซื้อจากแบบประกันชีวิตที่ตรงกับความตองการ เหตุผลที่ซื้อประกัน
ชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งเพราะตองการความคุมครองโรคมะเร็งเปนปจจัยสําคัญ ขั้นการประเมิน
หลังซื้อกลุมลูกคาที่ปจจุบันยังถือครองกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งอยูเหตุผลสวน
ใหญที่ยังทําประกันชีวิตตอเพราะวารูสึกกลัวเจ็บปวยเปนโรคมะเร็งและตองการไดรับความคุมครอง
เพื่อปองกันความเสียงเพราะปจจุบันมีคนเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น กลุมลูกคาที่ปจจุบันได
ยกเลิกประกันชีวิตแบบคุมครองโรคมะเร็งไปแลว มีเหตุผลสวนใหญวาเจอกับภาวะคาครองชีพสูงขึ้น
มีภาระหนี้สินและคาใชจายเพิ่มขึ้นตองการลดภาระคาใชจายลง
ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดในการศึกษาเนื่องจากไดศึกษาจากหนวยงานบริการลูกคาประกัน
ชีวิต หนวยโอภาสี 1 บริษัท เอไอเอ จํากัด ไมไดทําการศึกษาจากหนวยงานอื่น ในอนาคตควรจะ
ศึกษาหนวยงานบริการลูกคาประกันชีวิตหนวยอื่น
2. บริษัทประกันชีวิต ควรสงเสริมพนักงานตัวแทนประกันชีวิตเปนหลัก จากผลการวิจัยจะ
เห็นไดวาลูกคาใหความสําคัญกับตัวแทนประกันชีวิตตั้งแตขั้นตอนรับขอมูลครั้งแรกจนถึงการประเมิน
ทางเลือ กเพื่ อใชในการตัดสิ นใจโดยตัวแทนประกันชีวิตเปนแหล งขอ มูลที่ ทําใหลู กคามั่นใจในการ
ตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน
3. สามารถนําป จจั ยที่ มีผ ลตอ การตัดสิ นใจซื้อ กรมประกั นชีวิตแบบคุม ครองโรคมะเร็ งไป
พัฒ นากลยุท ธท างธุร กิ จ ใหลู ก คาทราบถึง และตระหนัก ถึงประโยชนของการทํ าประกั นชีวิตแบบ
คุมครองโรคมะเร็ง พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหเปนอยางดี
จากอาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย ที่ไดใหคําแนะนําคําปรึก ษาและแกไขขอบกพรองตางๆจนการ
ค น คว า แบบอิ ส ระฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณ ผู เ ขี ย นกราบขอบพระคุ ณ อย า งสู ง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณดร. ลภัสรดา จางแกว ประธานกรรมการประธานกรรมการสอบการคนควาแบบ
อิสระอาจารยศศิวิมล แรงสิงห กรรมการสอบการคนควาแบบอิสระที่ไดใหคําแนะนําคําปรึกษาและ
แกไขขอบกพรองตางๆจนการคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณผูเขียนกราบขอบพระคุณอยาง
สูง ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุ ก ทานที่ ใหความร วมมื อในการตอบแบบสอบถามเป นอยางดี
สุดทายนี้ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษา
ตอไป
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พฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนต
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Behaviors that influence the decision for car care service users in the Amphur
Mueng, Lampang
วลัยกร เขียวคํา*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูใช
รถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดวยการสุมตัวอยาง
โดยไมใชความนาจะเปนแบบการสุมตามสะดวกจํานวน 370 ตัวอยาง และทําการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปดวยสถิติเชิงพรรณนา และใชคาไคสแควรในการทดสอบคุณลั กษณะประชากรที่มี ผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร
จากการศึกษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป
สถานภาพ สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดระหวาง
10,001 - 20,000 บาท ประเภทการเลือกใชบริการ ไดแก ลางสี,ดูดฝุน,ขัดสี,เคลือบสี สถานที่ที่นิยม
ไปใชบริการ ไดแก ศูนยบริการคารแครทั่วไป ชวงเวลาที่ใชบริการชวงวันหยุดวันเสารและวันอาทิตย
สาเหตุที่มาใชบริการตองการดูแล ความสะอาดฟนฟูสภาพสีผิวรถ ผูมีสวนในการตัดสินใจใชบริการ
สวนใหญ ตัดสินดวยตนเอง ผูแนะนําให ใชบริก าร คือ เพื่อน แรงจูง ใจที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สะดวกรวดเร็ว ความถี่ในการใชบริการใน 3 เดือน จํานวน 1 ครั้ง
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารพบว า
ผู ใ ช บ ริ ก ารให ค วามสํ า คั ญ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ในเรื่ อ ง อุ ป กรณ มี ม าตรฐาน ด า นราคาในเรื่ อ ง
ความเหมาะสมของราคา ดานชอ งทางการจั ดจํ าหนาย ในเรื่ อ ง ความสะดวกในการเดินทางมา
ศูนยบริ การคารแคร ดานสง เสริ มการตลาด ในเรือ ง การมีห องปรับ อากาศ บริ การ WIFI รองรั บ
ดานพนักงานผูใหบริการ ในเรื่องการมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ในเรื่อง สถานที่หองน้ําสะอาดอาณาบริเวณสถานที่กวางขวาง ดานกระบวนการใหบริการ ในเรื่อง
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to behavior of car care service users in the
Amphur Mueng, Lampang, and to investigate factors that influence the service
marketing mix factors used in the decision to choose specific car care service in the
Amphur Mueng, Lampang. The data are gathered using questionnaires from car care
in Amphur Mueng, Lampang and 370samples. The instrument used for the research
wasquestionnaire. The number of samples from the questionnaire was 370. Data
were analyzed using SPSSfor Windows program. The statistics used in data analysis
were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-square.
The study found that most repondents were female with the age between
31-40years old,the most marriage status, Bachelor’s degree level of education, are
private company employees, income between 10,001 – 20,000 baht , category
service color washing, vacuuming, polishing, coating, location based service car care
general center, period of service during the holidays, Sturdays and Sundays , cause
the service to care Revitalize your skin clean car, part in the decision to use the
service , most determine self, referrals to the service are friends, incentives that
affect the service quick, frequency of use 1 time in 3 months, service marketing mix
factors that affect the decision service users in the Amphur Mueng, Lampang. In
descending order of descending price product, process, people, place, physical
evidence, promotion
บทนํา
ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนไทยเต็ ม ไปด ว ยความเร ง รี บ ทั้ ง ในด า นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน และในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นรถยนตจึงเปนปจจัยสําคัญที่สามารถตอบสนองตอการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยในรูป แบบตาง ๆ เชน เพื่อ อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทํ าธุร ะใน
สถานที่ตาง ๆ ใชในการขนสงสินคาหรือดําเนินธุรกิจใชในการเดินทางไปพักผอนทองเที่ยวหรือใชใน
การที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน ถึงแมวาชวงระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทย จะประสบกับภาวะทางดาน
ราคาน้ํามั นที่ เ พิ่ มขึ้นเป นอยางมากก็ ตามแตอั ตราการเพิ่ม ขึ้นของรถยนตในประเทศไทย ยัง คงมี
แนวโนม สูง ขึ้นทุ ก ป และยังมี โ อกาสขยายตัวเพิ่ มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งก อ ให เ กิ ด
แนวโนมการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจคารแครดังนั้นการที่จะทําใหธุรกิจอยูรอดไดจะตองคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาก็มีความตองการในปจจัยตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการทราบวา
ลูกคาใหความสําคัญ กับป จจั ยใด จะทํ าใหธุร กิจ สามารถตอบสนองความตองการของลูก คาได ซึ่ ง
กอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา ทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป
ธุรกิจคารแครเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลรักษารถยนตอยางถูกวิธีใหกับเจาของรถยนตโดยมี
การใชเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสภาพรถยนต ที่ทันสมัย
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และเหมาะสมกับสภาพรถ เพื่อตอบสนองความตองการของเจาของรถยนตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้พัฒนาการ
ของธุ ร กิ จ คาร แ คร ใ นประเทศไทยจะมี ก ารตั้ ง อยู ก ระจั ด กระจายอยู ใ นหลาย ๆ แห ง ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวัด โดยมีตั้งแตขนาดเล็ก ที่มีลักษณะการบริหารดูแลรักษา
รถยนตดวยวิธีงาย ๆ จนถึงศูนย คารแครที่มีขนาดใหญ มีการลงทุนสูงทั้งในดานสถานที่ลักษณะการ
บริหารและใชเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาบริการอยางครบวงจร ในการดูแลรักษารถยนต เปนตน
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ
คารแครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพื่อที่ผูประกอบธุรกิจจะไดนําประโยชนใน
การปรับปรุงวางแผนกลยุทธการตลาดในอนาคตใหสอดคลองเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับผูที่สนใจซึ่งสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชประโยชนในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร
ของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของประชากร ในการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
 ศึก ษาพฤติก รรมที่ มี ผ ลตอ การตัดสิ นใจเลื อ กใชบ ริ ก ารคาร แคร ของผู บ ริ โ ภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
 กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ซึ่งไมทราบจํานวนที่แทจริง เนื่องจากประเมินจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลในป
2551 – 2555 เพื่อทําการกําหนดกลุม ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 370 คน
เครื่องมือที่ใชในศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามพรอ มกับ ตรวจความถูก ตองสมบู รณ และแปลงขอมู ลเพื่ อ
เขารหัสโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการประมวลผลและหาคาสถิติตาง ๆ ซึ่งสถิติทใี่ ช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาสถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปแบบตารางและบรรยายประกอบ
- วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
- วิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
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- วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) เปนรายดานและโดย
ภาพรวม พรอมทั้งนําคาเฉลี่ยมาเทียบเกณฑเพื่อแปลความหมายของขอมูล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐานนั้น จะใชสถิติ ไคส
แควร (Chi-square) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชบริการ
สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหปจ จัยสวนบุคคล
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 50.50 และเพศชาย รอยละ
49.50 ส วนใหญ อายุระหวาง 31-40 ป มากที่ สุ ด รอยละ 48.60 สถานภาพ สมรส ร อยละ 63.20
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รอยละ 53.20 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 31.10 และอาชีพรับ
ราชการ รอยละ 29.20 รายไดระหวาง 10,001- 20,000 บาท รอยละ 55.70
พฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง พบวา ประเภทที่มารั บบริการลางสี ดูดฝุน ขัดสี เคลือบสี ฟอก/ซักทําความสะอาด
เบาะ/พรม ร อ ยละ 29.20 รองลงมา ล างแอร และเติม น้ํายา ร อยละ 20.30 สถานที่ ที่ ใชบริ การ
ศูนยบริการคารแครทั่วไป รอยละ 72.70 ชวงเวลาที่ใชบริการชวงวันหยุดวันเสารและวันอาทิตย รอยละ
54.30 สาเหตุที่มาใชบริการตองการดูแล ความสะอาดฟนฟูสภาพสีผิวรถ รอยละ 43.00 ผูมีสวนในการ
ตัดสินใจใชบริการ สวนใหญตัดสินดวยตนเอง รอยละ 80.50 ผูแนะนําใหใชบริการ คือ เพื่อน รอยละ
45.90 แรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกใชบริการ สะดวกรวดเร็ว รอยละ 26.20ความถี่ในการใชบริการภายใน
3 เดือน1 ครั้งรอยละ 63.50 ตามลําดับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคาร
แครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พบวา ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.51ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย4.46ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย
4.04ด านพนัก งานผู ให บ ริ ก าร มี คา เฉลี่ ย3.89ด านชอ งทางการจั ดจํ าหน าย มี ค าเฉลี่ ย3.82ดา น
สภาพแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย3.79ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย3.35
การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานอายุ ดานการศึกษา ดานอาชีพ และ
ดานรายได ไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดานผู
แนะนําใหใชบริการ
ปจจัยส วนบุคคลดานเพศ ดานอายุ ดานการศึก ษา ดานอาชีพ และดานรายได มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชบริการคาร แครในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลํ าปาง ดานประเภทการใชบริการ
ดานสถานที่ที่ไปใชบริการ ดานชวงเวลาและวันที่เขารับบริการ ดานแรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกใช
บริการ และดานความถี่ในการใชบริการภายใน 3 เดือน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชรถยนตใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในภาพรวม.ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานการจัดจําหนาย ดานการสง เสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการใหบริการ
ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คารแครในเขตอําเภอเมือ ง จั งหวัดลําปาง ในภาพรวม.ใหความสํ าคัญ ระดับมาก ซึ่ งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของณภัทร ศรียาภัย (2551) ไดทําการวิจัย เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอ พฤติก รรมการใชบริการคาร แครของผูบ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครและสิริจิตวัฒนา ทากุ
(2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคาร
แคร ที่ ตั้ง อยูในอํ าเภอเมื อ ง เชียงใหม โดยผู ตอบแบบสอบถามให ความสํ าคัญ ตอ ดานผลิ ตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานราคา จากการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการ คาร
แครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในภาพรวม.ใหความสําคัญระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของณภัทร ศรียาภัย (2551) ไดทําการวิจัย เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสิริจิตวัฒนา ทากุ (2551)
ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครที่
ตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม
ดานการจัดจําหนาย จากการศึกษา ผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คารแครในเขตอําเภอเมือ ง จั งหวัดลําปาง ในภาพรวม.ใหความสํ าคัญ ระดับมาก ซึ่ งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2551) ไดทําการวิจัย เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ดานการส ง เสริ มการตลาด จากการศึก ษา พบวา ผู ใชบ ริก ารส วนใหญ มี พฤติกรรมการ
เลื อ กใชบ ริ ก ารคาร แคร ในเขตอําเภอเมื อ ง จั งหวัดลํ าปาง ในภาพรวม.ให ความสํ าคัญ ระดับ มาก
สอดคลองกับงานวิจัยของณภัทร ศรียาภัย (2551) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสิริจิตวัฒนา ทากุ (2551)
ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครที่
ตั้ง อยูในอําเภอเมื อง เชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามให ความสํ าคัญตอดานการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานพนักงานผูใหบริการจากการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกใช
บริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในภาพรวมใหความสําคัญระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจของผูใชบริการคารแคร ที่ตั้งอยูในอําเภอเมื อง เชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพจากการศึกษา พบวาผูใชบริการสวนใหญมีพฤติกรรมการ
เลื อ กใชบ ริ ก ารคาร แคร ในเขตอําเภอเมื อ ง จั งหวัดลํ าปาง ในภาพรวม.ให ความสํ าคัญ ระดับ มาก
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิพ ลตอ การตัด สิ นใจของผู ใช บ ริ ก ารคาร แคร ที่ ตั้ ง อยู ในอํ าเภอเมื อ ง เชีย งใหม โดยผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานกระบวนการให บ ริก าร จากการศึกษา พบวาผูใชบ ริก ารสวนใหญ มี พ ฤติก รรมการ
เลื อ กใชบ ริ ก ารคาร แคร ในเขตอําเภอเมื อ ง จั งหวัดลํ าปาง ในภาพรวม.ให ความสํ าคัญ ระดับ มาก
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิพ ลตอ การตัด สิ นใจของผู ใช บ ริ ก ารคาร แคร ที่ ตั้ ง อยู ในอํ าเภอเมื อ ง เชีย งใหม โดยผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งซึ่ ง ตอบแบบสอบถามนั้ น ส ว นใหญ จ ะให ร ะดั บ
ความสําคัญในระดับมากและมากที่สุดเปนสวนใหญสําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใน
ทุกดานเนื่องจากผูบริโภคยอมคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเขารับบริการ ดังนั้นผูใหบริการคารแครจึงควร
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในทุ ก ด าน โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ด า น
กระบวนการใหบริการและดานบุคลากร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจตอไปสําหรับผูที่ดําเนินธุรกิจ
หรือสนใจจะดําเนินธุรกิจคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางนั้น ผูวิจัยขอเสนอแนะการพัฒนา
ปรับปรุงธุรกิจตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดานดังนี้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ/ บริการ ควรจะใหความสําคัญในเรื่องการรับประกันคุณภาพของ
สินคา อุปกรณและอะไหล ในการดําเนินการตรวจซอมนั้นควรใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเหนือกวา
มาตรฐานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางตรงตามความตองการ
2. ปจจัยดานราคา ควรมีการแสดงรายละเอียดของราคาการใหบริการชัดเจน และคิดคา
สินคาและมีราคาที่เหมาะสมและใกลเคียงกับราคาตลาด และถาจะใหตรงตามความตองการของลูกคา
มากที่สุดก็ควรจะจัดใหมีความหลากหลายของระดับราคาการใหบริการเพื่อใหลูกคาไดเลือกรับบริการ
3. ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ควรจัดตั้งศูนยบริการอยูใกลแหลงชุมชน/ ยานธุรกิจ
เนื่องจากกลุมลูกคาตองการความสะดวกในการเขาถึงบริการเชน ใกลสถานที่ทํางานหรือใกลบานและ
ถาเปนไปไดควรจัดใหมีการใหบริการนัดหมายเวลาในการเขารับบริการลวงหนาทางโทรศัพทหรือเปด
ให บ ริ ก ารนอกเวลาทํ าการ และวันหยุด รวมถึ ง ควรจั ดให มี ก ารให บ ริ ก ารนอกสถานที่ หรื อ การ
ใหบริการ Hot Line เพื่อใหคําปรึกษาในการแกปญหา/ ดูแลรักษารถยนตเพื่อความสะดวกในการรับ
บริการของลูกคา
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4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดใหมีโครงการสงเสริมการตลาดที่ตอเนื่องและ
หลากหลาย เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการซ้ําอีก
5. ปจจัยดานบุคลากร ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใหกับชางผูใหบริการอยาง
สม่ํ า เสมอ หรื อ เมื่ อ มี เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ ก็ ค วรส ง ช า งเข า รั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและ
ประสบการณในการทํางาน รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องการบริการอยางมีประสิทธิภาพใหกับ
เจาหนาที่และชางทุกคน
6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งเปนปจจัยดานที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มากที่สุด ทางผูดําเนินธุรกิจและผูสนใจจะดําเนินธุรกิจก็ควรจะตองใหความสําคัญมากเชนกัน โดย
กระบวนการให บ ริก ารที่ควรจะให ความสําคัญที่ สุดไดแก การตรวจสอบสภาพความสมบูร ณของ
รถยนตกอนสงมอบใหลูกคา การดําเนินการใหเสร็จตามเวลาที่นัดหมายและมีความรวดเร็วในการ
ใหบริก าร เพื่อให การบริ การเปนไปอยางมื ออาชีพ รวมถึงจะตองดูแลในเรื่องความถูกตองของบิ ล
คาบริการใหตรงตามความเปนจริงดวย
7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งลูกคาสวนใหญเมือ่ จะนํารถยนตเขาใชบริการก็มกั จะพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพกอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจ ดังนั้นจึงควรใสใจดูแลภาพลักษณในดานนี้ ไมวาจะ
เปนในเรื่องการมีเครือ่ งมือและอุปกรณที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินภายในรถ
และตัวถัง ตลอดจนดูแลสภาพแวดลอมของศูนยบริการเชน มีหองน้ําสะอาด และทางเขา-ออกสะดวก
มีพื้นที่กวางขวางและมีหองรับรองขณะที่ใชบริการ
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ
ทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิดและประสบการณ
ขอขอบพระคุณ อาจารยอัศนีย ณ นาน และอาจารยที่ปรึกษา อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง
และดวยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ กรรมการการคนควาอิ สระทุ ก ท านที่ ชี้แนะและตรวจสอบ
ความถูก ต อ งของงานค นคว าอิ ส ระนี้ จนทํ าให ง านค นควา อิ ส ระสมบู ร ณยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนผู ตอบ
แบบสอบถามที่มีพฤติกรรมใชบริการคารแคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทุกทานที่กรุณาใหความ
รวมมือตอบแบบสอบถามในการเก็บขอมูลครั้งนี้
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆ จากเพื่อน
M.B.A. รุน 2 ทุกๆ ทาน เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ใหการชวยเหลือและ
เปนกําลังใจดวยดีตลอดมา
ทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ จะเกิดประโยชนในทางวิชาการแลว ผูศึกษาขอยก
ความดีแดทานผูมีพระคุณทุกทานที่ไดกลาวมา ดวยความเคารพยิ่ง
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พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวของกลุมสตรีวัยทํางาน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Working Women Behavior in Amphoe Mueng, Lampang
Towards Buying Decision of Skin Care Lotion
ชวิกา จันทรตาฝน*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ ครีมบํารุงผิวของสตรี
วัยทํางาน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิวของสตรีวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ อายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี/เที ยบเทา รายไดตอ เดือนอยูในระดับ 10,001 – 20,000บาท
โดยมีความถี่ในการซื้อครีมบํารุงผิว 1 ครั้งตอเดือน สําหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิว พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อครีมบํารุงผิวประเภทที่ใชตอนกลางวันมากที่สุด โดยคุณสมบัติของ
ครี ม บํ ารุ ง ผิ วที่ ตอ งการซื้ อ คือ ดานการบํ ารุ ง ผิ ว เชน ให ความชุม ชื้น ไม แห ง กร าน ผิ วกระชับ
เหตุผลที่ผูบริโภคใชครีมบํารุงผิวเพื่อดูแลและปองกันปญหาผิว ปจจัยสวนผสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อ พบวา การตัดสินใจในการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวขึ้นกับการตัดสินใจดวยตนเอง
มากที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซื้อครีมบํารุงผิวที่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งในการเลือกซื้อกลุม
ตัวอยางคํานึงถึงราคาเหมาะสมกับปริมาณมากที่สุด โดยมีแหลงขอมูลที่ทําใหคนรูจักและรับรูขาวสาร
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวจากวิทยุและโทรทัศน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ABSTRACT
This independent study aimed to study Working Women Behavior in Amphoe
Mueng, Lampang Towards Buying Decision of Skin Care Lotion and marketing mixed
factors affecting buying decision making. Data were collected by questionnaire
returned by sample of 400 customers. Then the data derived were analyzed by
using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard
deviation and Chi-square.
Most of the respondents were married with age between 31-40 years old.
They educated with bachelor degrees and earned approximately 10,001-20,000 baht
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monthly. The frequency in buying skin care lotion was mostly once a month. The
study found that most of the respondents bought day cream to moisten, smoothen
and tighten their skin. The consumers’ reason of using skin care lotion is to protect
skin problem marketing mixed factors affecting customers’ buying decision found
that the customers’ decision was made by their own. Most of the sampling group
bought the skin care lotion from the supermarket. Most of the sampling group made
their decision based on price and quantity. While the customers received skin care
product information from the advertisement broadcast through television and radio.
KEYWORDS : BEHAVIOR TOWARDS BUYING DECISION, MARKETING MIXED FACTORS
บทนํา
จากสภาวะแวดลอมในปจจุบันนี้ที่มีมลภาวะมากขึ้น ไมวาจะเปนแสงแดดที่แรงขึ้น รังสีอัลต
ราไวโอเล็ต รังสีอินฟาเรด ฝุนละออง เชื้อโรคที่แฝงตัวอยูในอากาศและอิทธิพลของฤดูกาลที่มีผลตอ
สภาพอากาศ เชน ทําใหอากาศแหง อากาศหนาว เปนตน ซึ่งสงผลตอสุขภาพผิว โดยทําใหผิวแหง
กราน ขาดความชุมชื้น เปนฝา ตกกระ ผิวคล้ํา สีผิวไมสม่ําเสมอ มีริ้วรอย ไปจนถึงกอใหเกิดมะเร็ง
ผิวหนังในระยะยาว แมวาเราไมอาจหลีกเลี่ยงกระบวนการเสื่อมโทรมของผิวพรรณได แตเราสามารถ
ชะลอกระบวนการดังกลาวใหเกิดขึ้นชาลงไดดวยการเอาใจใสผิวพรรณเพื่อลดความเสื่อมโทรมที่มา
จากปจจัยภายนอก ใหหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดจัด ๆ หลีกเลี่ยงการอยูในสภาพแวดลอมที่เปนพิษ
ไมอยูในสถานที่รอนจัด หรือหนาวจัดเปนเวลานาน ๆ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกาเฟอีน ไมสูบ
บุ ห รี่ และหมั่ น ดู แลผิ วพรรณอยา งถู ก วิธี แ ละเหมาะสม เป นต น ดั ง นั้ น ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ ได ใ ห
ความสําคัญในการดูแลผิวพรรณ โดยครีมบํารุงผิว เปนผลิตภัณฑที่เขามามีบทบาทอยางแพรหลาย
มากขึ้นในปจจุบันนี้ ซึ่งครีมบํารุงผิวเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทหนึ่งที่ชวยปองกัน ฟนฟู รักษา
และประทินผิวกาย ตามคุณสมบัติของครีมบํารุงผิวนั้น ๆ โดยครีมบํารุงผิวมีหลายประเภท เชน ครีม
บํารุงผิวเพื่อปองกันแสงแดด ครีมบํารุงผิวเพื่อใหความชุมชื้น ครีมบํารุงผิวเพื่อผิวขาว และครีมบํารุง
ผิวที่เนนวิตามินเขาสูผิว เปนตน นอกจากนี้ยังมีครีมบํารุงผิวประเภทที่มีหลายคุณสมบัติรวมกันอีก
ดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื้ อครีม บํารุ งผิวของกลุมสตรีวัยทํางานในเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิว ของ
กลุมสตรีวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมสตรีวัยทํางาน ในเขตอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง จํานวน 400 ราย
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนีท้ ําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหหาคาความสัมพันธ (Chi-square)ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมสตรีวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง จํานวน 400 ราย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวนมากที่สุด มีสถานภาพสมรส มีรายไดตอ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผลการวิเคราะห
พฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใชผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิว โดยซื้อนอยกวา 1 ครั้งตอเดือนมากที่สุด ประเภทของครีมบํารุงผิวที่เลือกใช สวนใหญเลือกใชครีม
บํารุงผิวตอนกลางวันมากที่สุด คุณสมบัติของครีมบํารุงผิวที่ตองการซื้อมากที่สุดไดแก ดานการบํารุง
ผิว เชนใหความชุม ชื้น ไมแห งกร าน ผิ วกระชับ บุคคลที่มี อิทธิพ ลในการซื้อมากที่สุ ดไดแก ตนเอง
สําหรับสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามไปเลือกซื้อครีมบํารุงผิวมากที่สุดไดแก ซุปเปอรมารเก็ต และ
แหลงขอมูลขาวสารที่ทําใหรูจักและรับรูขาวสารมากที่สุดไดแก พนักงานแนะนําหนาเคานเตอร ผล
การวิเคราะหกลยุทธสวนประสมทางการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญในปจจัย
สวนประสมทางการตลาด 4 P ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ สวนผสมของสินคามีคุณภาพดี ปจจัยดาน
ราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การจัดวางสินคา
เปน และปจจัยดานการสงเสริมการขาย ไดแก มีสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกของรานที่
จําหนาย และผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อครี ม
บํารุงผิ วของกลุมสตรี วัยทํางานที่แตกตางกันพบวาปจจั ยสวนบุ คคลดานอายุ ดานสถานภาพ ดาน
รายไดและดานการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมดานสถานที่ในการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวที่แตกตางกัน
อภิปรายผล
ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ ตอ งการซื้ อ ครีม บํ ารุ งผิ วตอนกลางวันซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ
การศึกษาของอนุภพ สุวรรณ (2547) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางสําหรับผิวกายยี่หอ
L’OREAL ในจั งหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีสาเหตุที่ใชเครื่องสําอางก็เพื่ อความสวยงาม
เหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อครีมบํารุงผิว เนื่องจากตองการใชเพื่อดูแลและปองกันผิว
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บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อครีมบํารุงผิว ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวราภรณ หวังสถิตยพร(2546) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาขาว (ไวทเทนนิ่ง) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ตัวผูบริโภคเอง
จะเป น บุ ค คลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ดในการซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ บํ ารุ ง ผิ วหนา ขาว (ไวท เ ทนนิ่ง ) และยั ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ศศิประภา ดวงสุรินทร (2551) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการใชเครื่องสําอาง
มีสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางจะตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางดวยตนเองมากที่สุด
การทดสอบตามสมมติฐ าน พบวา ป จ จัยส วนบุคคล ดานอายุ สถานภาพ รายได และ
การศึกษา มีผ ลตอ พฤติก รรมการเลือ กซื้ อครีม บํ ารุ งผิ วของกลุ ม สตรีวัยทํ างานที่ แตกตางกันซี่ง ไม
สอดคล อ งกั บ งานวิจั ยของกชพรรณ วิล าวรณ (2555) ที่ ศึก ษาเรื่ อ งป จ จั ยที่ มี ผ ลตอ การเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา สําหรับผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาขอมูลพื้นฐานดานอายุ ลักษณะอาชีพ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ประเทศเกาหลี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการครีมบํารุงผิวตอนกลางวัน ที่มี
คุณสมบัติ ดานการบํารุงผิว เชน ใหความชุมชื้น ไมแหงกราน ผิวกระชับ มากที่สุด สําหรับเหตุผลที่
ตอ งการซื้ อ ครี ม บํ ารุ ง ผิ ว เพื่ อ ดูแลและป อ งกั น ป ญ หาผิ ว มากที่ สุ ด ดัง นั้นผู ป ระกอบการควรให
ความสําคัญกับความตองการเบื้องตน ที่มีตอครีมบํารุงผิว อยางไรก็ตาม สําหรับขอคนพบที่วา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ ระหวาง 31 – 40 ป ใหความสําคัญในดานการดูแลและปองกันปญหา
ผิวมากที่สุด ซึ่งอาจนํามาเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนกลยุทธทางดานผลิตภัณฑตอไป
ผูตอบแบบสอบถาม คํานึงถึง ราคาเหมาะสมกับปริมาณมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบควรให
ความสําคัญตอ การกําหนดราคาใหเหมาะสมสอดคลองกับคุณภาพและปริมาณ รวมถึงใหตรงตาม
ความตองการในแตละกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปเลือกซื้อครีมบํารุงผิว
ที่ซุปเปอรมารเก็ต ดังนั้นผูประกอบการควรกระจายชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยังซุปเปอรมาร
เก็ต โมเดิรนเทรด หางสรรพสินคาตาง ๆ อยางทั่วถึง อีกทั้งการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทําใหหา
สินคาที่ ตอ งการไดง าย ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มีแหล งขอมูล ที่ทํ าใหรู จัก และรับ รูขาวสาร
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวจากวิทยุ/โทรทัศน มากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญในการ
ทําโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายรูจักตราสินคา และไดรับรูตราสินคา
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหเกิดการทดลองใชสินคา ซื้อซ้ํา และเปนลูกคาประจํา นอกจากนี้การสงเสริม
การขายก็มีความสําคัญไมนอย เชน แจกสินคาตัวอยางใหทดลองใช สําหรับการเปดตัวผลิตภัณฑ
ใหม รวมถึงการตกแตงจัดวางสินคา ใหสวยงาม สะอาด มองเห็นงาย สะดวกในการเลือกซื้อ เพื่อ
จะไดสามารถ สื่อสารและเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย อันนํามาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันทาง
ธุรกิจตอไป

491

กิตติกรรมประกาศ
งานคนควาอิสระเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวของกลุมสตรีวัยทํางาน
ในเขตอําเภอเมือ ง จั งหวัดลํ าปาง โดยใชท ฤษฏีพ ฤติก รรมผูบ ริ โภค และป จ จัยส วนประสมทาง
การตลาด 4P เลมนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณายิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยชินพันธ โรจน
ไพบู ล ย ซึ่ ง เป น ผู ใ ห แ นวทางในการให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา รวมถึ ง ติ ด ตาม
ความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งในทุกกระบวนการ
และกราบขอบพระคุณ อาจารยอัศนีย ณ นาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชี้แนะ และตรวจสอบ
ความถูกตองในการคนควาอิสระครั้งนี้ใหมีความครอบคลุมในทุกประเด็น และมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
กชพรรณ วิลาวรณ. 2555. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางประเทศเกาหลี
ประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
กัลยา วานิชยบัญชา. 2549. หลักสถิติ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร
กุณฑลี เวชสาร. 2545. การวิจัยตลาด. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
พรประภา ซื่อสมศักดิ์.2544.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่
ทํ า ให ผิ ว หน า ขาวของสตรี ใ นอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งราย.การค น คว า แบบอิ ส ระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ลริ ว รรณ ลื อ เรื อ ง.2541.พฤติ ก รรมการใช จ า ยสิ นค า ประเภทเครื่ อ งสํ า อางของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รายงานประกอบวิชา Research exercise in current economic
issue ภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วราภรณ หวังสถิตยพร.2546. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวเพื่อหนาขาว(ไวทเทนนิ่ง) ของ
ผูบริโ ภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาแบบอิ ส ระบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทัตรา มาศธนวัฒนกุล และคณะ.2538. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชเครื่องสํา อางสําหรับ
ใบหนาของสตรี. กรุงเทพฯ :คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมเดช บุญประจักษ. 2551.สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิทักษการพิมพ.
ศศิประภา ดวงสุรินทร.2551.พฤติกรรมการใชเครื่องสําอางมีสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของ
ผู บ ริ โ ภคในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม . การค น คว า แบบอิ ส ระบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2546. การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร
อนุภพ สุวรรณ. 2547. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผลิตภัณฑสําหรับผิวกาย
ยี่หอ L’OREAL ในจังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Kotler, Philip. Marketing Management. 9th ed. New Jersey : Prentice – Hall, 1997.

492

แนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับลูกคาบานจัดสรร
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
The tendency to purchase/install the solar module customers
for housing estate in Mueang Lampang District
กานตสิรี นาครักษ*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลล
แสงอาทิตยสําหรับลูกคาบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดดานความรูความ
เขาใจ ความชอบหรือความรูสึก และแนวโนมพฤติกรรม โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาบานจัดสรรที่มีราคา 3 ลานบาทขึ้นไป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 265 ตัวอยาง สถิติที่ ใชในการวิเ คราะห ขอมู ล ใชส ถิติเ ชิง พรรณนา ไดแก ความถี่ ร อยละ
คาเฉลี่ย และ One-way ANOVA
ซึ่งจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอ ายุมากกวา 50 ป
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี รายไดเฉลี่ ย 20,001 – 30,000 บาท อาชีพ เปนลูก จาง/พนักงาน
บริษัทเอกชน สถานภาพสมรส และส วนใหญไมเ คยรูจั กการติดตั้งแผงเซลล แสงอาทิ ตยเพื่ อใชใน
ครัวเรือน สื่อที่ทําใหรูจักวิธีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน จากเว็บไซต
ผลการศึกษา ดานความรูความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชใน
ครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวาเซลลแสงอาทิตยไมเกิดเสียงและไมมีการเคลื่อนไหวขณะใช
งาน จึงไมเกิดมลภาวะดานเสียงและ เซลลแสงอาทิตยไมเกิดของเสียขณะใชงาน จึงไมมีการปลอย
มลพิษทําลายสิ่งแวดลอมดานความชอบหรือความรูสึก ตอวิธีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสวนใหญ
คิดวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยยังไมใชสิ่งจําเปนเพราะระบบไฟฟาในปจจุบันยัง
สามารถใชงานไดดีอยู ประกอบกับยังกังวลในเรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเมือ่
ใชไปในระยะเวลานานจะเกิดปญหาขึ้นดานพฤติกรรมหรือสวนของแนวโนมการกระทํา กลุมตัวอยาง
สวนใหญยังไมตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย สําหรับผูที่คิดจะติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
สวนใหญคาดวาติดตั้งภายใน 6 เดือนสวนเหตุผลสําคัญที่ยังไมตัดสินใจติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย คือ
คาบริการสูงเกินไป และ เหตุผลรองลงมาคือ ยังไมมั่นใจในระบบความปลอดภัยของการติดตั้ง
คําสําคัญ : แนวโนมการตัดสินใจซื้อ, ความรูความเขาใจ, ความชอบหรือความรูสกึ พฤติกรรม
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study the tendency to
purchase/install the solar module for housing estate customers in Mueang Lampang
District. The questionnaire asking towards understanding, satisfaction, and behavioral
trend was used as the instrument to collect data from 265 samples of customers in
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housing estates that cost more than 3 millions Baht in Mueang Lampang District.
Decriptive statistics as frequency, percentage, median, and One-way ANOVA were
used to analyzed the data.
The study revealed that most of the interviewees were men, who were
more than 5o years old, married, educated at bachelor degree level with a salary
between 20,001 to 30,000 Baht, and were employed by private companies. Most of
the interviewees had never experienced how to install solar module in household
before. The only source they knew how to install solar module in household was
from website.
Moreover, the study also revealed that the overall understanding of how to
install solar module was “Unsure”, the overall satisfaction toward how to install
solar module was “Agree”, and the behavioral trend or the tendency to
purchase/install solar module in household was undecided. For those who decided
to install solar module in household, it was predicted that they would buy solar
module within 6 months. The main reason for those who have not decided to install
solar module in household was the high service charge, and another reason was
uncertainty of installation’s safety.
The hypothesis testing revealed that the understanding and satisfaction in
products affected the decision to purchase/install solar module in different way.
Another reasons that affected the tendency to purchase/install the solar module
was the uncertainty in the safety of the installing process.
Keywords : Tendency to purchase, Understanding, Satisfaction and behavioral trend.
บทนํา
ปจจุบันโรงงานผลิตไฟฟาในประเทศไทยของการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) มีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานความรอน พลังงานความรอนรวม พลังงานน้ํา พลังงานทดแทน และดีเซล รวมกําลังการ
ผลิต 15,000 เมกะวัตต ซึ่งมีการซื้อไฟฟาจากเอกชนและตางประเทศรวมรอยละ 54.08 ของกําลัง
การผลิตรวม ดังนั้น การสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จะเปนกลไกสําคัญที่
จะชวยให ป ระเทศไทยลดการนําเขาพลั ง งานไฟฟ าจากตางประเทศได เนื่อ งจากประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากทรัพยากรพลังงานทดแทน
ที่สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาซึ่งมีอยูอยางเหลือเฟอ เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ขยะ
และชีวมวล ดวยเหตุนี้การผลิตไฟฟาจากพลัง งานทดแทนในประเทศไทยจึงมี แนวโนมดีขึ้น(สํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค, 2556: ออนไลน)
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เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทน ซึ่งในปจจุบันในจังหวัดลําปางมีผูประกอบการจัดจําหนายแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
ประมาณ 5 ราย และจังหวัดใกลเคียงประมาณ 10 ราย ในสวนของกลุมเปาหมายนั้นแบงออกเปน 2
กลุม คือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเปนกลุมเปาหมายหลัก คิดเปนรอย
ละ 60ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ฟารม รานคา และภาคครัวเรือนเปนกลุมเปาหมายรอง คิด
เปนรอยละ 40 ไดแก โครงการหมูบานจัดสรร ปจจุบันประชาชนในจังหวัดลําปางไดใหความสนใจกับ
การใชเซลลแสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากยอดปริมาณการสั่งซื้อและ
ติดตั้งเพิ่มขึ้นจากป 2555 กวารอยละ 20 ซึ่งทั้งนี้กลุมหมูบานจัดสรรที่มีราคาสูง เปนกลุมเปาหมายที่
สําคัญเนื่องจากเปนกลุมที่มีศักยภาพกวากลุมบานจัดสรรอื่นๆ (ขจรเกียรติ จันโทวาท. 2556)
จากขอมูลขางตนและแนวโนมการสั่งซื้อและติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึง
การขยายตัวของโครงหมูบานจัดสรร ทั้งในจังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง จึงเปนเหตุผลใหผศู กึ ษา
สนใจที่จะศึกษาถึงแนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับลูกคาบานจัดสรรใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับลูกคาบานจัดสรรใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือลูกคาบานจัดสรรบาน
ราคา 3 ลานบานขึ้นไป ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง เลือกแบบเจาะจงได 5 หมูบานไดแก
หมูบานจิตตอารียวิลล หมูบานกลวยไม หมูบานศุขมงคล หมูบานอริยะพฤกษ และหมูบานศิรินาวิน
เพลส ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 787 รายและสุมตัวอยางอยางงาย ใหไดใกลเคียงกับจํานวนสัดสวน จํานวน
265 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใชในการวิจั ยเป นเครื่ องมื อ ที่ ผู วิจั ยไดส รางขึ้น ประกอบดวย 4 ส วน เป น
แบบสอบถาม (Questionnaires)สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และ ขอมูลการรูจักแผงเซลลแสงอาทิตย,สวน
ที่ 2 ความรู ความเขาใจ ตอแผงเซลลแสงอาทิตย,สวนที่ 3 ความชอบ ตอแผงเซลลแสงอาทิตย,สวนที่
4 พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ย ทางสั ง คมศาสตร จ ากคะแนนข อ มู ล ของแบบสอบถามทํ า การคํ านวณหาคา ความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA)ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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ผลการวิจัย
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไป ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามพบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ มากกวา 50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย
20,001 – 30,000 บาทมากที่สุด อาชีพเปนลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพสมรส และไม
เคยรู จั กการติดตั้ง แผงเซลลแสงอาทิตยเพื่ อ ใชในครัวเรือ น สื่ อ ที่ทํ าให รู จัก วิธีก ารติดตั้ง แผงเซลล
แสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน จากเว็บไซต
2. ความรู ความเขาใจ ของลูกคาบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางที่มีตอ
การตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน ในภาพรวม ไมแนใจ โดย
เห็นดวยประเด็น 2 อันดับแรก คือเซลลแสงอาทิตยไมเกิดเสียงและไมมีการเคลื่อนไหวขณะใชงาน จึง
ไมเกิดมลภาวะดานเสียงรองลงมาคือ เซลลแสงอาทิตยไมเกิดของเสียขณะใชงาน
3. ความชอบหรือความรูสึกผูตอบแบบสอบถามมีความชอบหรือความรูสึกตอวิธีการติดตัง้
แผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน ในภาพรวม เห็นดวย ผูตอบแบบสอบถามมีความชอบหรือ
ความรูสึ ก ตอ วิธีการติดตั้ง แผงเซลล แสงอาทิตยเ พื่ อใชในครั วเรือ นโดยมี ความคิดเห็น วาเห็ นดวย
ประเด็น2 อันดับแรก คือ ทานคิดวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยยังไมใชสิ่งจําเปน
เพราะระบบไฟฟาในปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู รองลงมาคือ ทานกังวลในเรื่องการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเมื่อใชไปในระยะเวลานานจะเกิดปญหาขึ้น
4. ดานพฤติกรรมหรือส วนของแนวโนม การกระทํา ผูตอบแบบสอบถามยังไม ตัดสิ นใจ
ติดตั้ง แผงเซลล แสงอาทิ ตยเ พื่ อ ใชในครั วเรื อ น มากที่ สุ ดส วนผู ที่ตัดสิ นใจทํ าการติดตั้ง แผงเซลล
แสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน คาดวาจะทํา 6 เดือนสวนเหตุผลสําคัญที่ยังไมตัดสินใจติดตั้งแผงเซลล
แสงอาทิตยเพื่อใชในครัวเรือน คือ คาบริการสูงเกินไป
อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมหรือสวนของแนวโนมการกระทํา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามยังไม
ตัดสินใจติดตั้งมากที่สุด โดยใหเหตุผลวา คาบริการสูงเกินไป และ ยังไมแนใจในความปลอดภัยของ
การติดตั้ง ซึ่ งสอดคล องกั บผลการศึก ษาของพนมกรป งศิริ พัฒ นา (2550) ที่ ไดศึกษาทัศนคติของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่มีตอระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย
พบวาสาเหตุส วนใหญ ที่ ธุร กิ จ โรงแรมที่ ยั ง ไม ไดติดตั้ง ระบบทํ าน้ําร อ นหรื อ ระบบทํ าน้ําร อ นดว ย
แสงอาทิตยไดแกภาวะเศรษฐกิจ ทําให ไม อยากลงทุนเพิ่ ม และไมแนใจวาติดตั้งระบบน้ําร อนดวย
แสงอาทิตยในอนาคตเชนกัน
ขอเสนอแนะ
1. ทางรานจําหนายแผงเซลแสงอาทิตยควรใหความรูใหรายละเอียดเฉพาะในเรื่องแผงเซลล
แสงอาทิตย รวมถึงการทําสื่อที่มีรายละเอียด เชน แผนพับ หรือ CD อธิบายโดยมีภาพประกอบ
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2. เนื่องจากสินคามีราคาสูง ดังนั้นลูกคาอาจเกิดความเสี่ยงที่จะซื้อ ดังนั้นรานคาอาจใชวิธี
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการ รับประกันสินคาพรอมบํารุงรักษาฟรี 5 ป หรือการใหขอมูล
อยางละเอียด กอนการตัดสินใจ
3. ทางรานคาอาจเนนการเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
เหมาะสําหรับผูที่มีฐานะทางการเงินดีเทานั้น โดยอาจใชหลักการของ Classical Conditioning เขา
มาชวยในการโฆษณา ซึ่งหมายถึงการนําทฤษฎีการเรียนรูจากเงื่อนไขการกระทําแบบคลาสสิค ซึ่ง
ทฤษฎีนี้เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราตามธรรมชาติและสิ่งเราที่วางเงื่อนไขกับการตอบสนอง
พฤติกรรม มากําหนดกลยุทธในการตลาดใหเห็นฉากสวยงาม แลวมีสินคาที่นาใช และเนนการเปลี่ยน
ทัศนคติในการคํานึงถึงความคุมคา ในระยะยาว
4. ขอความทางการตลาด (Marketing Message) อาจเชื่อมโยงในเรื่องของความสบายใจ
เมื่อเกิดปญหาระบบไฟฟาขัดของ และยังสามารถใชไฟไดในกรณีฉุกเฉิน พรอมเนนในเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอม ดวยพลังงานธรรมชาติ
5. ทางรานควรมีเอกสาร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิ ตยที่ เป นมาตรฐานสากลเพื่ อทํ าให ผูบ ริโ ภครู สึก ถึงความไววางใจมากขึ้น
รวมถึงการอบรมพนักงานติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ใหมีความชํานาญมากขึ้น
6. ทางรานควรมีขั้นตอนการคํานวณปริมาณไฟฟาที่เพียงพอกับความตองการ หรือปริมาณ
การใชงานปกติของบานลูกคาโดยคํานวณใหลูกคา พรอมอธิบายใหเกิดความเขาใจเพื่อลดความกังวล
ในเรื่องของกระแสไฟฟาเพียงพอสําหรับการใชงานในครัวเรือน
กิตติกรรมประกาศ
งานคนควาอิสระเรื่อง แนวโนมการตัดสินใจซื้อ/ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับลูกคาบาน
จัดสรรในเขตเทศบาล นครลําปาง ในเลมนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน
ซึ่งไม อาจจะนํามากลาวไดทั้ง หมด ซึ่ง ผูมีพระคุณทานแรกที่ ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณ คือ
อาจารยชินพั นธ โรจนไพบู ล ย อาจารยที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระ อ.ดร.ลภัส รา จ างแก ว และ
อาจารยศศิวิม ล แรงสิง ห คณะกรรมการสอบคนควาอิ สระ ที่ ทานไดให ขอเสนอแนะปรั บ แก ไข
งานคน ควา อิ ส ระนี้ใ ห ส มบู ร ณ ผู ศึ ก ษาใคร ข อกราบขอบพระคุ ณเป น อย า งสู ง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคุณพอทองสุข นาครักษ คุณแมปรางทิพย นาครักษ ผูมีพระคุณอยางสูงสุดที่ใหทุก
สิ่งทุกอยางแกบุตรใหบุตรมีทุกวันนี้ขอขอบคุณสามีและบุตรชายนายขจรเกียรติ จันโทวาท และ ดช.
เปรมวิทย จันโทวาท ที่อยูเบื้องหลังในความสําเร็จที่ไดใหความชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา
ตลอดจนเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุนรหัส 55 เจาหนาที่หลักสูตรทุก
ทาน และบุคคลที่ผูศึกษาไมไดกลาวนามที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดานตาง ๆ และคอยเปนกําลังใจ
แกผูศึกษาตลอดมา
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ทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
แบบทรัพยมั่นคงของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง
Customers’ Attitude towards GSB Life Deposit Program of the Government
Savings Bank, Thoen Branch in Lampang Province
อุบล จินดาธรรม*
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑ
เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว แบบทรัพยมั่นคง ของธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง
และศึกษาทัศคติของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง
โดยเก็บขอมูลจากกลุมลูกคาของธนาคารในอําเภอแมพริกและอําเภอสบปราบ จํานวน 400 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิ ง อายุร ะหวาง 31- 50 ป
ระดับ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชีพ เป นขาราชการ ส วนใหญมี ร ายไดเ ฉลี่ ยตอ เดือ น ไม เ กิ น
20,000 บาท ทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบ
ทรัพยมั่นคง อยูในระดับมาก สําหรับทัศนคติของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออม
สินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูป แบบผลิตภัณฑเงิ นฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ที่แตกตางกั นมีทัศนคติในรูปแบบ
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคงไมแตกตางกันสําหรับทัศนคติของ
ลู ก คาที่ มี ตอ คุ ณภาพการให บ ริ ก ารของธนาคารออมสิ น สาขาเถิน จั ง หวัดลํ า ปาง พบวา ระดั บ
การศึกษา และอาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ของธนาคารออมสิน สาขา
เถิน แตกตางกัน ส วนเพศ อายุ สถานภาพ และรายได ที่แตกตางกั นมี ทัศนคติของลู ก คาในดาน
คุณภาพของการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ :

ทัศนคติ,กลุมลูกคา,เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว แบบทรัพยมั่นคง,
ปจจัยสวนบุคคล,คุณภาพการใหบริการ
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ABSTRACT
This independent study aimed to study the customers' attitude towards GSB
Life Deposit Program of the Government Saving Bank, Thoen Branch in Lampang
Province. The data were collected through questionnaire from 400 customers of The
Government Saving Bank in Lampangprovince and analyzed data by using statistic
records of percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way Anova
The result of the study found that most of the respondents were female
age between 31-50 years. Their educational level were bachelor degree. Most of
them worked as civil servants and earned less than 20,000 baht per month. Their
attitude towards the GSB Life Deposit Program of the Government Saving Bank were
rated high Level. While the customers' attitude towards the overall service quality of
The Government Saving Bank were rated high as in the followings order: People,
Process and Physical Environment.
The result of hyperthesis testing in comparing the customers attitude
towards the GSB Life DepositProgram found that the variation of gender, sex
educational level , status, occupation and incomes were not different.
For the customers' attitudes towards the service quality of the Government
Saving Bank, Thoen Branch in Lampang Province found that the variation of
educational level, occupation is variable. While the respondents vary in age, status
and income were not different.
Keywords : Attitude,Customers, GSB Life Deposit Program,Personal factors, service
quality
บทนํา
ธุรกิจการฝากเงินนั้น ถือวาเปนการบริการที่สําคัญของธุรกิจธนาคารทุกแหง เพื่อเปนการ
ระดมทุน ซึ่งในสวนของ ธนาคารออมสิ น สาขาเถิน ก็มีการใหบริการดานการฝากเงินหลากหลาย
รูปแบบ เพื่ อตอบสนองความตองการให ลูก คาทุ กกลุม และเลื อกใชบ ริก ารไดตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะ เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว ซึ่งเปนเงินฝากที่มีรูปแบบพิเศษกวาเงินฝากประเภท
อื่น คือเปนเงินฝากในรูปแบบการประกันชีวิตของธนาคารออมสิน ซึ่งเปดใหบริการรับฝากมาตั้งแตป
พ.ศ.2486
บริการรับฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวในลักษณะเปนกลุมหรือเรียกกันวา “เงิน
ฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง” เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว ประเภท
ทรัพยมั่นคง เปนกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย สําหรับสมาชิกที่เปนกลุมบุคคลที่มีจํานวน
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สมาชิกไมนอยกวา 15 คน ขึ้นไป ผูฝากตองมีอายุครบ 7 ปบริบูรณขึ้นไป แตตองไมเกิน 75 ปบริบูรณ
โดยกําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห 5 ป อัตราการสงเงินฝากตั้งแตเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม
เกินเดือนละ 1,000 บาทจํานวนเงินสงเคราะหตั้งแต 6,000 บาท สูงสุดไมเกิน 60,000 บาท โดยมี
อัตราเงินฝาก อัตราเดียวกันทุกอายุ ถาผูฝากมี ชีวิตอยูและกรมธรรมมีผ ลบังคับ ในวันครบกําหนด
ระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห ธนาคารจะจายเงินสงเคราะหในอัตรา 100% ของเงินสงเคราะห
แตในป จจุ บันนี้ดวยสภาวะการแขงขันที่ รุนแรง มีคูแขงขันหลายรายไม วาจะเป นบริษัท
ประกัน หรือแมแตธนาคารพาณิชยตาง ๆ ก็มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ คิดคนผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึง
การนําเทคโนโลยีมาใช สงผลให 2ไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 นี้ ผลการดําเนินงานของธนาคาร
ออมสิน สาขาเถิน ไมเปนไปตามเปาหมาย ที่ทางธนาคารไดกําหนดไว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ ทําใหผูวิจัย สนใจที่จะ ศึกษาทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบ
ของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง ของธนาคารออมสิน สาขาเถิน
เพื่ อ จะไดนําขอ มู ลที่ ไดรั บ จากการศึกษาครั้ ง นี้ ไปพั ฒ นารู ปแบบของเงิ นฝากสงเคราะห ชีวิตและ
ครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง ใหตรงตามความตองการของผูฝากใหมากที่สุด และใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหมๆ ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา เพื่อเปนการรักษา
ฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมๆ รวมถึงการนําขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเชน คุณภาพในการ
ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเถิน ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกคา ที่มีตอรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและ
ครอบครัว แบบทรัพยมั่นคง ของธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาเถิน
จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมลูกคา
ของธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่ อําเภอแมพริก และ อําเภอสบปราบ ที่ยังไมเคยใชบริการผลิตภัณฑ
เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง ของธนาคารออมสิน สาขาเถินจังหวัดลําปาง
แตเคยใชบริการดานอื่นของธนาคารออมสิน สาขาเถิน เชน บริการฝาก ถอน บริการดานสินเชื่อ ซึ่งใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ได สุ ม กลุ ม ตั วอย างจํ านวน 400 คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในศึ ก ษา เป นแบบสอบถาม
(Questionnaires)
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การวิเคราะหขอมูล
1. ใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดวยคาความถี่และรอยละ
2. ใชการวิเคราะหทัศนคติของลูกคาดานผลิ ตภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารออมสิ น สาขาเถิน จั ง หวัดลํ าปาง โดยใชส ถิติเ ชิง พรรณนา ดว ยคาเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
3. การใชส ถิ ติอ นุม านในการทดสอบสมมติฐ าน ป จ จั ยดา นประชากรศาสตร มี ผ ลกั บ
ทัศนคติของลูกคาในดานรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง
และคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ของธนาคารออมสิ น สาขาเถิ น จั ง หวั ด ลํ า ปาง โดยใช ส ถิ ติ ค า
Independent Sample t-Test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One
Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและ
ครอบครัว แบบทรั พยมั่นคง ของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง ผู ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับ มาก ไดแก รู ป แบบของผลิ ตภัณฑ คุณภาพการให บ ริ ก ารในดาน
บุคลากร กระบวนการ และสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ (The Service Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 434) ไดอธิบายวาธุรกิจ
บริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7’Ps เพื่อสราง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบหนึ่งในนั้นก็คือ ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่ง
ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน หรือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความ
พึง พอใจแก ก ลุม เป าหมาย ประกอบดวยสิ่ง ที่ สั ม ผั ส ไดและสั ม ผั ส ไม ได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา
คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย และสอดคลองกับแนวความคิดของ Parasuraman,
Zeithaml andBerry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการ ผลลัพธที่ เกิดขึ้นจากการที่ลูกคา
ประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ เ ขาได รั บ เรี ย กว า “คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ลู ก ค า รั บ รู ”
(Perceived Service Quality) กับ “บริการที่รับรู” (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณที่
เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไดรับบริการแลวนั่นเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกลาว ซึ่งใน
ดานบุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection)
การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขัน กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการสงมอบคุณภาพใน
การใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว มีขั้นตอนที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทํา
ใหลูกคารอนาน จัดระบบการไหลของงานบริการใหมีอุปสรรคนอยที่สุด และสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
(Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสรางคุณภาพโดยรวมในรูปแบบของการใหบริการ เพื่อ
สรางคุณคาใหกับลูกคาเปนองคประกอบโดยรวมของธุรกิจบริการที่ลูกคาสามารถมองเห็น และใชเปน
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เกณฑในการพิจารณาตัดสินใจซื้อบริการได เชน อาคารสํานักงานของผูใหบริการ ที่ตั้ง การตกแตง
สํานักงาน และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
และรายไดที่แตกตางกันมี ทัศนคติในรูปแบบผลิตภัณฑเงิ นฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครั วแบบ
ทรัพยมั่นคง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ระดับการศึกษา และ
อาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ของธนาคารออมสิน สาขาเถิน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ สถานภาพ และรายได ที่แตกตางกันมีทัศนคติ
ของลูกคาในดานคุณภาพของการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปางไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดที่แตกตาง
กันมีทัศนคติในดานรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคงของ
ธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของนันทวรรณ ทองพายัพ (2551) ที่ศึก ษา ปจ จั ยที่มี อิ ทธิพ ลตอ การตัดสินใจเลื อ ก
รูปแบบการฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง พบวา
ปจจัยสวนบุคคลทางดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และรูปแบบการฝากเงินสงเคราะหชีวิตและ
ครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ผลสรุปเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 217 คน คิดเปน
รอยละ 54.2 มีอายุอยูระหวาง 31-50 ป 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
184 คน รอยละ 46.00 มีสถานภาพจดทะเบียนสมรสแลว 180 คน รอยละ 45.0 ประกอบอาชีพรับ
ราชการมากที่สุด 143 คน รอยละ 35.8 และมีรายไดตอเดือน ไมเกิน 20,000 บาท มากที่สุด 264
คน คิดเปนรอยละ 66.0
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหทัศนคติของลูกคาที่มีตอรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะห
ชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคง พบวา ลูกคามีทัศนคติตอรูปแบบของผลิตภัณฑในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 (S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก ไดแก ลูกคามี
ทัศนคติตอ ความมั่นคงและมี ชื่อ เสียงของธนาคารออมสิ น เปนอั นดับ 1 อยูในระดับ มากที่ สุด มี
คาเฉลี่ย 4.24 (S.D. = .791) อันดับ 2 คือ กรมธรรมมีผลประโยชน ตอลูกคาอยางเห็นไดชัดเจน มี
คาเฉลี่ย 4.08 (S.D. =.727) อันดับ 3 เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรมมีความชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.98 (S.D.
=.745)
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติของลูกคาที่มีตอ คุณภาพการใหบริการ ของธนาคารออม
สินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ลูกคามีทัศนคติตอคุณภาพการใหบริการโดยรวมในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.89 (S.D. =.523)
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จากผลการศึก ษาและทดสอบสมมติฐ าน พบวา เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา สถานภาพ
อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีทัศนคติในดานรูปแบบของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะห ชีวิตและ
ครอบครั วแบบทรั พ ยมั่ นคงของธนาคารออมสิ น สาขาเถิน จั ง หวัดลําปาง ไม แตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนันทวรรณ ทองพายัพ (2551) ที่ศึกษา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิน
สาขาเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยสวนบุคคลทางดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และรูปแบบ
การฝากเงิ นสงเคราะห ชีวิตและครอบครั วไม มี อิท ธิพ ลตอการตัดสิ นใจเลื อ กรู ป แบบการฝากเงิ น
สงเคราะหชีวิตและครอบครัว สวนระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ ของธนาคารออมสิน สาขาเถิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใน
สวนของ เพศ อายุ สถานภาพ และรายได ที่แตกตางกันมีทัศนคติของลูกคาในดานคุณภาพของการ
ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการการตลาดในดานอื่น ๆ
เชน ราคา และ การสงเสริมการตลาด ซึ่งผูวิจัยเห็นวานาจะมีผลตอทัศนคติของลูกคาดวย
เชนกัน แตเนื่องจากกรอบระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้มจี ํากัด ทําใหผูวิจัยไมสามารถศึกษา
ไดครบทุกดาน
2. ควรทําการศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง
เปรียบเทียบกับการบริการของธนาคารพาณิชยอื่น ๆ ที่อยูในเขตพื้นที่เดียวกันวา ลูกคามี
ทัศนคติหรือความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน และธนาคาร
พาณิชย เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
3. แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml andBerry เกีย่ วกับคุณภาพในการใหบริการ
มีทั้งสิ้น 5 มิติ ในการศึกษาครั้งนี้ศกึ ษาเพียง 2 มิติ คือบุคลากร และสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ ในการศึกษาครั้งตอไปอาจใชทั้ง 5 มิติในการกําหนดเปนตัวแปรตนสําหรับ
การศึกษาในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งใน
การใหความกรุณา ใหการอนุเคราะหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนอยางดี จาก
ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา ทุ กทาน ที่เปนผูให แนวทางในการใหคําแนะนําเพื่ อ
แกไขปญหาและติดตามความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําการคนควาอิสระดวยความเอาใจใสเปน
อยางดียิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยพัฒนวดี เอสุจินต อาจารยศศิวิมล แรงสิงห และ คุณสราวุธ
แสงศิริ ผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนําในการคนควาอิสระในครั้งนี้ใหเกิดความครอบคลุมเนื้อหาในทุก
ประเด็น ขอบพระคุณ พอ แม พี่ ทุกคนในครอบครัวสําหรับกําลังใจ โอกาสและความเชื่อมั่นในตัวผู
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ศึกษา ขอบคุณเพื่อนรวมรุน MBA.2 เพื่อนรวมงานทุกคน ที่คอยชวยเหลือและคอยใหการสนับสนุน
ในทุก ๆ ดาน และขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มีใหกันตลอดมา
ทายนี้คุณคาและอรรถประโยชนทั้งหลายอันพึงเกิดจากการคนควาอิสระนี้ ขอนอมบูชา
พระคุณ บิ ดา มารดา คณาจารย และผู มี พ ระคุณทุ ก ท าน และเหนือ สิ่ ง ใดขาพเจ าขอนอ มถวาย
อรรถประโยชนทั้งหลาย แดธนาคารออมสิน ดวยความเคารพยิ่ง
เอกสารอางอิง
นันทวรรณ ทองพายัพ.2551.ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการฝากเงินสงเคราะหชีวิต
และครอบครัว ของธนาคารออมสิ น สาขาเถิ น จั งหวัด ลํ า ปาง.การคน คว าแบบอิ ส ระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.
นาตยา ศรีสุวรรณ.2551.ความคาดหวังของลู กคา ตอการพัฒนาการบริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาหัวหิน.การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
ธนาคารออมสิน. 2556. เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว, 5 กันยายน 2556.
มยุรี แก วคํ าฟู . 2554.ปจจัย ที่ มี อิทธิ พลต อการกลั บ มาใช บริก ารเงินฝากสงเคราะหชี วิตและ
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro Saving 6/15
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Factors affecting purchase decision of life insurance Pro Saving 6/15 at Kasikorn
Bank: A case study in Muang Lampang District, Lampang Province
จีราภรณ อวดผล*
บทคัดยอ
การคนควาอิส ระครั้ง นี้มีวัตถุประสงคคือ1)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจสวนบุ คคล 5
ดาน ดานการตระหนัก ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดาน
ทัศนคติหลังการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขต
อําเภอเมืองลําปาง จัง หวัดลําปาง 2)เพื่ อศึกษาถึงปจ จัยที่มี ผลตอ ตัดสินใจการเลือกซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบ Pro saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต แบบ Pro Saving 615
ของลู กคาธนาคารกสิก รไทยในเขตอําเภอเมื อง จั งหวัดลําปาง ทั้ง 4 สาขา คือ สาขาบิ๊ กซี สาขา
เซ็นทรัล สาขาฉัตรไชย สาขาถนนรอบเวียง จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่
ใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย T-Test
และ F-Test
ผลการศึก ษา พบวา กลุ ม ตัวอยางส วนใหญ เ ป นเพศชาย มี อ ายุร ะหวาง 31 – 40 ป
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,001-30,000 บาท สวนปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro Saving 6/15 มาก
ที่สุ ดคือ ดานความตระหนักใหความสํ าคัญกั บ การความคุมครองและรั ก ษาพยาบาลเมื่ อเจ็ บป วย
รองลงมาไดแก ดานเหตุแห งการตัดสินใจใหความสําคัญตัดสิ นใจซื้ อเพราะเงื่อ นไขการชําระเบี้ ย
ประกัน สามารถแบงจายเปนรายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปได ดานการประเมินทางเลือกให
ความสําคัญมีผลตอบแทนในรูป ของเงินป นผลหรือดอกเบี้ย ดานทั ศนคติหลัง การตัดสินใจใหญให
ความสําคัญมีความสบายใจและรูสึ กมีความมั่นคงในชีวิต และนอยที่ สุดดานการแสวงหาขอ มูลให
ความสําคัญขอมูลและการแนะนําจากพนักงานธนาคารกสิกรไทย การทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคา
ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro Saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
This study was aimed to 1) study five factors of purchase decision process of
life insurance Pro Saving 6/15 among Kasikorn Bank’s customers in Muang Lampang
district, Lampang province, including problem awareness, information search,
evaluation of alternatives, purchase, and purchase evaluation and 2) study factors
affecting purchase decision of life insurance Pro Saving 6/15 among Kasikorn Bank’s
customers in Muang Lampang district, Lampang province. A survey was used to
collect data from 250 customers from 4 branches including BigC branch, Central
branch, Chatchai branch, Robvieng Road branch. The statistical analyses included
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and F-test.
The findings included the followings. The factor affecting the purchase
decision mostly was problem awareness due to increased importance of insurance
coverage during illness. The next factor was decision factor – it was important
because premiums could be made in installments (e.g., quarterly, bi-annually, and
annually). Evaluation of alternatives was highlighted on insurance payouts in terms of
dividends or interests. Purchase evaluation was highlightedon relieved and secured
feelings. The least important factor was information search which was relied on sales
agent at Kasikorn Bank. To hypothesis test that clients age status, level of education
and average income per month has a different effect on the decision to purchase life
insurance Pro Saving 6/15 of the customer's Kasikorn bank Thailand in Muang District,
Lampang Province as a whole. difference was significant at the 0.05 level.
Keywords : Factors affecting purchase decision, life insurance Pro Saving 6/15,
Kasikorn Bank
บทนํา
การที่คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคภัย
ไขเจ็บ โดยเฉพาะโรคระบาด คนไทยยังตองเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพ
ความขัดแยงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ผลพวงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงก็ทําให วิถีชีวิตของผูคนมีความไมมั่นคงในเรื่องของรายไดที่อาจพลิก
ผันไดตลอดเวลา ยิ่งไปกวานั้น สังคมไทยกําลังเดินเขาสูสังคมของผูสูงวัยทําใหจําเปนที่จะตองกระตุน
ใหคนไทยสนใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เพื่อมีภูมิคุมกันในอนาคตมากขึ้นจากผลการวิจัย
ภายในพบวา ผลิ ตภัณฑ ที่ลูก คามีความตอ งการมากที่สุ ด คือ ระยะเวลาไม เกิน 10-15 ป ลู กคา
ตองการผลิตภัณฑประกันที่มีผลตอบแทนระหวางทางกอนสิ้นสุดสัญญา ลูกคาพอใจความคุมครอง
ชีวิตในระดับที่เทากันหรือมากกวาเบี้ยประกันที่ได ชําระไปแตไมคาดหวังความคุมครองมาก ๆ ลูกคา
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กลุมรายไดระดับปานกลาง (Middle Income ) ตองการที่ จะจายเบี้ยประกั นเดือนละประมาณ
20,000 บาท และลูกคาที่มีครอบครัว มีแนวโนมที่จะแนะนําใหคูสมรสเปนผูทําประกัน จึงสอดคลอง
กับผลิตภัณฑของธนาคารกิกรไทย ลูกคาที่ตองการผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งกรมธรรม
ประกันชีวิต Pro Saving 615 ซึ่งเปนการออมเงินที่แถมความคุมครอง( บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจํากัด
มหาชน 2555 )
ผู ศึก ษาจึ ง มี ความสนใจที่ จ ะศึก ษากระบวนการตัดสิ นใจส วนบุ คคล 5 ดา น ดานการ
ตระหนัก ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานทัศนคติหลัง
การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมือง
ลําปาง จัง หวัดลํ าปาง และ ปจ จัยที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro
Saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งผลการศึกษานี้
จะเปนประโยชนแกธนาคารกสิกรไทย ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ และตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ไดตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจสวนบุคคล 5 ดาน ดานการตระหนัก ดานการแสวงหา
ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานทัศนคติหลังการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
แบบ Pro saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2. เพื่ อ ศึก ษาถึง ป จ จั ยที่ มี ผลตอ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ กรมธรรม ป ระกั นชีวิตแบบ Pro
Saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินงานวิจัย
 ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ลูกคาที่ซื้อกรมธรรม ประกันชีวิต แบบ Pro Saving
6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 700 คน และ
ทําการสุมตัวอยางจํานวน 250 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดวยการใชสูตรของ
Taro Yamane
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็ บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เป นการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ป จจั ยที่ มี ผลตอการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกรมธรรมประกั นชีวิตแบบ Pro Saving 6/15
ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนัก ดานการแสวงหาขอมูล ดาน
การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานทัศนคติหลังการซื้อ
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การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)ร ว มกั บ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) โดยทดสอบคา t-test และ คา F-test
สรุปผล.
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง
31 – 40ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท
2. ป จ จั ยที่ มี ผลตอการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกรมธรรม ประกั นชีวิตแบบPro Saving 6/15เมื่ อ
พิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ ใหความสําคัญมากที่สุดคือ ดานการตระหนัก
รองลงมาไดแกดานการตัดสินใจซื้อดานการประเมินทางเลือกดานทัศนคติหลังการซื้อและนอยที่สุด
ดานการแสวงหาขอมูล
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคามีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกันมีการศึกษา
ตางกัน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบ Pro
Saving 6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
อภิปรายผล
ปจ จั ยที่ มี ผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กซื้อ กรมธรรม ป ระกั นชีวิตแบบPro Saving 6/15
เมื่อพิจารณารายขอสามารถอภิปรายผลตามลําดับ
ดา นการตระหนัก พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายละเอียด พบวา
ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญ ให ความสํ า คัญ มากที่ สุ ดคื อ ตอ งการความคุม ครองเมื่ อ เสี ย ชีวิ ต
รองลงมาไดแก ตองการความมั่นคงใหตนเองและครอบครัวในอนาคต ตองการเงินสะสมไวใชหลั ง
เกษียณ ตองการสิท ธิประโยชนในการนําไปลดหยอนภาษี และนอยที่สุดตองการทํ าเพราะเห็นถึง
ผลประโยชนจากกรมธรรม ซึ่งเกิดขึ้นกับเพื่อนหรือญาติ สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ
(2550 : 50 - 55)
ดานการแสวงหาขอมูล พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ มากที่สุดคือ ขอมูลและการแนะนําจากพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย รองลงมาไดแก เขาไปปรึกษาธนาคารกสิกรไทย เพื่อตัดสินใจทางการเงินศึกษา
ขอมูลจากเพื่อนหรือญาติขอมูลจากการโฆษณา ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต แผน
พับ และนอยที่สุดขอมูลจากศูนยใหบริการขอมูลลูกคา (Call Center) สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัต
ยาพร เสมอใจ (2550 : 50 - 55)
ดานการประเมินทางเลือก พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ มากที่สุดคือมีผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ย รองลงมาไดแก รูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิต สามารถตอบสนองความตองการได ซื้อ
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ผานธนาคารเพราะมีความเชื่อมั่นในธนาคาร มีความสะดวกในการใชบริการ และนอยที่สุดซื้อตามที่
เพื่อนหรือญาติแนะนํา สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 50 - 55)
ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญ มากที่สุดคือ ตัดสินใจซื้อเพราะเงื่อ นไขการชําระเบี้ ย
ประกัน สามารถแบงจายเปนรายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปได รองลงมาไดแก ตัดสินใจซื้อ
เพราะพนักงานธนาคารกสิกรไทยขอใหชวยซื้อกรมธรรมประกันชีวิตตัดสิ นใจซื้ อเพราะครอบครั ว
ตองการความมั่นคงตัดสินใจซื้ อเพราะอั ตราคาเบี้ยประกันชีวิตเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและ
ความคุมครอง และนอยที่สุดตัดสินใจซื้อเพราะชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย
สอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2553 : 68 - 84)
ดา นทัศนคติหลั งการซื้อ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายละเอี ยด
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ มากที่สุดคือ มีความสบายใจและรูสึกมีความมั่นคง
ในชีวิต รองลงมาไดแก มีความประทับใจในการบริการของพนักงานมีความมั่นใจเมื่อซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานธนาคารกสิกรไทยมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเพิ่มเติมเมื่อมีรายไดมาก
ขึ้น และนอยที่สุดตองการแนะนําเพื่อนหรือญาติพี่นองใหซื้อกรมธรรมประกันชีวิต สอดคลองกับกร
กนก มีประเสริฐวาจา (2550)
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. การรับรูและความคาดหวังที่มีผลตอการซื้อกรมธรรมป ระกันชีวิตแบบ Pro Saving
6/15 ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2. ทัศนะของผูกําลังตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบ Pro Saving 6/15 ที่มีตอทุนประกันชีวิต
ของธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จตามความมุงหวังได ดวยความกรุณา ความชวยเหลือ และ
คําแนะนําของ อาจารยชินพันธ โรจนไพบู ลย อาจารยที่ป รึก ษา ซึ่ง ให ความกรุณาเปนที่ ปรึ กษา
ตรวจสอบขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนการคนควาอิสระสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเป นอยางสู งไว ณ โอกาสนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย หลั กสูตรบริ หารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต ที่ไดประสิทธิ์ประศาสนวิชาความรู ใหคําแนะนําและความชวยเหลือดวยดีเสมอมา และ
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดีคุณคาและ
ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการค น คว า อิ ส ระนี้ ผู วิ จั ย ขอมอบแด บิ ด า มารดาที่ ทํ า ให ข า พเจ า จั ด
ทําการคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
Factors affecting the selection of the Tutorial Schools of Secondary School
Studentsin Muang District, Lampang Province
อรุณธดี บุญทน*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และเพื่อเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร โดยเก็บขอมูลจาก
นักเรียนมั ธยมปลาย ในเขตอําเภอเมื องจัง หวัดลํ าปาง จํานวน 377 คน เครื่อ งมือ ที่ใชในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ One Way Anova.
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ผูปกครองสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001– 30,000 บาท เริ่ มเรียนกวดวิชาชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 โดย
คําแนะนําจากผู ปกครอง เรียนวันธรรมดาหลัง เลิก เรียน ชวงเวลา 17.00-19.00 น. และวันเสาร อาทิตย ชวงเวลา 09.00-11.00 น.
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา โดยเรียงปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ดานผลิตภัณฑ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนมีความนาเชื่อถือ และมีความชํานาญในการ
สอนสาขาวิชาที่ส อน ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก สถานที่เรียนมีบรรยากาศที่ดี ปลอดภัย
และเหมาะสมแกการเรียนการสอน ดานราคา ไดแก มีการแจงคาใชจาย คาเลาเรียนที่ชัดเจน ดาน
การสง เสริ ม การขาย ไดแก มี ก ารประชาสัม พั นธผ านสื่ อ ตาง ๆ เชน โทรทั ศน หนัง สื อพิ ม พ ป าย
โฆษณา เว็บไซด ดานวัฒ นธรรม ไดแก เปนโรงเรียนกวดวิชาที่ผูมีชื่อเสียงในสังคมสวนใหญใหการ
ยอมรับ ดานสังคม ไดแก มีผูเรียนประสบความสําเร็จจากโรงเรียนที่ทานเลือก ดานจิตวิทยา ไดแก
มีความประทับใจในการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวด
วิชาตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ ระดับชั้นการศึกษา แผนการเรียน และรายไดเฉลี่ของผูปกครอง
ที่ตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : โรงเรียนกวดวิชา
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ABSTRACT
This study was aimed to study factors affecting the selection of the tutorial
schools of secondary school students in Muang District, Lampang Province. To compare
the influence level of factors affecting the selection of the tutorial schools according to
population aggregate, the data were collected through questionnaires from 377 secondary
school students in Muang District, Lampang Province. The statistical techniques were used
in data analysis such as frequency, percentage, standard deviation, T-Test and One Way
Anova.
The result showed that most of the respondents were Mathayom 5, female
students with major in Science-and Maths from Bunyawat Wittayalai School. Monthly
income of their parents was between 20,001-30,000 Baht. They started the tutorial
class since Mathayom 1 from parents recommendation. They studied on weekdays
after school at 17.00-19.00 PM while 09.00-11.00 A.M. during weekends.
Factors affecting the selection of the tutorial schools from all factors which
have average rate from high to low were as follow: Product which involved the
management and the reliable, skillful and capable tutors. Place must be in a good
and safe condition which is suitable for studying. Price with detailed information of
correlative expenses must be declared. Promotion may be done through media
such as television, newspaper, billboard and website. Cultural side: in which most
famous and well known people rely and accept its standard. Social side: The
students succeed from their own choice of tutorial school. And as for the
psychology: The students get an impression as they study at the tutorial school. The
hypothesis of comparison of the selection of tutorial schools based on personal
factors found that the difference in gender, level and major of studying and parent
average income were not differ in factors affecting the selection of the tutorial
schools.
Keywords : The Tutorial School
บทนํา
การศึกษาในประเทศไทยปจจุบัน นักเรียนชั้นมัธยมปลายไดใหความสําคัญในเรื่องของการศึกษา
เพื่อเพิ่มความรูความสามารถของตนเอง ทําใหเกิดปญหาทางดานการศึกษาตอทุกชวงชั้นอยางรุนแรงจึงเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูจากสถาบันอื่นนอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียน
ตามเวลาปกติ โรงเรียนกวดวิชา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอนเสริมความรูบางวิชาตาม
หลักสูตรของกรมสามัญโดยมีวิธีการดําเนินการที่แตกตางจากโรงเรี ยน เพื่อให นักเรียนสามารถมี ความรู
เพิ่มเติมจากที่เรี ยน และสามารถจําเทคนิคเพื่อไปปรับใชในการเรียนหรือทํ าขอสอบได โดยจะมีกํ าหนด
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ระยะเวลาเรียนเปนครั้งคราว เชน เรียนเฉพาะวันหยุดเสารอาทิตย หรือ เรียนภาคฤดูรอน มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการสอนโดยตรงจากอาจารย และแบบผสมผสานระหวางการสอน
โดยตรงจากอาจารยกับการสอนผานวิดีโอ หรืออินเตอรเน็ต วิชาที่มักจะเปดสอน อาทิ คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา เปนตน
นักเรียนมัธยมตอนปลายไดใหความสําคัญในการเรียนกวดวิชาเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
ตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อจะสามารถสอบเขาเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได โดยปจจุบันโรงเรียน
กวดวิชาไดมีการเปดหลักสูตรเพิ่มเติมโดยสอนทุกระดับชั้นทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อชวย
สอนใหเด็กนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเพิ่มเติมจากที่เรียนมาในหองเรียนปกติ หรือนักเรียนที่มีผล
การเรี ยนต่ํากวาเกณฑ โรงเรี ยนกวดวิชาที่ ไดรับ ความนิยมส วนใหญ จ ะมีศิษยเ กาที่ เ ขาเรี ยนและ
สามารถสอบเขาสถาบันการศึก ษาที่มี ชื่อเสียงไดเป นจํ านวนมาก และมี การบอกเลาตอ ๆ กัน ถึง
วิธีการเรียนการสอนที่ชวยใหเรียนดีขึ้นหรือทําขอสอบไดคะแนนสูง อัตราคาเรียนจะคิดเปนรายวิชา
เฉลี่ยวิชาละ 2,500-5,500 บาท
ปจจุบันจังหวัดลําปางไดมีสถาบันกวดวิชาเพิ่มขึ้นเชน โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน สถาบัน
กวดวิชา Enconcept E-Academy สถาบันกวดวิชา Da’Vance สถาบันกวดวิชา RAC โรงเรียนกวด
วิชา ออคเตท อคาเดมี โรงเรียนกวดวิชาบานพี่บอล ซึ่งในแตละโรงเรียนก็ไดใชกลยุทธตางๆเพื่อดึงดูด
ความสนใจใหกับนักเรียน และพยายามพัฒนาศักยภาพ ของโรงเรียนใหตรงตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาการ รวมถึงใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนใหมากที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการ
ที่แตกตางและกวางขวางขึ้น กลายเปนที่พึงพอใจและสรางความมั่นใจใหแกนักเรียนที่เขามาเรียนกวด
วิชา และผู ที่ขาดโอกาสในการไดรั บการศึก ษาในโรงเรี ยนที่ มี ชื่อ เสี ยง หรื อ มีคุณภาพ หรือ แม แต
นักเรียนในโรงเรี ยนที่มี คุณภาพหรือ มีชื่อเสี ยงก็ยังตอ งการหาที่ เรียนเพื่อ เสริ มวิชาตางๆที่เ รียนใน
หองเรียนเพิ่มเติม ทําใหเกิดชองทางธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาไดตอบสนองความตองการของนักเรียนที่มี
เพิ่มขึ้น
ดังนั้นการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จึงเปนการศึกษาถึงปจจัยและพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงเรียน
กวดวิชาในเขตอําเภอเมืองจัง หวัดลําปาง เพื่อ นําไปใชประโยชนในการประกอบและพัฒนาธุรกิ จ
โรงเรียนกวดวิชา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลายใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนมัธยมปลาย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร
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วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมปลาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ลําปาง จํานวน 377 คน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6,429 คน คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางตาม
Yamane และสุมตัวอยางดวยวิธีแบบเจาะจง(PURPOSIVE SAMPLING)
 เครื่องมือที่ใชในศึกษา เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1ขอมูลทั่วไปและขอมูลประกอบการเรียนกวดวิชา สวนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาตามปจจัยลักษณะประชากรศาสตร สวนที่ 3 ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อการวิจั ยทางสัง คมศาสตร จากคะแนนขอ มู ลของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหา คาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะหทางสถิติโดยใชคา t-testและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA)
ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึก ษา พบวา กลุ ม ตัวอยางส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง มากกวาเพศชาย ศึก ษาที่
โรงเรียนบุญวาทย มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 5 แผนที่เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร รายได
เฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง อยูระดับ 20,001-30,000 บาทเริ่มเรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 รูจักโรงเรียนกวดวิชา จากคําแนะนําของผูปกครอง เลือกเรียนเสริมในโรงเรียนกวด
วิชา ชวงวันธรรมดา เวลา 17.00-19.00 วันหยุดเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-11.00 น.
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.12 ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.01 ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ตามปจจัยสวน
บุคคล พบวา เพศ ระดับชั้นการศึกษา แผนการศึกษาและรายไดเฉลี่ยของผูปกครอง ที่ตางกันมีปจจัย
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา ไมแตกตางกัน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมีรายละเอียด เชน การเรียนแบบกลุม ไมควรเกิน 15 คน ,
ควรมีกิจกรรมหรือมุมหนังสือใหอานขณะรอเรียน , จํานวนนักเรียนที่มากเกินไปทําใหไมสามารถดูแล
ไดอยางทั่วถึง ซึ่งสามารถนําไปใชเพือ่ ปรับปรุงในการเรียนการสอนตอไป
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาระดับความสําคัญการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาดานผลิตภัณฑ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอนมีความนาเชือ่ ถือ
และมีความชํานาญในการสอนสาขาวิชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพ วรรณ สุนทรเทพวรากุ ล
(2547) ศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจของผูใชบริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาผล
การศึกษาพบวาปจจัยในการตัดสินใจของผูใชบริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มากเมื่ อพิ จ ารณาเป นรายดานพบวาดานคุณภาพเป นป จจั ยอั นดับ แรกที่ ใชในการตัดสิ นใจ
รองลงมาคือดานสถานที่ดานบริหารจัดการดานราคาและดานบริการตามลําดับ
ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ สถานที่
เรียนมีบรรยากาศที่ดีปลอดภัยและเหมาะสมแกการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน
ภิญโญภัสสร(2545) ไดศึกษาเรื่องอุปสงคของการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ผลการศึกษาสรุปไดวา นักเรียนสวนใหญที่เรียนกวดวิชา เพราะเชื่อวาวิธีการสอนของสถาบันกวดวิชา
ชวยใหเกิดความพรอมและความมั่นใจในการเรียน ตลอดจนการทําคะแนนสอบที่โรงเรียน
ดานราคาพบวา ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีการแจงคาใชจายคาเลา
เรียนที่ชัดเจนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ปจ จั ยการตัดสิ นใจของผู ใชบ ริ ก ารในการเลื อ กโรงเรียนกวดวิชาผลการศึกษาพบวาปจ จั ยในการ
ตัดสินใจของผูใชบริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาดานคุณภาพเปนป จจัยอันดับแรกที่ ใชในการตัดสินใจรองลงมาคือ ดานสถานที่ ดาน
บริหารจัดการดานราคาและดานบริการตามลําดับ
ด า นการส ง เสริ ม การขาย พบว า ความสํ า คั ญ ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก คื อ มี ก าร
ประชาสัม พั นธผานสื่ อ ตาง ๆ เชน โทรทั ศน หนัง สือ พิ ม พ ป ายโฆษณา เว็บ ไซดซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของพรสวรรค จงสุมามาลย (2546) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองและนักเรียนตอ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาศรี
ประเสริฐ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ดานวัฒนธรรม พบวา ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือเปนโรงเรียนกวดวิชาที่ผูมี
ชื่อเสียงในสังคมสวนใหญใหการยอมรับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรา สูงแข็ง (2550) ไดศึกษา
ความพึง พอใจของนักเรียนระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลายตอ สวนประสมทางการตลาดบริ การของ
โรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่อ
การสอบคัด เลื อ กเขา ศึก ษาต อ ในระดับ มหาวิท ยาลั ย และตอ งการให มี ผ ลการเรี ย นดีขึ้ นผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกสถาบันกวดวิชาจากความนาเชื่อถือของผูสอน
ดานสังคม พบวา ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือมีผูเรียนประสบความสําเร็จจาก
โรงเรียนที่ทานเลือกซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรา สูงแข็ง (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอสวนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดา
วิทยาในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวาเหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่ อการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยสาเหตุรองคือตองการใหมีผลการเรียนดีขึ้น
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ดานจิตวิทยา พบวา ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก คือเคยเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรสวรรค จงสุมามาลย (2546) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครอง
และนักเรี ยนตอ การบริหารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษา
โรงเรียนกวดวิชาศรีประเสริฐ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ดานการสงเสริมการขาย คือ ควรมีการลดราคาคาเลาเรียนตามเงื่อนไขทีเ่ หมาะสม เชน
เรียน 3 วิชาคิดคาใชจาย 2 วิชา
2. ดานจิตวิทยา คือ ควรสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเรียนวาถาไดเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชา
จะทําใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนีส้ ําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาใหการ
ชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษาเปนอยางดียิ่งจากอาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย อาจารยทปี่ รึกษาการ
คนควาแบบอิสระ ผศ. ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม ผูซึ่งใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอก
ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่สนับสนุนขาพเจาในทุก ๆ ดานและเปนกําลังใจใหเสมอมา
และบุคคลอื่น ๆ อีกหลายทานที่ไมไดกลาวมา ที่ไดสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาและเปนกําลังใจ
ที่ดีตลอดมาขอขอบคุณตัวของผูวิจัยเองที่ไดฝาฟนอุปสรรคทั้งหลายดวยความอุตสาหะ อดทน แมวา
บางครั้งจะทอ แตไมทอถอย และสุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวา คุณประโยชน คุณความดี หรือคุณคา
ใด ๆ อันพึงมีจากการคนควาแบบอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาแดคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ
และบู ร พาจารยทุ ก ท านที่ ได ชี้แนะ ประสิ ท ธิป ระสาทวิ ชาความรู ตลอดระยะเวลาที่ ศึก ษาและ
ทําการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระฉบับ
นี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของตอไป
เอกสารอางอิง
จิตรา สูแข็ง. 2550.ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอสวนประสมทาง
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517
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โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาศรีประเสริฐ อําเภอ
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วิชาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ. 2546. หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ด
ดูเคชั่น อินโดไชนา
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ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Marketing Mix Factors Affecting customers’ choice in Selecting
Car Inspection Center; In Amphoe Mueng, Lampang Province.
ศศิธร เข็มคํา
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง และศึกษาป จจั ยส วนบุคคลที่มี ผลตอ ปจ จัยสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจเลื อกใช
บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยการสุม
ตัวอยางจากประชาชนที่เขามาใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน เพื่อนําไปชําระภาษีรถยนตสวน
บุคคลประจําป 2556 ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และตองเปนรถยนตสวนบุคคลที่มีอายุการจด
ทะเบียนครบ 7 ป ขึ้นไป ซึ่งกรมการขนสงกําหนดใหตองเขารับการตรวจสภาพรถกอนการชําระภาษี
ประจํ าปโดยกําหนดกลุ มตัวอยางจํ านวน 324 คน การศึก ษาครั้งนี้เ ปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คือ แบบสอบถาม ค าสถิ ติ ที่ ใ ช ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล
ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย
ของสองกลุมประชากร (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA)
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชนของผู ใ ช ร ถยนต ส ว นบุ ค คลในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลํ า ปางพบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานบุคคลเปนอันดับ 1ในเรื่องเกี่ยวกับความรู
ความชํานาญดานเครื่องยนตของเจาหนาที่ตรวจสภาพ สวน อันดับที่ 2 มี 2 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ
ในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บ มาตรฐานในการตรวจสภาพรถ และดานลั ก ษณะทางกายภาพ ในเรื่ อ งมี ความ
ปลอดภัยตอทรัพยสินในรถยนต อันดับที่ 3 คือ ดานกระบวนการ ในเรื่องใชระยะเวลาในการนํารถเขา
ตรวจจนเสร็จสิ้นดวยความรวดเร็ว อันดับที่ 4 คือ ดานการจัดจําหนาย ในเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางมายังสถานบริการตรวจสภาพ อันดับที่ 5 คือ ดานราคา ในเรื่องความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของการใหบริการ และอันดับที่ 6 คือ ดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการใหบริการสงเลม
ทะเบียนถึงที่บานหลังจากนํารถมาตรวจสภาพแลวฝากตอทะเบียน
ในการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
พบวาเพศ อายุ อาชีพ และรายไดที่ตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
แตกตางกัน สวนระดับการศึกษาที่ตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดไม
แตกตางกัน
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คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด สถานตรวจสภาพรถเอกชน ผูใชบริการ
ABSTRACT
The purpose of this research aimed to determine the marketing mix factors
affecting customers’ choice in selecting the car inspection center within Amphoe
Mueng, Lampang Province as well as the personal factors which might be influent by
the marketing mix factors affecting customers’ choice in selecting the car inspection
center. This study collected data from the people using private car inspection
centers prior to pay their 2013 car tax with the minimum of 7 years registration. It is
required by Department of Land Transport that prior to pay an annual car tax for
those car registered 7 years and beyond, the car owners must bring their car in for
inspection. This was a quantitative research which selected samples of 324
questionnaires. The data analysis was done by using statistics records in frequency,
percentages, mean, and standard deviation, T-Test for variables by two groups and
one-way Anova.
The study of marketing mix factors affecting customers’ choice in selecting
the car inspection center of the passenger car owners within Amphoe Mueng,
Lampang, showed that the respondents graded highest ranking to the marketing mix
factor in related to personnel relationship and next to the product in term of
inspection quality. The 3rd ranking was the processing in term of time consuming.
The 4th was logistic and its convenient location. The 5th was reasonable price
compared to quality and service rendering. And the 6th ranking was the marketing
promotion in sending car registration back to owner after renewal.
The research of personal factors affecting marketing mix factors affecting the
customers’ choice in selecting the car inspection center found that the variable in
factors such as gender, age, occupation status and income were graded high level.
While the study of variable in educational level affected the marketing mix factors in
selecting the car inspection center found no difference.
Keywords : Marketing Mix Factor, The car inspection Center, Customers
บทนํา
รถยนตถือไดวาเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยจํานวนรถยนต
ในประเทศไทยไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปนอยางมากและตอเนื่องรวมถึงจังหวัดลําปางดวยปริมาณรถยนตที่
เพิ่มมากขึ้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสภาพอากาศถูกทําลายอันเนื่องมาจากปริมาณควันดําที่ถูก
ปลอยออกมาจากการเผาไหมของเครื่องยนตโดยสาเหตุอันเนื่องมาจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณการ

520

เสื่อมหรือดอยประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนตอีกทั้งอายุการทํางานของเครื่องยนตที่ใชมา
นานยิ่งทําใหควันพิษถูกปลอยออกมาจากเครื่องยนตมากขึ้นดวย จากเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาลได
เล็งเห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอมนุษยและสิ่งแวดลอมจึงไดมีนโยบายและออกกฎหมายใหยาน
ยนตทุกชนิดที่มีอายุเกินกวา 7 ป ตองทําการตรวจเช็คสภาพรถทุก ๆ ป โดยตองมีการตรวจสภาพรถ
จากสถานตรวจสภาพรถเอกชนกอนชําระภาษีรถยนตประจําป
ปจจุบันมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เปดใหบริการแกประชาชนในเขตสํานักงานขนสง
จังหวัดลําปางอยูเปนจํานวนมากทําใหเห็นวากิจการตรวจสภาพรถมีภาวการณแขงขันที่สูงสงผลให
สถานตรวจสภาพรถยนตเ อกชนตางๆตองมีการปรับ ตัวเพื่อ ใหกิจ การสามารถอยูรอดไดกิจ การจะ
ประสบผลสําเร็จไดถากิจการนั้นเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดังนัน้
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางเพื่อนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาเปนแนวทางสําหรับผูประกอบกิจการในการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
วิธีดําเนินการศึกษา
 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research)
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา เปนประชาชนที่ เขามาตออายุท ะเบียนและชําระ
ภาษีรถยนตสวนบุคคลประจําป 2556 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางและตอ ง
เป นรถยนตส วนบุ คคลที่ มี อ ายุก ารจดทะเบี ยนครบ 7 ป ขึ้นไปซึ่ ง กรมการขนส ง
กําหนดใหตอ งเขารับการตรวจสภาพรถกอ นการชําระภาษีประจําป กลุมตัวอยาง
จํานวน 324 คนเครื่องมือที่ใชในศึกษาเปนแบบสอบถาม(Questionnaires)
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่ อ การวิจั ยทางสั งคมศาสตร จากคะแนนขอมู ล ของแบบสอบถามทํ าการคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
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วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของสองกลุมประชากร (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANOVA)ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชายมีอ ายุร ะหวาง 31-40 ป
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอายุการใชงานของรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามนําเขารับการตรวจสภาพสวนใหญมีอายุ
การใชงาน 9 ป นํารถยนตมาตรวจสภาพกอนหมดอายุภาษี มีผูแนะนําสถานตรวจสภาพรถเอกชนให
สวนใหญใชรถกระบะ รูจักสถานตรวจสภาพรถเอกชน มากอน ที่เลือกใชสถานตรวจสภาพรถเพราะมี
การบริ การที่ส ะดวกรวดเร็ ว และมีร าคาที่ เหมาะสม ผูตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจตอการ
ให บริ การสถานตรวจสภาพรถเอกชน ป จจั ยส วนประสมการตลาดที่ มีผ ลตอการตัดสินใจเลื อกใช
บริ ก ารสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู ใ ช ร ถยนต ส ว นบุ ค คลในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลํ า ปาง
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรียงตามอันดับไดดังนี้ ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ ดานการจัดจํ าหนาย ดานราคาและ ดานการสงเสริมการตลาดเมื่ อ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่สงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศ
อายุ อาชีพ และรายไดที่ตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน
สวนระดับการศึกษาที่ตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใช
รถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
เพศสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวน
บุคคล ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน เพศชายใหความสําคัญมากกวาเพศหญิงใน
สวนประสมการตลาด ดานการจัดจําหนาย และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับกั บ
การศึกษาของศิรินทิพย ศุภตระกูล (2551) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูใชรถยนตในการเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเชียงใหมที่พบวา
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญมากกวาเพศชาย ในสวนประสมการตลาดดานราคา ดาน
กระบวนการ ดานบุคคล และดานการจัดจําหนาย
อายุสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวน
บุคคล ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 2 ดานคือดานการสงเสริมการตลาดและดาน
บุคคล ซึ่งไมสอดคลองกันกับการศึกษาของศิรินทิพย ศุภตระกูล (2551) ที่พบวาอายุไมมีผลตอการ
เลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน
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อาชีพสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวน
บุคคล ตามปจจัยส วนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 2 ดานคือ ดานราคาและดานการสงเสริ ม
การตลาดซึ่งไมสอดคลองกันกับการศึกษาของศิรินทิพย ศุภตระกูล (2551) ที่พบวาอาชีพไมมีผลตอ
การเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน
รายไดสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใชรถยนตสวน
บุคคล ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 3 ดานคือ ดานราคา ดานการจัดจําหนายและ
ดานการสงเสริมการตลาดซึ่งไมสอดคลองกันกับการศึกษาของ ศิรินทิพย ศุภตระกูล (2551) ที่พบวา
รายไดไมมีผลตอการเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ระดับ การศึกษาส งผลใหก ารตัดสินใจเลื อกใชบริ การสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู ใช
รถยนตสวนบุคคล ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกันกับการศึกษา
ของ ศิรินทิพย ศุภตระกูล (2551) ที่พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอการเลือกใชบริการสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ดานผลิตภัณฑ สถานตรวจสภาพรถจะตองมีความหลากหลายของการใหบริการ หรือมี
บริการเสริม เชน ฝากชําระภาษี รับทําประกันภัย พ.ร.บ. เปนตน
ดานราคา สถานตรวจสภาพรถตองมีก ารตั้งราคาคาบริการและบริการเสริ มที่เหมาะสม
เชนคาบริการฝากชําระภาษี, พ.ร.บ. มีการใหเครดิตการคา สามารถชําระเปนเงินเชื่อได และตองแจง
ราคาใหลูกคาทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดานการจัดจําหนาย ที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถตองอยูใกลสํานักงานขนสง และมีสถานที่
กวางขวาง สามารถรองรับ ลูกคาไดเพียงพอ เชนที่จอดรถ พื้นที่ในการขับรถเขา-ออกในการตรวจ
สภาพ
ดานการสงเสริมการตลาด สถานตรวจสภาพรถจะตองมีบริการรับฝากรถที่มาใชบริการ มี
บริการสงเลมทะเบียนถึงที่บานหลังจากนํารถมาตรวจสภาพแลวฝากตอทะเบียน มีโทรศัพทแจงเตือน
ลูกคาเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระภาษีประจําปและพ.ร.บ. และมีการสงเสริมการขายเชน การลดราคา
แจกของกํานัล
ดานบุคคล เจ าหนาที่ตรวจสภาพตองให บริการเปนกั นเองกั บลูกคาใหการตอนรั บอยาง
อบอุนพูดจาสุภาพออนนอม
ดา นลั กษณะทางกายภาพ สถานตรวจสภาพรถจะตอ งมี ป ายบอกชื่อ รานอยางชัดเจน
สังเกตงาย
ดานกระบวนการ สถานตรวจสภาพรถจะตองมีพนักงานตอนรับและพนักงานรับรถเพื่อไป
ตรวจสภาพ
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดลําปาง
2. แนวคิดการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ในจังหวัดลําปาง
3. ปจจัยสวนประสมการตลาดกับความพึงพอใจของการเขารับบริการสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในจังหวัดลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาใหการ
ชวยเหลือ แนะนําใหคําปรึกษาเปนอยางดียิ่งจากอาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาแบบอิสระ ผูซึ่งใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ
จนการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวอันเปนที่รัก และเพื่อนๆ ทุกทานที่ใหทั้งกําลังกาย และกําลังใจที่ดี
เยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและคอยใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน และการประสานงานจน
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณประโยชน คุณความดี หรือคุณคาใดๆ อันพึงมี
จากการคนควาแบบอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาแดคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และบูรพาจารย
ทุกทานที่ไดชี้แนะประสิทธิประสาทวิชาความรู ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําการคนควาแบบอิสระ
ฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูที่เกี่ยวของและผูสนใจโดยทั่วไปที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนตอไป
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
People's satisfaction to the infrastructure service of Wangchin’s Subdistrict
Municipality, Amphur Wangchin, Phrae.
มนทกานต เพชรปตุพงษ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึง พอใจของประชาชนที่มีตอ การ
ใหบ ริก ารดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อํ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และเพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จํานวน 356 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้
ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ
100 ซึ่ ง ทํ าการวิเ คราะห ข อ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ า เร็จ รูป ทางสถิติ และวิเ คราะหดว ยสถิติเ ชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เ ป นเพศชายมากกวา
เพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด สวนใหญสมรสแลว มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริ ญ ญาตรี เ ป น ส ว นใหญ ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ในภาครั ฐ และมี ร ายได ต อ เดื อ นระหว า ง
5,000-20,000 บาท มากที่สุด
ประชาชนมีความพึง พอใจโดยรวมตอ การใหบ ริก ารดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ปญหาเรื่องความ
ไมโปรงใสตั้งแตการควบคุม งานก อสรางไปจนถึง การตรวจรับการจางเหมา ควรจั ดสรรงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องการกอสรางการซอมแซม และบํารุงรักษาไวเปน
ประจําทุกป และบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานโครงสรางพื้นฐานมีไมเพียงพอ
นิยามศัพท : ความพึงพอใจของประชาชน การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
Abstract
This study investigated people's satisfaction to the infrastructure service of
Wangchin’s Subdistrict Municipality, Amphur Wangchin, Phrae and studied the
problem and suggestion in the infrastructure service through. The target group was
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356 local peoples at Wangchin by random samping. The tools were questionnaires,
theirs for to collected datas and 100% of all datas can be returned. The statistic’s
programs was used to analyzed data by descriptive analysis, such as frequency,
percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were male more than female, the age
of them were 36-50 years old, there were married and their education were lower
than bachelor's degree. Their occupations were government officer and their earns
5,000-20,000 bahts per month. People's satisfaction to the infrastructure service of
Wangchin’s Subdistrict Municipality, Amphur Wangchin, Phrae was moderately levels.
The problems and suggestions from people's satisfaction to the infrastructure
service of Wangchin’s Subdistrict Municipality, Amphur Wangchin, Phrae were
respectively from high to low frequency such as, Untransparency problem in
construction control and contract for services, should be apportionment in
construction management related to building, repairing and maintenance a year. The
last one, the personnel in the infrastructure were not enough.
Key words : People's satisfaction, Infrastructure Service
บทนํา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานดาน
งานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ใน
โครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการกระจุกตัว
ตอมาในป 2526 ไดมีการรับมอบพื้นที่หลายตําบลหลายหมูบานใหเขามาอยูในความรับผิดชอบของแต
ละเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหปริมาณประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และ
การมีประชากรที่คอนขางหนาแนน ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปน
ในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งเหลานี้จึงสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะนําเอางานทางดานการ
บริก ารหลัก ๆ ที่ เกี่ยวขอ งโดยตรงกับ ประชาชน เชน งานบริห ารจั ดการศึก ษา งานกฎหมาย งาน
สวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งานขออนุญาตตางๆ
งานสงเสริมการเกษตร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อินเตอรเน็ตตําบลและงานอื่นๆ ขยายลง
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ไปสูประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหใกลชิด และดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมมากที่สุด (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น, 2551 : 1)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น เพราะเปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนา เสนอ
แนวทางและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังชิ้นตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึง พอใจของประชาชนที่มีตอ การ
ใหบ ริก ารดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อํ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และเพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จํานวน 356 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้
ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ
100 ซึ่ ง ทํ าการวิเ คราะห ข อ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ า เร็จ รูป ทางสถิติ และวิเ คราะหดว ยสถิติเ ชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.1 มีชวงอายุ
ระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.7 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 59.6 มีการศึกษา
อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 54.2 สวนใหญประกอบอาชีพใจภาครัฐ
คิดเปนรอยละ 54.2 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-20,000 บาท เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
62.4
พบวา ความพึ งพอใจโดยรวมของประชาชนที่ มี ตอการใหบริการด านโครงสรางพื้ นฐานของ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.42) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการให บริการด านโครงสร างพื้ นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้ น
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ปญหาเรื่องความไมโปรงใสตั้งแตการ
ควบคุมงานกอสรางไปจนถึงการตรวจรับการจางเหมา (162 คน) ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานดาน
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โครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องการกอสรางการซอมแซม และบํารุงรักษาไวเปนประจําทุกป (110 คน) และบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานดานโครงสรางพื้นฐานมีไมเพียงพอ (84 คน)

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( X= 3.42) ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล ทําใหไม ทราบวาเทศบาลมีโครงการดานโครงสรางพื้นฐานอะไรบาง หรื อ
โครงการที่ จัดทําไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอ ยางตรงจุ ด การขาดแคลน
งบประมาณ การขาดบุคลากรที่มีทัก ษะความเชี่ยวชาญ ความไมโ ปรง ใสในการดําเนินโครงการ
การขาดแคลนวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกรในเรื่องการใหบริการ
บางฝ ายในองคก รใส ใจดูแลผู รั บ บริ ก ารเป นอยางดีในขณะที่ บ างฝา ยไมใ สใ จ อยา งไรก็ต ามผล
การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ ร.ต.อ.ประจักษ พึ่งอุบล, (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจ ภายใตโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน
กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบวา ระดับความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวัง
ชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การดําเนินโครงการกอสรางถนนหรือซอมแซมถนนนั้น ควรประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พื้นที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการกอสรางหรือซอมแซมถนน เพื่อใหไดงานที่
ตรงกับแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด อีกทั้งเปนการปองกันการทุจริต
2. เทศบาลควรจัดหาบุคลากรใหเพียงพอสําหรับงานดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที เชน กรณีไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานดับ เทศบาล
สามารถใหบุคลากรที่รับผิดชอบเขาไปดําเนินการซอมแซมไดทันที
3. เทศบาลควรจะตรวจสอบคุณภาพการผลิ ตน้ําประปาของแตล ะหมู บานเป นประจํ า
เพื่อใหไดน้ําที่มีคุณภาพ
4. เทศบาลตองมีการปรับปรุงการจัดทําแผนการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานใหมคี วาม
ชัดเจนและตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารเทศบาลอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานดานตาง ๆ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 จัยถึงรูปแบบการเสริมสรางความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการควรมีการศึกษาวิ .
ให บ ริ ก ารดา นโครงสร างพื้ นฐานของเทศบาลตําบลวัง ชิ้น อํ าเภอวัง ชิ้ น จั ง หวั ดแพร โดยนํ าผล
การศึกษาที่ ไดมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมให ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อํ าเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร เกิดความความพึงพอใจตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
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การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
The Adoption of Principles of Good Governance to comply with the
Administration of the Mueang Khelang Nakhon Municipality, Mueang Lampang
district, Lampang province
นรินทร กิติมา*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานจาง (ภารกิจ )
และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางจํานวน 210 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และไดรับกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ปนเพศหญิง มากกวา
เพศชาย มีชวงอายุร ะหวาง 36-50 ปมากที่สุด โดยสวนใหญ สมรสแลวและมี การศึ กษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี โดยเปนพนักงานเทศบาลสามัญและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท
เปนสวนใหญ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การนําหลั ก ธรรมาภิบ าลมาใชในการบริ ห ารงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก เทศบาลควรสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เทศบาลควรกําหนด
นโยบายและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาความรูบุคลากรของเทศบาล และเทศบาลควรจัดใหมี
เวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน
นิยามศัพท : หลักธรรมาภิบาล การบริหารงาน
Abstract
The purposes of this study were to study the adoption of principles of good
governance to comply with the administration of the Mueang Khelang Nakhon Mmunicipality,
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Mueang Lampang district, Lampang province and the involved problems and
suggestions of its employees. The sample group used in this study was 210
employees of Mueang Khelang Nakhon Municipality, including common municipality
employees, employees hired by mission and general employees who were obtained
by accidental sampling. In this study, a questionnaire was used as a tool for data
collection with 100 percent of responding. To analyzed the collected data, the
statistical software programs were used. Moreover, the data analyses were performed
with descriptive statistics method, including Frequency, Percentage, Mean and
Standard Deviation.
The results of the study found that the majority of the respondents were
more female than male with their age-range between 36-50 years old, marriage
status and bachelor’s degree of education level. Most of them were common
municipal employees with their average monthly incomes from 5,000 to 20,000 baht.
The adoption of principles of good governance to comply with the
administration of the Mueang Khelang Nakhon Municipality, Mueang Lampang district,
Lampang province, were overall moderate level.
The problems and suggestions of the employees about the adoption of
principles of good governance to comply with the administration of the
municipality by descending order of frequency, included that the municipality should
create employees’ awareness in fighting against fraud and corruption, should
establish various policies and allocate sufficient funds to develop their knowledge of
municipal personnel, and, finally, the municipality should provide public forum for
view comment data collections.
Keywords : Good Governance, Administration
บทนํา
คําวา การบริห ารจัดการที่ดี หรือ ธรรมรัฐ ที่บางทานเรียกวาธรรมาภิบาลนั้น ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษวา Good Governance ซึ่งไดมีการพูดถึงแนวคิดนี้เปนครั้งแรกในแวดวงของหนวยงาน
ระหวางประเทศที่มีหนาที่ใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาประเทศนับแตปลายคริสตศักราชที่
1980 เปนตนมา ธนาคารโลกไดมีการใชคําวา Good Governance อยางกวางขวาง มูล จูงใจให
บุคคลเหลานี้หันมามองการบริหารจัดการที่ดี คือ ความลมเหลวของประเทศที่ไดรับความชวยเหลือใน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุมลาตินอเมริกา
และแอฟริกา ทั้งนี้มุมมองดังกลาวถือวารัฐบาลเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกรองใหมี
การปรับปรุงแกไขระบบการบริหารงาน โครงสราง และระบบกฎเกณฑที่มีความซับซอนของรัฐบาล
เพื่อเอื้ อตอการนํานโยบายลงสู ขั้นของการปฏิบัติ นอกจากวงการราชการหรือรั ฐบาลแลว คําวา
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ธรรมรัฐ ยังมีใชในวงการบริหารงานภาคเอกชนอีกดวย โดยกลุมนักบริหารและนักวิจัยขององคกร
ระหวางประเทศ ถือวาเปนการพัฒนาองคความรูใหม ในสาขาการบริหารรั ฐกิจ และธุรกิ จเอกชน
ตอมาไดมีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good Governance ในธุรกิจเอกชนดวย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542
: 17)
การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ไดมีการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานในดานตางๆ ซึ่งมี ความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการบริหารงานดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยอาศัยอยูใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชน
ในการศึกษาและการบริหารงานตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานจาง (ภารกิจ )
และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางจํานวน 210 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และไดรับกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 59.05 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.85 สวนใหญสมรสแลว
คิดเปนรอยละ 75.72 และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 85.73 โดยมี
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สถานภาพในการทํางานเปนพนักงานเทศบาลสามัญเปนส วนใหญ คิดเปนรอยละ 47.14 และสวนใหญ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 82.87
พบวา การนําหลั กธรรมาภิบ าลมาใชในการบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งเขลางคนคร
อําเภอเมืองลํ าปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.28) ซึ่ง ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก เทศบาลควรสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (54 คน) เทศบาลควร
กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาความรูบุคลากรของเทศบาล (32 คน) และ
เทศบาลควรจัดใหมีเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน (17 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานจาง (ภารกิจ)
และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.28) อาจเปนเพราะ บุคลากรผูตอบแบบสอบถามไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะ
ใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็
ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ กิจติชัย ไชยวุฒิ (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานแบบธรรมรัฐของเทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลนครลําปาง และเทศบาล
เมืองพะเยา พบวา เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองพะเยา มีผลสัมฤทธิ์
ของการบริหารงานแบบธรรมรัฐ อยูในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน
2. เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชนทั่วไป
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารและการพัฒนา
ทองถิ่น
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
แกไขเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางบุคลากรของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร เพื่ อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกั บการบริ หารงานแบบธรรมาภิบาล
ตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมี การศึ กษาวิ จั ยถึ งปญหาและอุ ปสรรคในการนํ าหลั กธรรมาภิ บาลมาใช ในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
The Efficiency of Proper Administration of the Lampang Luang Sub-district
Municipality, Koh Kha district, Lampang province
พระวิชิต คุณธโร (ถาวรรณา)*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง และเพื่ อศึกษาป ญ หาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จั งหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง จํานวน 385 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมขอ มู ล และไดรั บ กลั บ คืนมาทั้ งหมด คิดเป นร อ ยละ 100 ซึ่ งทํ าการ
วิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิ ง พรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด โดยสวนใหญส มรสแลวและมีก ารศึก ษาอยูในระดับ ต่ํา
กวาปริญญาตรี โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 -20,000
บาท เปนสวนใหญ
ประสิท ธิภาพโดยรวมของการบริห ารงานของเทศบาลตําบลลํ าปางหลวง อํ าเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริห ารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง เรี ยงลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ตามลํา ดับ ไดแ ก เทศบาลตํา บล
ลํา ปางหลวง อําเภอเกาะคา จัง หวัด ลํา ปาง ควรประชาสัม พันธแจง กิจ กรรมการบริห ารงานให
ประชาชนทราบ ควรใหป ระชาชนมีสว นรวมในกิจ กรรมการบริห ารงานให มากยิ่งขึ้น และควร
พัฒนาการใหบริการใหดีขึ้นกวาเดิม
นิยามศัพท : ประสิทธิภาพ การบริหารงาน
Abstract
The study purposes were to determine the efficiency of proper administration
of the Lampang Luang Sub-district Municipality, Koh Kha district, Lampang province
and to identify its concerned problems and public suggestions about its proper
administration. A group of samples used in this study was 385 people residing in
areas of the Lampang Luang Sub-district Municipality. These samples were obtained
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by accidental sampling. In this study, a method using as a tool for data collection, a
questionnaire was applied and all of them were responded with 100 percent. The
responded data using statistical software programs were analyzed by descriptive
statistic approach such as Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of the analyses found that most of the respondents were more
female than male. The ages ranged between 36 and 50 years old, with marriage
status and most of them were educated in the lower level than bachelor’s degree
working in private sectors with their average monthly incomes from 5,000 to 20,000
baht.
The overall efficiencies of the Lampang Luang Sub-district Municipality’s
administration were at moderate level.
Its problems and public suggestions about the administration of the
municipality in the descending order of its frequency concluded that the Lampang
Luang Sub-district Municipality should release more information of its administration
to the public, sustain the public great involvement in its administrative activities, and
always keep better development of its various services, respectively.
Keywords : Efficiency, Proper Administration
บทนํา
ในปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 และนั บ ว า เป น หน ว ยงานใน
การปกครองระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ มี ลั ก ษณะที่ ก ระจายอํา นาจการปกครอง เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปกครองระดับทองถิ่นใหมากที่สุด จากบทบัญญัติของกฎหมาย ไดกําหนดหลั ก เกณฑ
ในการพิ จ ารณาจัด ตั้ง ทอ งถิ่น เปน เทศบาลไว 3 ประการ ไดแ ก 1) จํา นวนและความหนาแนน
ของประชากรในทองถิ่นนั้น 2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บ
รายไดตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด และงบประมาณรายจ ายในการดํ าเนินกิ จ การทอ งถิ่น และ 3)
ความสําคัญทางการเมืองของทอ งถิ่น โดยพิจ ารณาถึง ศัก ยภาพของทอ งถิ่นนั้นๆ สามารถพัฒ นา
ความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด (กุลธน ธนาพงศธร, 2531 : 32-47)
การบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น
การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานในดานตางๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิง่
ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการบริหารงานดังกลาว และจากการทีผ่ วู จิ ยั จําวัดอยูใ นเขต
เทศบาลตําบลลําปางหลวง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพใน การบริหารงานของ
เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึก ษาและ
การบริหารงานตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อํ าเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง และเพื่ อ ศึก ษาป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ยวกั บ การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จั งหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง จํานวน 385 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมขอ มู ล และไดรั บ กลั บ คืนมาทั้ ง หมด คิดเป นร อ ยละ 100 ซึ่ ง ทํ าการ
วิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิ ง พรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 58.19 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.20 สวนใหญสมรสแลว
คิดเป นรอ ยละ 73.26 และมี การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญ ญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนร อยละ
75.58 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 78.97 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.88
พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.44) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บ ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก
เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธแจงกิจกรรมการบริหาร
งานใหประชาชนทราบ (28 คน) เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารงานใหมากยิ่งขึ้น (16 คน) และเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรพัฒนาการใหบริการใหดีขึ้นกวาเดิม (9 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตของเทศบาลตําบลลําปางหลวง เห็นวามีประสิทธิภาพ
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.44) อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาท
และหนาที่ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มากนัก หรือประชาชนอาจจะมี
ความรูความเขาใจการปกครองรูปแบบเทศบาลไมดีพอ ประชาชนจึงอาจจะเกิดความ ไมแนใจและ
ไมไววางใจการทํางานของเทศบาล จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด
จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษานีไ้ มสอดคลองกับ
การศึกษาของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล
กับการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง
อําเภอสั นทราย จั ง หวัดเชียงใหม ผลการศึก ษาพบวา กลุ ม ประชาชนผู ใชบ ริ ก ารมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง และเห็นดวยวารูปแบบการปกครอง
สวนทองถิ่นแบบองคการบริหารสวนตําบลสงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นของตน
เห็นดวยหลังจากมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล สงผลใหป ระชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาตําบล สงผลใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงานทองถิ่นมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริม
ใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานใหมากขึ้น ผูวิจัย
จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธแจงกิจกรรมการบริหาร
งานใหประชาชนทราบ
2. เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการบริหารงานใหมากยิ่งขึ้น
3. เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรพัฒนาการใหบริการใหดีขึ้น
กวาเดิม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มู ล ที่ ไดจ ากการศึก ษาประสิท ธิภาพการบริ ห ารงานของเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
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1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางกับประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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ผลสัมฤทธิ์การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
The Loan Services Achievement of Islamic Bank of Thailand’s
San Pa Khoi Chiang Mai Branch, Chiang Mai Province
บัญชา โยธิน*
บทคัดยอ
การศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์การให สิ นเชื่อของธนาคารอิ สลามแห ง
ประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยใช
ประชากรและกลุมตัวอยางเดียวกัน คือ ประชาชนผูใชบริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษา
ครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ
100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา
โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิ ง มี ชวงอายุร ะหวาง 36-50 ป ม ากที่ สุ ด โดยส วนใหญส มรสแล วและมี ก ารศึก ษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีอาชีพอยูในภาครัฐและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ผลสั ม ฤทธิ์โ ดยรวมของการให สิ นเชื่อ ของธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย สาขาสั นป า
ขอ ย จั ง หวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสัน
ปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรจัดใหมีตู ATM ใหมากขึ้น
กวาเดิม ควรขยายจํานวนเงินในการใหสินเชื่อใหมากขึ้น และควรขยายระยะเวลาของการผอนจาย
สินเชื่อใหยาวขึ้น
นิยามศัพท : ผลสัมฤทธิ์ การใหสินเชื่อ
Abstract
The purpose of this study were to study the loan service achievement of the
Islamic Bank of Thailand’s San Pa Khoi Chiang Mai branch, Chiang Mai province and
to study the problems and suggestions on its credit services by using the same
population and group of samples who used this branch’s loan services, including 60
customers, obtained by accidental sampling. In this study, a questionnaire was a tool
for data collection and got back all of them (100 percent), which were analyzed by
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using statistical software programs. And the analyzed data were processed with
descriptive statistics by using Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of the analysis showed that the majority of respondents were more
male than female. Their ages ranged between 36-50 years old, and most of them were
married with their bachelor’s degree level of education. And most of their careers were in
government sectors with average monthly income more than 20,000 baht.
The overall achievement of the overall lending services of the Islamic Bank of
Thailand’s San Pa Khoi Chiang Mai branch, Chiang Mai province, were at a high level.
The problems and suggestions about the lending services achievement of the
Islamic Bank of Thailand’s San Pa Khoi Chiang Mai branch, Chiang Mai province, were
concluded, sorting by descending order of their frequency, that the Islamic Bank of
Thailand’s San Pa Khoi branch, Chiang Mai province, should provide more ATM
machines, increase more customers’ credit amount, and extend longer terms of loan
payment, respectively.
Keywords : Loan Services, Achievement
บทนํา
ธนาคารอิส ลามแหง ประเทศไทยเริ่ม กอ ตั้ง ขึ้นในป พ.ศ. 2537 ภายใตโ ครงการพัฒ นา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia, Malaysia, Thailand : Growth
Triangle) หรือที่เรียกวา “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” เนื่องจากประชากรในพื้นที่โครงการ
ดังกลาวของสามฝายเปนชาวมุสลิม ดังนั้นจึงมีขอเสนอใหจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อเปนชองทางดาน
การเงินของชาวมุสลิม ในพื้นที่โครงการ รัฐ บาลจึ งเชิญ ชวนใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ ของไทยเป ด
ชองทางบริการดานการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งในป พ.ศ.2540 ธนาคารศรีนคร เปดใหบริการ
ตามหลักดังกลาว และตามมาดวยธนาคารออมสิน ในป พ.ศ.2541 รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ก็ไดจัดตั้งกองทุนธนาคารอิสลามขึ้น และในป พ.ศ.2545 ธนาคารกรุงไทย ก็ได
เปดใหบริการเชนกัน หลังจากที่พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในป พ.ศ.2545 ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยจึงไดถูก จัดตั้งขึ้นตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2545 เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
(SFI) ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจใหบริการทางการเงิน
ตามหลักการศาสนาอิสลาม และใหบริการแกคนไทยทุกคน โดยไมจํากัดศาสนา มีคณะที่ปรึกษาดาน
ศาสนาใหคําปรึกษาและดูแลใหการดําเนินการเปนไปตามหลักการศาสนา โดยยึดหลักการที่สําคัญ คือ
ธนาคารไมดําเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ธนาคารไมสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเก็งกําไร
การผู กขาด การผิดศีลธรรม และอบายมุข มุ งเนนการดําเนินงานที่ชัดเจน โปรง ใส และยุติธรรม
(ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, 2553)
อยางไรก็ตามธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ได
ดําเนินการใหสินเชื่อแกบุคคลภายนอกมาประมาณปกวา ซึ่งการใหสินเชื่อจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น จะตอง
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ประกอบดวยปจจัยหลายประการที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญ
และความจําเปนของการใหสินเชื่อดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยปฏิบัติงานที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การให
สินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศ สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปนประโยชน
ในการศึกษาและการพัฒนาการใหสินเชื่อตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์การให สิ นเชื่อของธนาคารอิ สลามแห ง
ประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยใช
ประชากรและกลุมตัวอยางเดียวกัน คือ ประชาชนผูใชบริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย สาขาสั นป าขอยเชี ยงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน ซึ่ งไดมาโดยการสุมแบบบั งเอิ ญ ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิด
เปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย
คิดเปนรอยละ 53.33 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 78.34 และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 71.67
โดยมีอาชีพอยูในภาครัฐ เปนสวนใหญ คิดเปนร อยละ 80.00 และสวนใหญมีร ายไดเ ฉลี่ยตอเดือ น
มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 96.66
พบวา ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปา
ขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก (X̅ = 4.07) ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว
พบวา ปญ หาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บผลสั มฤทธิ์ก ารให สินเชื่อของธนาคารอิ สลามแห ง
ประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชีย งใหม จัง หวัด เชีย งใหม เรีย งลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย
ตามลํา ดับ ไดแ ก ธนาคารอิส ลามแหง ประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ควรจัดใหมีตู ATM ใหมากขึ้นกวาเดิม (22 คน) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอ ย
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรขยายจํานวนเงินในการใหสินเชื่อใหมากขึ้น (19 คน) และธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรขยายระยะเวลาของการผอน
จายสินเชื่อใหยาวขึ้น (16 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอย
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนผูใชบริการสินเชื่อของธนาคารอิส ลามแหง ประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.07) แสดงให
เห็นการบริก ารใหสิ นเชื่อของธนาคารอิ สลามแห งประเทศไทย สาขาสันป าขอ ยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหมนั้น ประสบผลสําเร็จมากในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนผูใชบริการยังมีจํานวน
นอยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พึ่งตั้งใหม จึงทําให
การบริการการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มีความสะดวดรวดเร็วเปนที่พึงพอใจของประชาชนผู ใชบริการ อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มี ความ
สอดคลองกับการศึกษาของ สุมาลี บุญเรือง, 2556 : บทคัดยอ ศึกษาปจจัยที่ตัดสินใจใชบริการและความ
พึง พอใจของลูก คา ที ่ม ีต อ การบริห ารจัด การดา นสิน เชื ่อ ของธนาคารอาคารสงเคราะห
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่ใชบริการสวนใหญลูกคาเลือกเงื่อนไขการกูไมจํากัดคุณสมบัติของผูก ู
มากเกินไป อัตราดอกเบี้ยมีใหเลือกหลายประเภท
อัตราคาธรรมเนียมบริการเพื่อขอสินเชื่อต่ํา เจาหนามีความกระตือรือรน เอาใจใสและเต็มใจใหบริการ มี
บริการในการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใหลูกคาทราบ และใหบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สวนระดับความคิดเห็นของลูกคา ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการ
จูงใจ และดานการควบคุมคุณภาพ ลูกคามีความคิดเห็นวาธนาคารมีการบริการ อยูในระดับ มาก
ทุกดาน สําหรับระดับความพึงพอใจของลูกคา ดานการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานขอมูลที่ไดรับ
บริการ ดานการใหบริการ และดานเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ อยูในระดับมาก สวนดานอาคารสถานที่
ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ลูกคาที่มีอายุ อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นแตกตางกัน สวนลูกคาที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ลูกคาที่เลือกเงื่อนไขของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม การ
บริการขาวสารสิ นเชื่อ และ การรับรูชื่อ เสียงและความมั่ นคงของธนาคารตางกัน มีระดับ ความพึ ง
พอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห ง
ประเทศไทย สาขาสั นป าขอยเชียงใหม จัง หวัดเชียงใหม วาอยูในระดับ มาก ดัง นั้น เพื่ อ เป นการ
พัฒนาการใหบริ การสิ นเชื่อแกป ระชาชนของธนาคารอิสลามแหง ประเทศไทย สาขาสันปาขอ ย
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรลดเงือ่ นไข
และขยายประเภทสินเชื่อใหมากขึ้นกวาเดิม
2. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรจัดใหมี
การโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขา
สันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมู ลที่ ไดจากการศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ก ารให สินเชื่อของธนาคารอิส ลามแห ง
ประเทศไทย สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
และแกไขเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาสันปาขอย จังหวัดเชียงใหม
1.2 ควรจัดใหมีกลองแสดงความคิดเห็นหรือใหมีเจาหนาที่ที่ใหคําแนะนําแกประชาชน
ผูใชบริการ เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริการหรือการใหสินเชื่อ
แกประชาชน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่สงผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สาขาสันปาขอยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
Organizational Employees Engagement of Samai’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Sop Prap, Lampang.
อิศวีรพร บัณทะวงศ*
บทคัดยอ
การศึก ษาในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อ ศึก ษาความผูก พันตอองคกรของสมัย อํ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ พนักงานทุ กระดับขององคการบริ หารส วนตําบลสมั ย อํ าเภอสบปราบ จั ง หวัดลํ าปาง ทั้ ง ฝ าย
ขาราชการการเมือง และฝายขาราชการประจํา รวมถึงพนักงานจาง จํานวน 60 คน และไดรับกลับคืน
มาทั้งหมดคิดเปนรอยละ100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวง
อายุระหวาง 36-50 ป สถานภาพสมรสแลว การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน มีตําแหนง
เปนนักการเมืองเปนสวนใหญ และมีระยะเวลาที่ในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป และมากกวา 10
ปขึ้นไป
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง พบวา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีความผูกพัน
ตอองคกรโดยรวม อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกควรมีการสรางจิตสํานึกในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหไดผลงานที่เปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของหนวยงาน และผูบริหารควรสรางแรงผลักดันและ
สงเสริมใหพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการกําหนดประสิทธิภาพ และพัฒนา
คุณภาพการทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ใหไดรับประโยชนสูงสุด
นิยามศัพท : ความผูกพัน พนักงาน
Abstract
This research investigated to Organizational Employees Engagement of
Samai’s Subdistrict Administrative Organization, Sop Prap, Lampang and studied the
problems and suggestions throughly. The target group was 60 personales in Samai’s
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SAO, Sop Prap, Lampang. They were everybody of Samai’s SAO, including political
official, senior official and employee too. The tools of this study was questionnaires,
theirs for to collected datas and 100% of all datas can be returned. Statistic’s
programs was used to analyzed data by descriptive analysis, such as frequency,
percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, age of
them were 36-50 years and most of them were married, their education were lower
than bachelor's degree. They took a position of politician, and theirs work experience
were between 5-10 years and 10 years up.
It found that Organizational Employees Engagement of Samai’s Subdistrict
Administrative Organization, Sop Prap, Lampang was high levels.
The problems and suggestions of the Organizational Employees Engagement
of Samai’s Subdistrict Administrative Organization, Sop Prap, Lampang, should to
instill personals when they work completelyfor making master piece of organization
and SAO’s director should to promote them in making and developing work quality
for reply to people’s requirement, who receive the most useful purpose.
Keywords : Employees, Engagement
บทนํา
มนุษย คือ ทรัพ ยากรที่ มีคาที่สุ ดขององคก าร องคการประสบความสําเร็จหรือ ลมเหลว
ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือบุคคลในองคการ ถึงแมจะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยอยางไรก็ตาม ถา
บุคคลในองคการขาดความรูความสามารถก็ไมอาจใชประโยชนจากเครื่องมือที่ทันสมัยนั้นได อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาคนเปนองคประกอบหนึ่งที่ทุกองคการตองใหความสําคัญ องคการใดมีคนที่
ดี มีคุณภาพยอมจะนําพาใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็
คือ การบริหารงานบุคคล นั่นเอง ความหมายของการบริหารงานบุคคลนั้นมีผูใหความหมายไวหลาย
แนวทางพอสรุปไดวา การบริหารงานบุ คคล หมายถึง การจัดหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา
ทํางานในตําแหนงตาง ๆ เพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสุขและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในหนวยงานดวย (ระวัง เนตรโพธิ์แกว, 2540 : 115)
การแบงโครงสรางการบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบลนั้น มีสภาตําบลอยูใน
ระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจกรรมการบริหาร ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และ มีพนักงานประจําที่เปนขาราชการ
สวนท องถิ่นเปนผู ทํ างานประจํ าวันโดยมีป ลั ดองคก ารบริ ห ารส วนตําบล เปนหั วหนางานบริ ห าร
ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่ขององคการบริหาร
ส วนตํา บลแต ล ะแห ง เพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของประชาชนในพื้ นที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู เช น
สํานักงานปลัด สวนการคลัง และสวนโยธา (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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พ.ศ.2542) สวนผูปฏิบัติงานในสวนราชการนั้น คือ ขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งเปนกลไกหรือตัวขับเคลื่อนสําคัญ ที่ทําใหนโยบายของคณะผูบริหารเกิดเปนรูปธรรม ไมวาจะเปน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการอยูดีกินดีของประชาชน การทํานุบํารุงศาสนาและประเพณีตา งๆ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรั บมอบหมายจากราชการสวนกลาง ซึ่งมี เพิ่มมากขึ้นจากนโยบายกระจาย
อํานาจ จึงทําใหพนักงานสวนทองถิ่นหนึ่งคนจะไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานมากกวาหนึ่งงาน
เนื่องจากงบประมาณดานบริหารบุคคลที่จํากัด ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพใหแกพนักงานสวน
ทอ งถิ่นทั้ ง ในดานความรู ความสามารถ และคุณธรรม เมื่ อพนักงานสวนทอ งถิ่นไดรับ การพัฒ นา
ตนเองมากขึ้นจะสงผลใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความมั่นใจในความสามารถของตน สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความรักและความรับผิดชอบในงานของตนอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผล
ใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความรักและผูกพันกับองคกร ทําใหพนักงานสวนทองถิ่นสามารถใหบริการ
แกประชาชนดวยความเต็มใจ และทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน ทําใหงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด (ชัยชนะ เสนะวงศ, 2550 : 18)
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลได
นั้น ความผู ก พั นตอองคก รของพนัก งานจึ ง มี ความสํ าคัญ และมี ความจํ าเป นอยางยิ่ง ดัง นั้นจาก
ความสําคัญและความจําเปนเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาความผูกพั นตอองคกรของพนักงานองคการบริหารส วนตําบลสมัย อํ าเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึก ษาในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อ ศึก ษาความผูก พันตอองคกรของสมัย อํ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ พนัก งานทุกระดับขององคการบริ หารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จัง หวัดลําปาง ทั้ง ฝาย
ขาราชการการเมือง และฝายขาราชการประจํา รวมถึงพนักงานจาง จํานวน 60 คน และไดรับกลับคืน
มาทั้งหมดคิดเปนรอยละ100ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.33 มี
ชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 58.33
มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน สวนใหญ คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญมีตําแหนงเปน
นักการเมือง คิดเปนรอยละ 46.67 และมีระยะเวลาที่ในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป และมากกวา
10 ปขึ้นไป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 41.67
พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริ หารส วนตําบลสมัย อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบวาความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก แตยังมีขอสังเกตบางขอที่ตองให
ความสนใจ นั่นคือ การตัดสินใจเขามาทํางานในหนวยงานนี้เปนการตัดสินใจที่ถูกตอง ( X = 3.78)
และความสนใจในความสําเร็จของหนวยงาน ( X = 3.77) ทั้งนี้ควรมีการสรางจิตสํานึกในการทํางาน
ใหมี ประสิทธิภาพ ใหไดผลงานที่เป นตัวบง ชี้ถึง ความสําเร็ จของหนวยงาน และผูบ ริห ารควรสราง
แรงผลั ก ดั น และส ง เสริ ม ให พ นั ก งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ใหไดรับประโยชนสูงสุด
อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล พบวา ลักษณะความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 25 ขอ มีระดับการมี
สวนรวมทุกลักษณะอยูในระดับมาก ทั้งนี้พนักงานสวนใหญเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ในองคการเพื่อแสดงใหเห็นถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีของเพื่อนรวมงาน ตลอดจนถึงการเอาใจใสในงาน
การเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเปนความสามัคคีกันในองคกร และเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเปาหมายของ
องคกรหนึ่ง ๆ ประสบผลสําเร็จในดานการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นาตยา อวมผึ้ง (2534,
บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาปจจัยคัดสรรที่เกี่ยวของกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของบุคลากรพยาบาลใน
งานพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และพบวา บุคลากรมีความยึดมั่ น
ผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับสูง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ
มาก ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมความผูกพันของพนักงานตอองคกรมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ดังนี้
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ควรเพิ่มกิจกรรมสัมมนาดานการเสริมสรางความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน เพื่อเปนการปรับทัศนคติ ทั้งตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และตอตัวองคกร
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นอกจากนี้ กิจกรรมสัมมนายังเปนการระดมความคิด ความรูสึกของพนักงานตอสภาพแวดลอมใน
องคกรอีกดวย ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางพนักงานในระดับตาง ๆ เพื่อจะ
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีในองคกรตอไป
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย อํ าเภอสบปราบ จั ง หวัดลํ าปาง ไปใชเ ป นแนวทางในการพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และแก ไข
เกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานในองคกรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมี
สวนรวมมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลสมัยที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสร างความผู ก พันของพนัก งานองคก าร
บริหารสวนตําบลสมัยที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
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การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Encouragement of the value adding for mulberry paper according to sufficiency
economic of a group of artificial flower from Sa Paper of BorHaew Sub-distric
Administrative Organization, MueangLampang district, Lampang Province.
สมบุญ ทิพยปลูก*
บทคัดยอ
ในการวิจัยเรื่อง “การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการส ง เสริ ม การสรา งมูล คา เพิ่ม ใหกับ กระดาษสาตาม
หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงกลุ ม ดอกไม ป ระดิษฐ ก ระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอ
แฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตลอดทั้ งศึกษาปญหาและขอเสนอแนะทางแกป ญหา ขนาด
ตัวอยาง จํานวน 132 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติที่ใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห ขอ มูล ดวยไมโครคอมพิ วเตอรโ ปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เขียนราย
งานวิจัยเชิงพรรณนา
สรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1. การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ปญหาและขอเสนอแนะไดแก องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวควรเนนการจัดกิจกรรม
การใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใชการอบรม ควรเปดโอกาส
ใหประธาน/คณะกรรมการ/สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่
เขารวมในการจัดทําแผนในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพ ควรใหการสนับสนุนกลุมอาชีพใน
ดานอื่นๆ รวมดวย ไมวาจะเปนดานการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด การออกแบบ เปนตน ควร
จัดหาผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของแตละกลุมอาชีพ และ
ควรให ความสํา คัญ กั บ ป จ จัย เสี่ย งที่อ าจกระทบตอ การดํา เนิน กิจ กรรมของกลุม อาชีพ อาทิ มี
การจัดทําแผนรับมือกับความเสี่ยง มีการใหความรู/จัดอบรม
นิยามศัพท : สรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมดอกไมประดิษฐ
กระดาษสา
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Abstract
The purpose of conducting research on “Encouragement of the value adding
for mulberry paper according to sufficiency economic of a group of artificial flower
from Sa Paper of BorHaew Sub-distric Administrative Organization, MueangLampang
district, Lampang Province” are as follow : to study encouragement of the value
adding for mulberry paper according to sufficiency economic of a group of artificial
flower from Sa Paper of BorHaew Sub-distric Administrative Organization, Mueang
Lampang district, Lampang Province and to study problems and their solutions. The
sample size was 132 subjects. The selection of sample based on purposive sampling.
Statistic are as follow : frequency , percentage , mean and standard deviation. Using
micro-computer and program SPSS to analyze data.
The conclusion of the results is as follows :1. The overall of the value adding for mulberry paper according to sufficiency
economic of a group of artificial flower from Sa Paper of BorHaew Sub-distric
Administrative Organization, of Mueang district, Lampang is moderate.
2. The problems and suggestions such as BorHaew Sub-distric Administrative
Organization, should emphasize any activities, which not only seminar, for educate
about sufficiency economic philosophy. The president / board of director / member
of Saa Paper Flower Group and people should be more participate in promote
occupation’s planning. BorHaew Sub-distric Administrative Organization shouldsupport
financial, management, marketing, design and the others important to the
occupational group. BorHaew Sub-distric Administrative Organization should provide
the experts to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats for each
occupational group. And Sub-district Administrative Organization should emphasize
any risk factors which can be affect to occupational classes’ activities.
Keywords : Value adding for mulberry paper, Sufficiency Economic, group of artificial
flower from Sa Paper
บทนํา
ความนิยมของกระดาษสาอันสืบเนื่องมาจากการที่ก ระดาษสาเปนกระดาษที่มี เอกลักษณ
เฉพาะตัว อีกทั้งยังเปนกระดาษที่ไดรับการสืบทอดมาจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทยแตชานาน ควรคา
แก ก ารอนุรั ก ษและสื บสานไวให แก ชนรุ นหลัง ไดสื บตอ ไป นอกจากนั้นขั้นตอนกระบวนการผลิ ต
กระดาษสายัง ได มี ก ารพั ฒ นามาอย างตอ เนื่ อ งจนทํ าให ก ระดาษสาของไทยโดยเฉพาะในพื้ น ที่
ภาคเหนือมีคุณภาพที่ดี สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดเปนอยางดี การผลิตกระดาษสา
ในจัง หวัดทางภาคเหนือ ถูก พบมากในจัง หวัดเชียงใหม ลํ าพูน ลําปาง แพร นาน อุ ตรดิตถ (Thai
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Tambon, ระบบออนไลน) ซึ่ งการผลิตในแตละจังหวัดนั้นจะมีทั้ งการผลิตที่ เปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน โรงงานขนาดเล็กในหมูบาน และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งนอกเหนือจากการผลิต
กระดาษสาดวยมือแลวนั้น ยังมีการนําเอาเครื่องจักรเขามาใชในการผลิตกระดาษสาอีกดวย การผลิต
กระดาษสาเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นสมาชิกในครอบครัวจะชวยกัน โดยแบงหนาที่ในขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้ ผูชายจะทํางานในขั้นตอนที่ตองใชแรงงาน เชน การตมเปลือกและการตีเยื่อ สวนผูหญิง
จะทํางานที่ ตอ งใชความละเอี ยดอ อ น เชน การทําแผ น การตกแตง ลวดลาย โดยแตเ ดิมการผลิ ต
กระดาษสาจะผลิตเฉพาะเวลาที่วางจากการทําไรทํานา แตเนื่องจากความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
และรายไดที่ ไดรั บจากการทํ ากระดาษสามี มาอยางสม่ํ าเสมอ ทํ าให ปจ จุ บันเกษตรกรหันมาผลิ ต
กระดาษสากันตลอดทั้งป สําหรับการผลิตกระดาษสาของคนเหนือก็มีทั้งวิธีการที่ยึดมาจากรุนบรรพ
บุ รุ ษ ผสมผสานกั บ เทคโนโลยีส มั ย ใหม ซึ่ ง กระดาษสาที่ ไ ดป จ จุ บั น ไดมี ก ารพั ฒ นาจนก อ ให เ กิ ด
มูลคาเพิ่ม ในทางเศรษฐกิจ โดยการยอ มสี และนําวัส ดุตาง ๆ เชนกลี บดอกไม ใบไม กระดาษสีม า
ตกแตงใหมีลวดลายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีการนํากระดาษสามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑของใช ของ
ประดับตกแตงที่มีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ทันสมัย และมีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้น อาทิ การนํา
กระดาษสามาทํ าเปนเชือ ก โคมไฟ กลอ ง กรอบรู ป ดอกไมป ระดิษฐ ที่คาดผม เพื่ อเป นการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกกระดาษสาอีกดวย (มะลิวัลย ธนะสมบัติ, 2542)
ดังนั้น ผู วิจัยจึง สนใจที่จ ะทํ าการศึก ษาวา องคการบริ หารสวนตําบลบ อแฮ ว อําเภอเมือ ง
ลําปาง จังหวัดลําปาง มีการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาของกลุมดอกไมประดิษฐ
กระดาษสา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร และการสงเสริมดังกลาวอยูในระดับใด โดย
ผูวิจัยหวังวาผลการศึกษาที่ไดในการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพในการสราง
มูลคาใหแกกระดาษสาของกลุม ตลอดจนเปนประโยชนตอผูประกอบการที่มีลักษณะเปนกลุมอาชีพ
เชนเดียวกับกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาบานฮองกอก หรือผูประกอบการในลักษณะอื่น ๆ ให
สามารถนําเอาผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชหรือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงานของตนเอง
เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มในมิติตาง ๆ ใหแกหนวยงานของทาน อีกทั้งผูวิจัยยังหวังวาผลการศึกษาที่
ไดจะสามารถนําไปเปนขอมูลอางอิงใหแกนักศึกษาและผูที่สนใจที่จะทําการศึกษาในประเด็นเหลานีไ้ ด
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง “การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคก ารบริห ารสวนตําบลบอ แฮว
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อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตลอดทั้งศึกษาปญหาและขอเสนอแนะทางแกปญหา ขนาดตัวอยาง
จํานวน 132 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติที่ใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหขอมูลดวยไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เขียนรายงานวิจัยเชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.90 มีชวงอายุ
ระหวาง 36 - 50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.90 สวนใหญส มรสแลว คิดเปนรอ ยละ 63.60 มี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 51.50 มีอาชีพอื่นๆ ที่มิใชภาครัฐ
และภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 44.70 มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 74.20 และเปนผูที่เปนประธาน/คณะกรรมการ/สมาชิกกลุม ดอกไมประดิษฐกระดาษสา
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.20
พบวา การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ ม ดอกไม ป ระดิษ ฐ ก ระดาษสา ขององค ก ารบริ ห ารส วนตํา บลบ อ แฮ ว อํ าเภอเมื อ งลํ าปาง
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.49) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ป ญ หาและขอเสนอแนะเกี่ย วกับ การส งเสริมการสร างมู ลค าเพิ่ มให กับกระดาษสาตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา ขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวควรเนนการจัดกิจกรรมการ
ใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบอื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช ก ารอบรม (26 คน) องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํา บลบ อ แฮ ว ควรเป ด โอกาสให ป ระธาน/คณะกรรมการ/สมาชิกกลุม ดอกไม ประดิ ษฐกระดาษสา ตลอดจน
ประชาชนในเขตพื้นที่เขารวมในการจัดทําแผน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพ และดานอื่น ๆ (13 คน)
องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวควรใหการชวยเหลือ/สนับสนุนกลุมอาชีพในดานอื่น ๆ รวมดวย เพื่อใหครอบคลุม
และทั่วถึง ไมวาจะเปนดานการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด การออกแบบ เปนตน (12 คน) องคการบริหารสวน
ตําบลควรใหผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของแตละกลุมอาชีพ (8 คน) และ
องคการบริหารสวนตําบลควรใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพ อาทิ
มีการจัดทําแผนรับมือกับความเสี่ยง มีการใหความรู/ จัดอบรม (2 คน)
อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา การสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกั บกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง กลุมดอกไม ประดิษฐ กระดาษสา ขององคการบริ หารสวนตําบลบ อแฮว อําเภอเมื องลําปาง
จังหวัดลําปาง พบวา องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวสงเสริมกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาใหมีการ
สรางมู ลคาเพิ่ มใหกั บกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
(x= 3.49) แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวยังใหการสงเสริมแกกลุมดอกไมประดิษฐ
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กระดาษสาในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาไมมากนัก โดยยังขาดในเรื่องของการสงเสริมให
กลุม มีการวางแผนในการลงทุน การแปรรูป และกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตาม
ศักยภาพที่กลุมฯ มี ซึ่งจากการศึกษาเรื่ อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานกลุมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ของ
บุหงา ดังกอง (2554) กลาววาแนวทางหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชในการสงเสริมการ
บริ หารงานของกลุม อาชีพตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในดานความมีเ หตุผ ล คือ องคก าร
บริหารสวนตําบลควรสงเสริมใหความรูแกกลุมอาชีพเกี่ยวกับการผลิต การลงทุน การตลาด เพื่อเปน
แนวทางใหกลุมสามารถวางแผนระยะยาว โดยเนนใหความรูดานการลงทุน การผลิตกอนเปนอันดับ
แรก แตการที่องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวขาดการสนับสนุนในดานดังกลาวอาจเกิดจากการที่
องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวขาดบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในดานการลงทุนมาใหคําปรึกษาแก
กลุ ม นอกจากนั้นองคก ารบริ ห ารส วนตําบลบ อ แฮ วขาดการสนับ สนุนให ก ลุ ม รู จั กการนําความรู
พื้นบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีในชุมชนมาประยุกตใชรวมกันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มารวมกัน
พัฒนาขั้นตอน กระบวนการผลิต และแปรรูปกระดาษสาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังพบวาปจจัย
หนึ่งที่สําคัญที่ทําใหระดับการสงเสริมขององคการบริหารสวนตําบลบอแฮวอยูในระดับปานกลาง เกิด
จากการที่ องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวขาดการสนับสนุนใหกลุมรูจักการจัดทําแผนรับมือกับ
ความเสี่ยงที่อ าจจะเกิ ดขึ้นอยางฉับ พลัน และความเสี่ยงเหล านั้นอาจกอ ใหเ กิ ดความเสียหายตอ
กระบวนการเพิ่มมูลคาใหกับกระดาษสา หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการเหลานั้น และประการสุดทายเกิดจากการองคการบริหารสวนตําบลบอแฮวไมไดมีการ
วิเคราะหถึงโอกาส อุป สรรค จุ ดแข็ง จุดออนที่ กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาจะนําหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในกระบวนการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสา ซึ่ง
การวิเ คราะห ถึงป จ จั ยดังกล าวนั้นถือ ไดวามี ส วนสํ าคัญ ที่ จ ะชวยให ก ารนําหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเขามาใชนั้นประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาที่ไดนี้ส อดคลองกับผลการศึก ษาของ ชาญ
ณรงค ราเริงยิ่ง (2553) ที่ไดทําการศึกษาถึงบทบาทของเทศบาลตําบลบึงโขลงหลงในการสงเสริม
เศรษฐกิจชุม ชนพึ่ง ตนเอง อําเภอโขงหลง จังหวัดหนองคาย และผลการศึกษาพบวา บทบาทของ
เทศบาลตําบลบึงโขลงหลงในการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อําเภอโขงหลง จังหวัดหนองคาย
อยูในระดับ ปานกลาง โดย ชาญณรงค ร าเริ ง ยิ่ง ไดนิยามความหมายของคํ าวาเศรษฐกิ จ ชุม ชน
พึ่งตนเองวาหมายถึง การที่ใหกลุมอาชีพหรือประชาชนผูผลิตสามารถพึ่งพาตนเองได เชนเดียวกับ
เปาหมายของการดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตาม
หลั กปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง กลุ มดอกไม ประดิษฐ กระดาษสา ขององคการบริ หารส วนตําบลบอแฮ ว
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางโดยรวมวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวน
ตําบลบอแฮว สามารถสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสา เพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. องคการบริ ห ารส วนตําบลบ อ แฮ วควรแตง ตั้ง /มอบหมายให บุ คคลใดบุค คลหนึ่ง หรือ
หนวยงานใดหนวยงานมาเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล หรือใหการชวยเหลือ สนับสนุนแกกลุม
อาชีพภายในทองถิ่น ไมวาจะเปนในดานของการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู เทคโนโลยี และอื่นๆ
ที่มีความจําเปนตอการดํารงอยู และการพัฒนาของกลุมอาชีพ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชในกลุมอาชีพ
2. องคการบริหารสวนตําบลบอแฮวควรเปดโอกาสหรือหาชองทางใหภาคสวนอื่นๆ ไดเขามา
ใหการชวยเหลือและสงเสริมใหกลุมดอกไมประดิษฐกระดาษสาเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษ
สาเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนภาครัฐ อาทิ กรมแรงงาน กระทรวงพาณิชย กรมการสงออก หรือภาค
ประชาชน/ชุมชน ซึ่งคนในภาคส วนดังกลาวนี้ถือไดวามีความใกล ชิดกับกลุมเปนอยางมาก หากให
กลุมดังกลาวเขามามีสวนรวมมากขึ้น ก็จะทําใหการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบ
ความสําเร็จ สงผลใหกลุมเขมแข็งและยั่งยืนในที่สุด
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยในครั้งนี้เสนอตอผูบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลบอแฮว เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปสูกระบวนการจัดทําแผน หรือกําหนดพันธกิจ กลยุทธในการ
ส ง เสริ ม /สนับ สนุน กลุ ม อาชีพ ภายในท อ งถิ่ น ให มี ก ารนํา หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเข าไป
ประยุกตใชเกิดประโยชนตอกลุมอาชีพตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมอาชีพอื่น ๆ ที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชกับการดําเนินการของกลุม ไมวาจะเปนกลุมอาชีพที่อยูภายในทองถิ่นเดียวกันหรือที่อยู
กันคนละทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงความเหมือน ความแตกตาง รวมถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่อาจมี
สงผลกระทบตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น .มปป .มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ .เอกสารอัดสําเนา.
เกศริน เลิศกุศล .2552. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอความสําเร็จของชุมชนดาน
ผลิตภัณฑกระดาษสา กรณีศึกษา : บานอนุรักษกระดาษสา หมู 1 ตําบลตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม . รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
โกวิทย พวงงาม .2546. การปกครองทองถิ่นไทย :หลักการและมิติใหมในอนาคต. กรุงเทพฯ.วิญูชน .
เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม .ปราณี สุทธิสุคนธ และ ดุษณี คํามี ,2550. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สูกล
ยุทธการบริหาร. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปที่ 5 ฉบับที่ 2.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2551. เรียนรูหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ.
ประเวศ วะสี .2542. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม. พิมพ
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ.
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การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
The good governance for management of Bandong’ Subdistrict Administrative
Organization (SAO),
Amphur Maemor, Lampang
วราพร กุณวงค*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
นําหลัก ธรรมาภิบาลมาใชในการบริห ารงานขององคการบริห ารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวย
ผูใหญบาน คณะผูบริหาร อบต.บานดงและที่ปรึกษา สมาชิกสภา อบต.บานดง และขาราชการและ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานดง จํานวน 101 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถาม
เปนเครื่ องมือในการเก็ บรวบรวมขอมู ล และไดรั บกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ งทําการ
วิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิ ง พรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มี
ชวงอายุระหวาง 31-50 ปมากที่สุด มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีรายไดตอ
เดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท สถานภาพการทํางานปจจุบันเปนขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดงเปนสวนใหญ และสวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป
การนํ าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ในการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลบ านดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอ เสนอแนะ เกี่ยวกับการการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ควรเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีส วนรวมกั บกิ จกรรมขององคก ารบริ หารส วนตําบล เชน การจัดทําแผนพั ฒนา
องคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง และประชาชนสามารถรับรูขาวสาร
ตาง ๆ ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลได คณะผูบริหารและขาราชการไมตระหนักและเห็น
ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล และเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและบุคลากรที่รับผิดชอบบอย และ
ควรมีการนําหลักจริยธรรม คุณธรรม เขามาประกอบในการบริหารงาน การปรับปรุง แกไขกฎ ระเบียบ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน
นิยามศัพท : หลักธรรมาภิบาล การบริหารงาน
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Abstract
This study aimed to investigate the good governance for management of
Bandong’s Subdistrict Administrative Organization (SAO), Amphur Maemor, Lampang
and to studies the problems and suggestions thoroughly. The target group was
Subdistrict Headman, Village Headman, Assistant Subdistrict Headman, Assistant Village
Headman, SAO administrators, SAO representatives, SAO Government officers and staffs
about 101 peoples. The tools were questionnaires, theirs for to collected datas and
100% of all datas can be returned. The Statistic’s programs was used to analyzed data
by descriptive analysis, such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were male more than female. The age
of range was 31-50 years old, their education were lower than bachelor's degree and
theirs revenue were 5,001-10,000 Baht. The most of them were Bandong’s SAO
Government officers and staffs, they worked at Bandong’s SAO about 1-5 years. The
good governance for management of Bandong’s Subdistrict Administrative Organization
(SAO), Amphur Maemor, Lampang was moderately levels.
The problems and suggestions about the management of Bandong’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Amphur Maemor, Lampang were SAO should to open
the chances of peoples to join activities with SAO such as, to make SAO development
plans, to be procure’ committee and they can known information about SAO
activities, next, SAO administrators and Government officers don’t to realize about
the good governance and they had to change Bandong’s SAO political system and
the last one, The good governance can used to manage and improve rules or
regulations in work.
Keywords : Good governance, Management
บทนํา
หลักธรรมาภิบาลเปนวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐ บาลหลายประเทศไดนํามาใช
เพื่อแกไขปญหาทางการบริหารรวมทั้งประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งรวมสาระสําคัญของรูปแบบการบริหารที่มุงการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนของสังคม ความโปรงใส ตรวจสอบไดบนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรม ความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 เกิ ดจากแนวคิดการบริ ห ารราชการแนวใหม ภายใต
พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผ นดิน พ.ศ.2545 ซึ่ ง เนนถึง การให บ ริ ก ารของรั ฐ ที่ มุ ง
ประโยชนสุขของประชาชน ตลอดถึงการมีสวนรวมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งพิจารณาไดจากมาตรา.285 ที่บัญญัติใหสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหาร
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หรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มาตรา 286 สรุปไดวาประชาชน
สามารถเขาชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท อ งถิ่น หรือ ผู บริ หารทอ งถิ่นใหพ นจากตําแหนง ไดถาบุคคล
ดังกลาวมีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และมาตราอื่นอีกหลายมาตราไดเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสิ นใจ และดําเนินการในภารกิจของภาครั ฐมากขึ้น เพื่อให
ภาครัฐมีการบริหารที่โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบจากองคกรอิสระ และประชาชน (จงไกร โกลาวัลย,
2551)
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทองถิ่นใหความสําคัญกับการสรางความเจริญกาวหนาใหมีความ
ทันสมัย โดยเนนการพั ฒนาทางเศรษฐกิจเปนหลัก มี ผลใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ ว ทุ ก ดาน ส ง ผลให สั ง คมโลกมี ก ารใชท รั พ ยากรเกิ นความพอดี ขาดความรอบคอบทํ าให
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเหลือนอยลงจนใกลจะหมดไปหรืออยูในสภาพที่เสื่อมโทรมลงจนไมสามารถ
สนองความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางไรขีดจํากัด แมวาปรากฏการณการพัฒนาดังกลาว จะนํามาซึ่งความ
เจริญกาวหนา แตในขณะเดียวกันไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย เกิดความเสื่อมโทรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษยถูกบั่นทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคที่ไมเหมาะสม สงผลใหสังคมโลกตองตกอยูในภาวะสังคมมีปญหาและการพัฒนาที่
ไมยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555)
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางจะสัมฤทธิ์
ผลไดนั้น การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเป น
อยางยิ่งในการบริหารงานดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การบริ ห ารงานขององคก ารบริ ห ารส วนตําบลบ านดงอํ าเภอแม เ มาะ จั งหวัดลํ าปาง เพื่ อ ใชเ ป น
ประโยชนในการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นดง อํ า เภอแม เ มาะ จั ง หวั ด ลํ าปาง และเพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กํานัน ผูใหญบาน
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน คณะผูบริหาร อบต.บานดงและที่ปรึกษา สมาชิกสภา อบต.บานดง
และขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานดง จํานวน 101 คน ในการศึกษาครั้ง
นี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปน
รอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเ ป นเพศชายมากกวาเพศหญิ ง คิดเปนร อ ยละ 66.3 มี ชวงอายุร ะหวาง
31-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 63.4 มี รายไดตอ เดือ นระหวาง 5,001-10,000 บาท คิดเป นรอ ยละ 47.5 สถานภาพการ
ทํางานป จ จุ บันเป นขาราชการและเจ าหนาที่ขององคก ารบริ ห ารส วนตําบลบานดงเป นสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 54.5 และสวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 59.4
พบวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.09) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แยกตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม (x̅ = 3.21) หลักความโปรงใสและหลักการ
มีสวนรวม (x̅ = 3.12 เทากัน) หลักความคุมคา (x̅ = 3.06) หลักความรับผิดชอบ (x̅ = 3.03) และหลัก
คุณธรรม (x̅ = 2.99) ตามลําดับ
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจาง และประชาชนสามารถรับรูขาวสารตาง ๆ ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลได (52 คน)
คณะผูบริหารและขาราชการ ไมตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล และเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและ
บุคลากรที่รับผิดชอบบอย (30 คน) และควรมีการนําหลักจริย ธรรม คุณธรรม เขามาประกอบในการบริห ารงาน
การปรับปรุง แกไขกฎ ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน (19 คน)
อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา พบวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.09) ทั้ง นี้อ าจเปน
เพราะการบริหารงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานดงมีลักษณะแบบการรวมอํานาจการ
บังคับบัญชาไวที่ผูบริหารระดับสูง และอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการไมไดรวมไวที่ผูบริหารของ
สายการบั ง คับบั ญ ชา การกํ าหนดแผนงาน การสั่ งการจะมาจากผู บ ริ หารระดับ สู ง เปนสวนใหญ
ผูบริหารจะไมส นใจความรูสึกของผูใตบังคับบั ญชา ซึ่ง วิธีการบริหารงานของผูบริหารแบบนี้ จะมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับ อีกทั้งผูบริหารไมใหความสําคัญกับการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชในหนวยงาน หรืออาจจะนํามาใชในบางเรื่อง ประกอบพนักงานบางคนยังยึดติดกั บ
ระบบงานแบบเก าไมยอมรับระเบียบ กฎเกณฑใหม ๆ มีการทํางานที่ซ้ําซอน และประชาชนยังไม
เขาใจในระบบการทํางานของภาครัฐ อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ
ส.ต.อ.หญิ ง เตื อ นใจ ฤทธิ จั ก ร, (2550) ได ทํ า การศึ ก ษาธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารสถาบั น นิ ติ
วิทยาศาสตร ตามทัศนะของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม โดยผลการศึกษา
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พบวา บุคลากรมีทัศนะตอธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง ระดั บ การนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูบริหารควรเรงปรับโครงสรางและระบบงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลในดานตาง ๆ
2. องคการบริหารสวนตําบลบานดงตองมีการจัดฝกอบรมขาราชการและพนักงานในแตละ
สายงานอย างสม่ํ า เสมอ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของขา ราชการและพนั ก งาน
ที่เกี่ยวของกับประชาชนใหมากขึ้น
3. ผูบริหารและเจาหนาที่ควรปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความโปรงใส ปฏิบัติงานให
ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง กระบวนการทํางานตองตรวจสอบได ควรเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางระบบอินเตอรเน็ตใหมากขึ้น ควรมีระบบการตรวจสอบที่แนนอนโดยไมยึดติดกับบุคคล
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
และแกไขเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
1.2 องคการบริหารสวนตําบลบานดง ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่อง
ธรรมาภิบาลใหแกคณะผู บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน และ
ประชาชน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึง ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึ กษารูปแบบ บทบาท และหน าที่ ที่ เหมาะสมในการนํ าหลั กธรรมาภิ บาลมาใช ในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญ วันละหนึ่งบาท
เพื่อสวัสดิการชุมชน ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
People Participation in A Membership of The One-Baht A Day Merit Saving Fund
for Community Welfare of ThungKwao, Mueangpan District, Lampang Province
รุง การเกง*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการมี สวนร วมของประชาชนตอ การเปนสมาชิก
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุน
ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จัง หวัดลําปาง โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
จํานวน 383 คนในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติและวิเ คราะหดวยสถิติเ ชิง พรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุ
ระหวาง 36-50 ปมากที่สุดและสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน
สวนใหญและสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป
ประชาชนมีสวนรวมตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแกควรมี การประชาสั มพันธดานสวัส ดิการของกองทุนออมบุญวันละหนึ่ง บาทฯ
เพื่อใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ควรมีการเพิ่มเงินสวัสดิการใหกับสมาชิกที่เขารวมกองทุนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทฯ และควรมีการชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ
ของกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทฯ
นิยามศัพท : การมีสวนรวมของประชาชน สมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาท
Abstract
The objectives of this study were to evaluate people participation in a
membership of the one-baht a day merit saving fund for community welfare of
ThungKwao, Mueangpan District, Lampang Provinceand studied the problem and
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suggestion through. The target was the community of ThungKwao,Mueangpan District,
Lampang Province of 383 peoples. The tools were questionnaires, theirs for to
collected datas and 100% of all datas could be returned. The statistic’s program was
used to analyzedata by descriptive analysis, such as frequency, percentage, means
and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, the age
of them were 36-50 years old, there were married and their education were lower
than bachelor's degree. Their occupations were employer. People participation in a
membership of the one-baht a day merit saving fund for community welfare of
ThungKwao, Mueangpan District, Lampang Province was moderately levels.
The problems and suggestions from People participation in a membership of
the one-baht a day merit saving fund for community welfare of ThungKwao,
Mueangpan District, Lampang Province were respectively from high to low frequency
such as, should to promote community welfareof the one-baht a day merit saving
funds for the public to know throughly, should to raise the welfare money for
membership and should to explain in regulation of this fund for make understand to
the public.
Keywords : People Participation, Membership of The One-Baht A Day
บทนํา
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ไดจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 โดยเกิดขึ้นมาจากการ
รวมตัวของกลุมคนในชุมชนหลาย ๆ กลุม รวมตัวกั นขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงคในการระดมทุนทาง
สังคม คือ การระดมเงินออมในชุมชนเพื่อนําไปจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกผูที่เขารวมเปนสมาชิกของ
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวและเพื่อเปนการสรางหลักประกัน
ใหกับคนในชุมชนและรองรับการดําเนินชีวิตที่มีความพอดี พออยู พอกิน มีเหลือเก็บไวเพื่อเปนทุนใน
การดําเนินชีวิต โดยการนําเงินออมวันละหนึ่งบาทมาจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกในยามที่สมาชิกเกิด
เจ็บ และตาย ซึ่ง ในปจ จุบันนี้ก องทุนออมบุญ วันละหนึ่ง บาทเพื่อ สวัส ดิก ารชุม ชนตําบลทุง กวาว
มีสมาชิกจํานวน 2,854 คน คิดเปนรอยละ 31.79 ของจํานวนประชากร 8,976 คน ในตําบลทุงกวาว
ซึ่ ง ถือ ไดวาประชาชนที่ เ ขามามี ส วนร วมในการเป นสมาชิก กองทุน ออมบุญ วัน ละหนึ่ง บาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นของประชาชนทั้งหมดในตําบลทุงกวาว
ดังนั้นจากความสําคัญดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยซึ่งทํางานในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาวอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และเปนกรรมการที่ปรึกษาและ
สมาชิก ของกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุ งกวาวจึงมีความสนใจที่จ ะ
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ศึกษาการมีส วนร วมของประชาชนตอการเขารวมเปนสมาชิก กองทุนออมบุ ญวันละหนึ่งบาทเพื่ อ
สวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว เพราะผลลัพธที่
ไดจากการวิจัยสามารถที่จะนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน
ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวเพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมเปน
สมาชิกของกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการมี ส วนร วมของประชาชนตอการเป นสมาชิ กกองทุ นออมบุ ญวั นละหนึ่งบาทเพื่ อ
สวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึก ษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการมี สวนร วมของประชาชนตอ การเปนสมาชิก
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และ
เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิก
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
โดยกลุ ม ตัวอยางที่ ใชในการศึก ษาครั้ ง นี้ คือ ประชาชนในเขตตําบลทุ ง กวาว อํ าเภอเมื อ งปาน
จังหวัดลํ าปาง จํานวน 383 คน ในการศึก ษาครั้ง นี้ไดใชแบบสอบถามเป นเครื่อ งมือ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมู ล และไดรั บกลั บคืนมาทั้งหมดคิดเปนร อยละ 100 ซึ่งทํ าการวิเ คราะห ขอมู ลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเป นเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนร อยละ 65.00 มีชวงอายุร ะหวาง
36-50 ปม ากที่สุด คิดเปนรอ ยละ 54.30 และสวนใหญส มรสแลว คิดเปน รอ ยละ 75.40 โดยมี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 89.60 มีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 39.20 และสวนใหญมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ถึงรอยละ 62.70
พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80) ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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พบวา ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การมี สวนร วมของประชาชนตอ การเป นสมาชิก
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ สวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมือ งปาน จัง หวัดลําปาง
เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธดานสวัสดิการของ
กองทุ นออมบุ ญวันละหนึ่ง บาทฯ เพื่ อ ให ป ระชาชนทราบอยางทั่ วถึง (26 คน) ควรมีการเพิ่ มเงิ น
สวัสดิการใหกับสมาชิกที่เขารวมกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทฯ (10 คน) และควรมีการชี้แจงทํา
ความเขาใจเพื่อ ใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของกองทุนออมบุ ญวันละหนึ่งบาทฯ
(6 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่ง
บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนสวนใหญมี
สวนรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80) แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกวาว ยังใหความสนใจตอการมีสวนรวมเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุงกวาวยังไมมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจไมชัดเจนใน
ระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ และสวัสดิการที่จะไดรับ ประชาชนบางคนอาจจะยังไมเห็นความสําคัญ
และประโยชนของการมีสวนรวมเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบล
ทุงกวาว หรือเปนเพราะประชาชนเกิดความไมแนใจและไมไววางใจในการทํางานของคณะกรรมการ
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว ความสนใจในการเขามามีสวนรวม
เปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวจึงมีไมมากนัก จึงตอบใน
ระดับปานกลางไวกอน อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงดาว บุญ
พิทัก ษ, (2552) ไดทํ าการศึกษาการมี สวนรวมของสมาชิก ในการจัดการสวัสดิก ารกลุ มออมทรัพ ย
อํ าเภอบ านนา จั ง หวัดนครนายก โดยผลการศึก ษาพบว า การมี ส วนร วมของสมาชิก ตอ การจั ด
สวัสดิการชุมชนกลุมออมทรัพยอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง
ดานการบริหารจัดการและดานการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ ง นี้ ทํ าให ท ราบถึง ระดับ การมี ส วนรวมของประชาชนตอ การเป น
สมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาส
แกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตําบลทุงกวาวใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวและผูที่เกี่ยวของควรที่จะ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาท
เพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว เชน การประชาสัมพันธกองทุนฯ การชี้แจงการดําเนินงานของ
กองทุนฯ การเชิญชวนใหประชาชนเขารวมเปนสมาชิกกองทุนฯ การรับสมัครหรือสรรหาคณะกรรมการ
บริหารงานกองทุนฯ การเขามามีสวนรวมของประชาชนจะทําใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทหนาที่
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ความสํ าคัญของตนเองในการมีสวนรวมในการบริหารงานของกองทุ นออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่ อ
สวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนากองทุนออมบุญวันละ
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนตอการเปนสมาชิกกองทุนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางนี้ไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุง เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการเปนสมาชิกกองทุนและการดําเนินงานของ
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปานตอไป เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางกองทุนออมบุญวันละหนึ่ง
บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาวและประชาชนผูเขารวมเปนสมาชิกกองทุนออมบุญวันละหนึ่ง
บาทเพื่ อ สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนตํา บลทุ ง กว าว เพื่ อ จะได แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู และหาแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานของกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมเปนสมาชิกกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมี ก ารศึ กษารู ป แบบ บทบาท และหน าที่ ที่ เหมาะสมในการมี ส วนร วมในการ
บริหารงานกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง
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ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
Attitudes of Community Leaders Towards People infected WithHIV,
BanKhor subdistrict, Muang Pan District, Lampang Province
ธรรศณ ศรีหาโคตร*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
ตําบลบานขอ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูนําชุมชน ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง จํานวน 52 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีชวง
อายุระหวาง 36-50ปมากที่สุดและมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ
ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบ านขอ อําเภอเมื องปาน จัง หวัดลํ าปาง
พบวา ทั ศนคติเชิงบวกโดยรวมของผูนําชุม ชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา ผูนําชุมชนมีทัศนคติตอผูติดเชื้อเอชไอวีเรียงลําดับความถี่จาก
มากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ควรใหการชวยเหลือ ดูแล และสงเสริมอาชีพ ใหมีงานทํา มีรายได
ผูนําชุมชนควรรับทราบและใหความชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวีในหมูบาน และใหความรูการปองกัน
มากขึ้น และโรงพยาบาลควรบอกใหกับผูติดเชื้อทราบทันทีที่ตรวจพบเพื่อผูปวยจะไดปรับสภาพจิตใจ
นิยามศัพท : ผูนําชุมชน ผูติดเชื้อเอชไอวี
Abstract
The objectives of this study was to examine the attitudes of community
leaders towards people infected with HIV, BanKhorsubdistrict, Muang Pan District,
Lampang Province and to study the problems and suggestions about the HIV
infection's BanKhorsubdistrict. The sample group used in this study was 50 community
leaders at BanKhorsubdistrict, Muang Pan District, Lampang Province and assume that
all of them, 100% of the 52 representatives, returning their assigned survey questionnaires
to the author. The study used a questionnaire approach to collect required data.
Computer software was used to record any data analysis and descriptive statistics

578

was applied to analyze necessary data through frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The results of the study showed that the majority of all respondents were
male. The age range was 36 to 50 years old. Average education level was lower than
higher education.
It found that the overall positive attitude of the community leaders towards
those infected HIV, BanKhorsubdistrict, Muang Pan District, Lampang Province is moderate.
The problems and suggestions about the attitude of the community towards
people infected with HIV, BanKhorsubdistrict, Muang Pan District, Lampang Province
found that community attitudes towards people infected with HIV, like assistance,
care and support. employment. Community leaders should assist those infected with
HIV in the village. And knowledge about HIV prevention and more. And hospitals with
an infected person should be detected immediately to change its mind.
Keywords : Community Leaders, People infected WithHIV
บทนํา
โรคเอดสหรือโรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกวา HIV (Human
Immunodeficiency Virus) เชื้อไวรัสจะไปทําลายระบบภูมิคุมกันหรือ กลไกตอ ตานเชื้อ โรคของ
รางกายทําใหภูมิคุมกันลดนอยลงหรือไมมีเลย รางกายจึงติดเชื้อโรคชนิดตาง ๆ ไดงาย โรคเอดสพบ
ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2524 เริ่มพบในกลุมรักรวมเพศ (Homosexual) แตใน
ปจจุบันผูปวยเปนโรคเอดส มิไดมีเฉพาะในกลุมรักรวมเพศเทานั้นแตพบไดในกลุมรักตางเพศ (Hetero Sexual) รักสองเพศ (Biosexual) กลุมติดยาเสพติดโดยการฉีดเขาเสน กลุมผูรับบริการถายเลือดและเด็ก
ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส(สมทรง ธีรตกุลพิศาล, 2536, หนา 1 อางใน สุวิมล ชมพูแกว, 2543,
หนา 1)
ปฏิกิ ริ ยาที่ ผู คนทั่ ว ไปแสดงออกตอ ผูติด เชื้อ เอดส ไดแ กก ารไมย อมคบคา สมาคมดว ย
การทอดทิ้งไมใหความชวยเหลือ และการขับไลออกจากกลุม ไมเพียงเทานั้นปฏิกิริยาดังกลาวยังมี
ผลกระทบตอครอบครัวของผูติดเชื้ออีกดวย ทําให ผูติดเชื้อไมกลาเปดเผยตัววาเปนผูติดเชื้อ แมแต
สมาชิกในครอบครัวของตน ทําใหผูติดเชื้อสวนมากเกิดความรูสึกทอแทและสิ้นหวัง จนทําใหบางคนตอง
หลีกหนีไปจากสังคมเดิมของตน ที่รายกวานั้นคือการฆาตัวตายเพื่อหนีปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาของ
คนรอบขาง เพราะยอมรับตนเองในฐานะผูติดเชื้อเอดส ถือวาเปนเรื่องที่ยากลําบากอยูแลว แตก าร
ดําเนินชีวิตในฐานะผูติดเชื้อ ในสังคมและชุมชนยิ่ง เปนสิ่งที่ยุงยากกวา ลําบากยิ่งกวา (วิศิษฎ คุณ
วโรตม, 2545 : 1 อางใน สิทธิชัย บุญกอน, 2549, หนา 2)
เนื่องจากผูวจิ ัยปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง มีหนาที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผูติดเชื้อเอชไอวี จึงมีความสนใจในทัศนคติ ของผูนําชุมชน
ตอผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจ ในการดําเนินงานดานผูติดเชื้อเอชไอวีในสังคม ชุมชน
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงปฏิบัตงิ านการแกไขปญหาผูตดิ เชื้อเอชไอวีตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อ เอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอเมือ งปาน จังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี
ตําบลบานขอ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูนําชุมชน ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง จํานวน 52 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ 76.60 มีชวงอายุ
ระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.20 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน
สวนใหญ คิดเปนรอยละ 80.90
พบวา ทัศนคติเชิงบวกของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอเมือ งปาน
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (X̅ = 3.47) จําแนกตามสถานภาพดานเพศ
พบวา เพศหญิง และเพศชาย ตางก็มีทัศนคติเชิงบวกโดยรวมแตกตางกัน คือ ทัศนคติเชิงบวกโดยรวม
ของเพศชายอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.43) สวนทัศนคติเชิงบวกโดยรวมเพศหญิงอยูในระดับมาก
(X̅ = 3.62) หากจําแนกตามสถานภาพดานอายุ พบวา ชวงอายุแตกตางกัน ตางก็มีทัศนคติเ ชิง บวก
แตกตางกั น คือ ชวงอายุ 21-35 ป มี ทั ศนคติเ ชิง บวกโดยรวมอยูในระดับ มาก (X̅ = 3.82) ชวง
อายุ 36-50 ป มีทัศนคติเชิงบวกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.43) และชวงอายุตั้งแต 51ป
ขึ้นไป มีทั ศนคติเชิง บวกโดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.52) และหากจําแนกตามสถานภาพดาน
การศึกษา พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน ตางก็มีทัศนคติเชิงบวกแตกตางกัน คือ การศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีมีทัศนคติเชิงบวกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42) การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ทัศนคติเชิงบวกโดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.71)
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ควรใหการชวยเหลือ ดูแล และ
สง เสริม อาชี พใหมี งานทํา มี รายได (7 คน) ผู นําชุม ชนควรรับ ทราบและให ค วามช วยเหลื อผู ติด เชื้ อเอชไอวีใ น
หมูบาน และใหความรูการปองกันมากขึ้น (4 คน) และโรงพยาบาลควรบอกใหกับผูติดเชื้อทราบทันทีที่ตรวจพบเพื่อ
ผูปวยจะไดปรับสภาพจิตใจ (1 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง พบวา ผูนําชุมชนในเขตตําบลบานขอ สวนใหญมีทัศนคติตอผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.47) โดยผูนําชุมชนในเขต
ตําบลบานขอที่มีสถานภาพทางเพศ อายุ และการศึกษา แตกตางกันจะมีทัศนคติตอผูติดเชื้อเอชไอวี
แตกตางกันเนื่องจากอาจจะยังมีความเขาใจหรือใหความสนใจตอปญหาผูติดเชื้อเอชไอวียังไมมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูนําชุมชนสวนใหญยังไมเขาใจในสาระสําคัญของปญหาเชื้อเอชไอวีมากนัก ผูนํา
ชุมชนอาจจะยังมีความเชื่อและมีความเขาใจเกี่ยวกับผูติดเชื้อเอชไอวีในแงไมยอมรับ หรือมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและเอดสไมดีพอ หรือผูนําชุมชนยังมีความไมแนใจและไมมั่นใจในการ
ใชชีวิตรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวี อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ไมมีความสอดคลองกับการศึกษาของ นาง
เปมิตาร ทองสงโสม, (2549) ที่ไดทําการศึกษาศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนตอผูติดเชื้อเอชไอวี และ
ผูปวยเอดสในบานแพะเจริญ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยผลการศึกษาพบวาผูนําชุมชน
มีทัศนคติทางลบตอผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส สวนดานความรูผูนําชุมชนสามารถใหความหมาย
ของโรคเอดส อาการการติดตอ การปองกันและการรักษาได มีความรู แตยังไมมีความเขาใจที่ถูกตอง
ลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะดานการติดตอที่คิดวาติดตอโดยโดนยุงกัด ทางบาดแผลน้ําเหลือง น้ํามูก
น้ําลาย การรับประทานอาหาร การดื่มน้ําแกวเดียวกับผูปวยเอดสและคนในครอบครัวของผูปวยเอดส
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้ งนี้ ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูนําชุมชนตอผู ติดเชื้อเอชไอวี ตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ดังนั้นเพื่อสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาผูติดเชื้อ
เอชไอวี และใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาดานผูติดเชื้อเอชไอวี ในเขต
พื้นที่ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หนวยงานสาธารณสุขของรัฐ และผูที่เกี่ยวของควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหผูนําชุมชน
ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูติดเชื้อเอชไอวี อยางถองแทเชน จัดกิจกรรมโครงการรณรงคสราง
ความรูเอชไอวีเอดสในชุมชน อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหผูนําชุมชนไดเขาใจเกี่ยวกับปญหาผูติดเชื้อ
เอชไอวี และสามารถรวมแกปญหากับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
แกไขปญหาผูติดเชื้อเอชไอวี มากยิ่งขึ้น
2. หนวยงานสาธารณสุขของรัฐ และผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหผูนําชุมชนมีทัศนคติในดาน
บวกกับผูติดเชื้อและผูที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี เพื่อจะไดสรางความรูทัศนคติที่เปนไปในทาง
เดียวกันในการรวมแกไขปญหาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในชุมชนของตนเองอีกทางหนึ่ง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนํ าขอ มู ล ที่ ไ ดจ ากทั ศนคติข องผู นํ าชุม ชนตอ ผู ติดเชื้อ เอชไอวี ตํ าบลบ านขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับปญหา
ผูติดเชื้อ เอชไอวีในชุมชนหมู บานเพื่ อใหเ กิดประสิท ธิภาพและเกิ ดการแกไขป ญหาที่ เ ปนรูป ธรรม
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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1.2 ควรมีคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอชไอวีในชุมชน หมูบาน ที่มาจากคนใน
ชุมชนและตัวผูติดเชื้อเอชไอวีเขารวมเปนกรรมการและดําเนินกิจกรรมปองกัน และแกไขสรางความรู
ความเขาใจ การยอมรับของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคของผูนําชุมชนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปางที่มีตอการจัดการกับผูติดเชื้อเอชไอวี
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ ที่เหมาะสมในการจัดการกับผูติดเชื้อเอชไอวี ของผูนําชุมชน
ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
People’s participation of Maepa’s Subdistrict Administrative Organization (SAO),
Amphur Thoen, Lampang : Prevention and control of abuse drugs project.
สุธาสินี ยินดีสุข*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเพื่อ
ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมปะ
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 368 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ และไดรับกลับคืนมา
ทั้งหมด จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวง
อายุระหวาง 36 – 50 ปม ากที่ สุด และส วนใหญส มรสแลว โดยมีก ารศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริ ญญาตรีเ ปนสวนใหญ และส วนใหญมี อาชีพ ปฏิบัติงานรั บจ าง และมี รายไดตอเดือ นระหวาง
5,000 - 20,000 บาท
ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีสวนรวม
ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลแม ปะ ควรรณรงคเ ผยแพร ประชาสัมพั นธใหป ระชาชนไดรับ ทราบขอมูล ขาวสารที่ เกี่ยวกั บ
การดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดกิจกรรมตางๆ ที่เ กี่ย วกับ การปอ งกัน
และปราบปรามยาเสพติดมากที่ สุ ด รองลงมาทุ ก ฝ ายในชุม ชนควรร วมมื อ กั นป อ งกั นยาเสพติด
ในการปองกันยาเสพติดในชุมชนนั้นทุกคนและทุกฝายในชุมชนตองรวมมือกันในการดําเนินการ และ
ครอบครัวควรใหความสําคัญในการปองกันยาเสพติด ครอบครัวมีความสําคัญในการปองกันยาเสพติด
เพราะครอบครัวถือวาเปนผูที่มีความใกลชิดกับผูที่เสพยาเสพติดมากที่สุด ตามลําดับ
นิยามศัพท : การมีสวนรวมของประชาชน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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Abstract
This study aimed to investigate People’s participation of Maepa’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Amphur Thoen, Lampang to prevents and controls
of abuse drugs project and to studies the problems and suggestions throughly. The
target group was 368 local peoples at Maepa’s SAO by random sampling. The tools
of this study was questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas
can be returned. Statistic’s programs was used to analyzed data by descriptive
analysis, such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, The age
of range was 36-50 years old and they were married, their education were lower than
bachelor's degree. The most of them were employer and they earn 5,000-20,000
bahts. People’s participation of Maepa’s Subdistrict Administrative Organization
(SAO), Amphur Thoen, Lampang to prevents and controls of abuse drugs project was
moderately levels.
The problems and suggestions from People’s participation of Maepa’s
Subdistrict Administrative Organization (SAO), Amphur Thoen, Lampang to prevents
and controls of abuse drugs project showed that, Maepa’s SAO must to campaign
about procedure of prevention and control of abuse drugs project and activities
related to prevent abuse drugs, all peoples of country should to cooperate about
project’s procedure and especially the parents, they give precedence to prevent
drugs because of they were nearest people with drug addict, respectively.
Keywords : People’s participation, Prevention and control of abuse drugs project.
บทนํา
ปญ หายาเสพติดจึง เปนป ญหาสัง คมที่ ทุ กคนในสั งคมจําเปนจะตอ งเร งแก ไขและป องกั น
เนื่องจากปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอประเทศทั้งในดานความสงบเรียบรอยของสังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทางดานทรัพยากรบุคคลเปนการทําลายกําลังสําคัญของชาติในอนาคตใหเกิดความ
ลมเหลวทางการศึกษา จะเห็นวาปญหายาเสพติดไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จนแพรระบาดเขาสูกลุม
นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาอยูนั้ น มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น โดยนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษายั ง คงเป น
กลุมเปาหมายหลักที่มีโอกาสสูงตอการเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติดไดงาย ดวยเหตุผลที่เปนปจเจก
บุ ค คลทางสถานศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป น หนว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน จึ ง ต อ งให
ความสําคัญกับปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องและจริงจัง ในสวนของรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติด จึงมีนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยใชพลังแผนดินเปนการทําสงครามที่ไมใช
การสูญเสียดินแดน แตสูญเสียอนาคตเยาวชนของชาติและพรอมจะทุมเททรัพยากรทุกอยางที่มีอยู
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เพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด และรวมพลังแผนดินเพื่อหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดําเนินการในเชิง รุกอยางมี ประสิทธิภาพควบคูไปกับการเพิ่ ม
บทบาทให ครอบครั ว องคกรชุม ชน องคกรปกครองส วนทอ งถิ่น องคก รพัฒ นาเอกชน ภาคธุรกิ จ
เอกชนและสื่อมวลชน ใหมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นโดยยึด
หลักการปองกันนําหนาการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการบําบัดผูคาตองไดรับโทษเอาชนะยาเสพติด
โดยรวมพลังทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามามีบทบาทเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2545 : 1 - 4 )
ดังนั้น ดวยเหตุผลดังที่กลาวมานี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน รวมถึงขอเสนอแนะของ
ชุมชนในการปองกันยาเสพติด เพื่อเปนแนวทางในการปองกันยาเสพติดในชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึก ษาการมี ส วนร วมของประชาชนในเขตองคก ารบริ ห ารส วนตํา บลแม ป ะ อํ าเภอเถิ น
จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเพื่อ
ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมปะ
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 368 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ และไดรับกลับคืนมา
ทั้งหมด จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.80 มีชวงอายุ 36 - 50 ปมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 48.91 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 58.15 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน
สวนใหญถึงรอยละ 76.36 สวนใหญมีอาชีพปฏิบัติงานรับจาง คิดเปนรอยละ 28.53 และมีรายไดตอ
เดือน ระหวาง 5,000 - 20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.31
พบวาการมี ส วนร วมของประชาชนในเขตองคก ารบริ ห ารส วนตํา บลแม ป ะ อํ าเภอเถิ น
จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.98)
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด เรี ยงลํ าดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ตามลํ าดับ ไดแก องคการบริ ห ารส วนตําบลแม ป ะควร
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดมากที่สุด (78 คน) ทุกฝายในชุมชนควรรวมมือกันปองกันยาเสพติด ในการปองกันยาเสพติดใน
ชุมชนนั้นทุกคนและทุกฝายในชุมชนตองรวมมือกันในการดําเนินการ (54 คน) และครอบครัวควรให
ความสําคัญในการปองกันยาเสพติด ครอบครัวมีความสําคัญในการปองกันยาเสพติด เพราะครอบครัว
ถือวาเปนผูที่มีความใกลชิดกับผูที่เสพยาเสพติดมากที่สุด (35 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาการมีส วนรว มของประชาชนในเขตองคก ารบริห ารสวนตําบลแมป ะ
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบวาผลการ
วิเคราะหการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.98) แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมปะ ยังใหความสนใจในการมีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดยังไมมาก ประชาชนไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมปะ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังไมมีความรูในดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ถูกตอง หรือเปนเพราะประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการมีสวนรวมดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางถองแทจึงไมกลาที่พิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใดจึงตอบในระดับ
ปานกลางไวก อน ซึ่ ง เป นปกตินิสั ยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็ มีความสอดคลองกั บ
การศึกษาของ พีรพันธุ สังขเรือง, (2549) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงาน
โครงการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โดยผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตน ทําใหท ราบถึงระดับการมีสวนร วมของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลแมปะ และผูที่เกี่ยวของควรเขาไปมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลแมปะ เนื่องจากขาวสารและความรวมมือของ
ประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลแมปะจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลแมปะมีขอมูลใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดชวยใหประชาชนเขาใจในบทบาทและหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมปะมากขึ้นกวาเดิม อีกทั้งใหประชาชนในพื้นที่ตองมีความรูดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางถูกตอง การเขามามีสวนรวมของประชาชนทําใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท
หนาที่ความสําคัญของตนเองในการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนมากยิ่งขึ้น
2. องคก ารบริห ารสวนตําบลแมป ะ และผูที่เ กี่ยวขอ งควรสง เสริม ใหป ระชาชนมีความรู
ความเขาใจถึง การมีส วนร วมในการรณรงคเผยแพร ประชาสัม พันธให ประชาชนไดรับ ทราบขอมู ล
ขาวสารที่เกี่ยวกั บการดําเนินโครงการป องกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดกิ จกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูล ที่ไดจากการสํารวจขอ คิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับการมี สวนรวม
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงาน
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขใน
การกําหนดแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหประสบผลสําเร็จมากขึ้นกวาเดิม
1.2 ควรรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ควรเปนโครงการที่มาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง กลาวคือ
ตองเสนอโดยประชาชนในทองถิ่นโดยตรง เพราะกิจกรรมใดเกิดจากประชาชน ประชาชนก็เขามามีสว นรวม
อยางเต็มที่และเต็มใจ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมสูงสุด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป ญหาและอุ ปสรรคในการมี สวนรวมของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
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2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ บทบาท และหนาที่ที่เหมาะสมใน การมีสวนรวมของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตอการดําเนินงานโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
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ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
The Impact on the Lifestyle of the Residents from the Coal Pits and Poor
Soil Drainages of Mae Moh Power Plants in the areas of Ban Dong Sub-district
Administration Organization, Mae Moh district, Lampang province
ศุกร ไทยธนสุกานต*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจาก
บอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟ าแม เ มาะในเขตพื้น ที่อ งคก ารบริห ารตํา บลบา นดง อํา เภอ
แม เ มาะ จั ง หวัดลํา ปาง และเพื่ อ ศึก ษาป ญ หาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะในเขตพื้นที่องคการบริหารตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะจังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตองคก ารบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแม เมาะ จั งหวัดลําปาง หมูที่ 1 บานหั วฝาย
หมูที่ 2 บ านดง หมูที่ 7 บ านสวนป า และหมูที่ 8 บานหัวฝายหลายทุง จํานวน 345 คน ซึ่งไดม า
โดยการสุ ม แบบบั ง เอิ ญ ตามสั ด ส ว นของประชากรแต ล ะหมู บ า น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100
ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิง มากกวา
เพศชาย มีชวงอายุร ะหวาง 36-50 ปม ากที ่สุด โดยสว นใหญส มรสแลวและมีก ารศึก ษาอยูใ น
ระดับ ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี โดยมีอ าชีพ อยูใ นภาคเอกชนและมีร ายไดเ ฉลี ่ย ตอ เดือ นอยูร ะหวา ง
5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดง หมูที่ 1 บานหัวฝาย หมูที่ 2
บานดง หมูที่ 7 บานสวนปา และหมู ที่ 8 บา นหัว ฝายหลา ยทุง อํา เภอแมเ มาะ จัง หวัด ลํา ปาง
เห็ นวาบ อ เหมื อ งและที่ ทิ้ ง ดินของโรงไฟฟา แมเ มาะสง ผลกระทบโดยรวมตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอเหมือง
และที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง เรียงลําดับความถี่จาก
มากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก โรงไฟฟาแมเมาะควรมีมาตรการในการแกปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหดีกวานี้ โรงไฟฟาแมเมาะควรจัดสรรงบประมาณในการแกปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นให
มากกวานี้ และโรงไฟฟาแมเ มาะควรจัดสรรงบประมาณเพื่ อจายคาชดเชยใหแก ประชาชนผูไดรั บ
ผลกระทบอยางเพียงพอ
นิยามศัพท : ผลกระทบ การดําเนินชีวิตของประชาชน บอเหมืองและที่ทงิ้ ดินของโรงไฟฟา
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Abstract
The aims of this study were to explore the impact on the lifestyle of the residents
from the coal pits and waste soil drainages of Mae Moh Power Plants in the areas of Ban
Dong Sub-district Administration Organization, Mae Moh district, Lampang province and to
investigate the involved problems and public suggestions on the impact on their way of
lives from these problems. A group of samples used in this study was 345 residents who
live in the areas of Ban Dong Sub-district Administration Organization, Mae Moh district,
Lampang province, including Moo 1 - Ban Hua Fai, Moo 2 - Ban Dong, Moo 7 – Ban Suan
Pa, and Moo 8 – Ban Hua Fai Lai Tung, obtained by accidental sampling in proportion of
the population of each village. As a tool for data collection in this study, a questionnaire
approach was used. The questionnaire response rate was 100 percent, which all collected
data were analyzed by statistical software programs, and summarized all analyzing data by
descriptive statistical tools, including frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results from analyses showed that the majority of respondents were
female with their range of ages between 36 and 50 years old, marriage status and
most education levels were lower than bachelor’s degree. Most of them worked in
private sectors and their average monthly incomes were between 5,000 and 20,000
baht.
The residents living in Ban Dong Sub-district Administration Organization, Mae
Moh district, Lampang province, including Ban Hua Fai Moo 1, Baan Dong Moo 2, Ban
Suan Pa Moo 7, and Ban Hua Fai Lai Thung Moo 8, seem to have their opinions that
the coal pits and waste soil drainages of the Mae Moh power plants affected their
lifestyles at a higher level.
Its involved problems and public suggestions on the impact on the residents’
way of lives from these problems, sorted by descending order of data frequency,
included that the Mae Moh power plants should offer better measures to solve
more various problem solutions, allocate more funds to better solve various effects
and to pay adequately more compensation to the affected residents, respectively.
Keywords : Impact, Lifestyle of the Residents, Coal Pits and Poor Soil Drainages
บทนํา
โรงไฟฟาแมเมาะ กอสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2501 มีที่ตั้งสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบในบริเวณ
หุบเขา มีภูเขาลอมรอบเกือบทุกดาน ลักษณะภูมิประเทศเชนนี้ ทําใหเกิดความกดดันอากาศคอนขาง
สูง และมักจะมีการเกิดภาวะอุณหภูมิผกผันบางหวง, อากาศเคลื่อนตัวชามากหรือมีการเคลื่อนตัวจาก
บนลงสูเบื้องลาง อันเปนพื้นที่ตั้งกวางใหญ ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร ของโรงไฟฟาพลังงานถาน
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หิน มีกําลังผลิตเครื่องละ 6.25 เมกกะวัตต จํานวน 2 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตไฟฟาไวใช
ในโครงการกอสรางเขื่อนภูมิพล เริ่มผลิตไฟฟา ตั้งแตป พ.ศ.2503 และไดเลิกใชงานเมื่อป พ.ศ.2521
ตอมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2515 ไดรับอนุมัติโครงการกอสรางโรงไฟฟาแมเมาะ โดยใชถานหิน
ลิกไนต ในเขต อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนเชื้อเพลิงในการผลิตและเริ่มกอสรางโรงไฟฟาเครื่อง
ที่ 1,2 และ 3 ตั้งแตป พ.ศ.2518 เปนตนมา และขยายกําลังผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน มี
โรงงานไฟฟามากถึง 13 เครื่อ ง มี กําลั งการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมด 2,625 เมกกะวัตต โดยส ง
กระแสไฟฟาไปใชในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาง เชื่อมโยงไปยังภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรับ การอนุมัติโครงการจากรัฐบาลมาตั้งแต ป พ.ศ.2515 โดยในป
พ.ศ.2518 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มกอสรางโรงไฟฟาถานหินจํานวน 3 โรง
สวนโรงไฟฟาหนวยที่ 4 - 11 ไดมีการกอสรางเพิ่มเติมในเวลาตอมา (องอาจ เดชา, 2547)
ปญหาผลกระทบของตําบลบานดง พื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งชุมชนของตําบลบานดงตั้งอยูบริเวณติดกับที่ทิ้งดิน ซึ่งมีพื้นที่กวา
20,000 ไร ซึ่งชุมชนขอบบอเหมืองและลานทิ้งดิน ประกอบดวย บานหัวฝาย หมูที่ 1 บานดง หมูที่ 2
บานสวนปา หมูที่ 7 และบานหัวฝายหลายทุง หมูที่ 8 สภาพความเปนอยูของชุมชนในอดีตที่ยังไมมี
การขยายโรงไฟฟา เปดเหมือง เปดหนาดินเพิ่ม การใชชีวิตของประชาชนเหลานี้ ยังมีการใชชีวิตพึ่งพา
อาศัยปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวน้ําและมีการเขาไปบรรจุงาน ใชแรงงานกับการไฟฟา แมเมาะ
บางสวน สภาพความเปนอยูของชุมชนในปจจุบัน วิถีชีวิตชุมชนตองผกผันเปลี่ยนไปตามสภาพการณ
จากการตองไดรับผลกระทบจากโครงการของรัฐในดานการผลิตกระแสไฟฟาโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ประชาชน สิ่งแวดล อมตาง ๆ พลอยไดรับผลกระทบจากการทิ้งดิน ซึ่งเต็มไปดวยฝุน ฝุนละออง
ขนาดเล็ก ฝุนขี้ถาลอย ฝุนจากการทิ้งดิน ไดรับผลกรทบจากกลิ่นถานลิกไนตที่มีการลุกไหมตลอด 24
ชั่วโมง เกิดอาการระคายเคือง คัดจมูก น้ํามูกไหล ไดรับผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจาก
การระเบิดหนาดินเพื่อเปดหนาดินลงไปขุดเอาถานหิน แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรขนาดใหญ เสียง
จากสายพานลําเลียงทิ้งดิน เสียงจากหัวโปรยสเปสเดอร เสียงจากรถบรรทุกเททายขนาดใหญที่ขนสง
ดินลําเลียงไปทิ้ง ทรัพยากรธรรมชาติปาไมตองจมอยูใตภูเขาจากองดินที่ถูกนํามาเททิ้งสรางภูเขาใหม
สัตว แมลงตาง ๆ ซึ่งเปนอาหารและรายไดของวิถีชุมชนในอดีตตองหายไปในพริบตาจากการโปรยดิน
สภาพอากาศที่เลวราย แสงแดดรอนแผดเผา เมื่อสัมผัสผิวหนังจะเกิดผื่นคันระคายเคือง แสบตา แสบ
จมูก ฝุนเถาที่ลอยมาเกาะตัวเมื่อยืนอยูเพียงไมเกิน 20 วินาที ฝุนตะกั่วก็เชนกัน ในป พ.ศ. 2535 และ
ป พ.ศ. 2541 เกิดฝนกรดจากการรั่วของเครื่องผลิตไฟฟา ทํ าใหกาซซัลเฟอรไดออกไซดถูกปลอ ย
ออกมาในบริเวณพื้นที่ ประชาชนในตําบลบานดงเกิดการลมปวยในระบบทางเดินหายใจ มีอาการ
หอบหืด และเกิดการเสียชีวิตตามมา พืชผักสวนครัวตาง ๆ เกิดใบไหมและใบทะลุ ในที่สุดก็เนาตายไป
สัตวเลี้ยงตาง ๆ ลมปวย ทองรวงและตายไปในที่สุด นับวาเปนหายนะที่เกิดขึ้นในเขตตําบลบานดง
ปจจุบั นที่ทิ้ งดินซึ่งติดกับชุมชน จํานวน 20,000 กวาไร มีขนาดสู งขึ้นเปนลําดับ ซึ่ง มีความสู งกวา
ระดับดินเดิมถึง 530 เมตร ทําใหฝุนที่เกิดจากการทิ้งดินถลมบานเรือนของประชาชน กลิ่นการลุกไหม
ของถานที่ติดมากับกองดิน สงกลิ่นเหม็ นสูชุมชน ตลอดจนเสียงที่ มีระดับสู ง สงความรําคาญและ
กระทบตอการพักผอนในเวลากลางคืนของประชาชนทั้ง 4 หมูบาน ในชวงเกิดการลุกไหมของถาน
ลิกไนตดวยกระแสลมที่พัดขึ้นมาทางตอนเหนือ ทําใหประชาชนทั้ง 4 หมูบาน รวมไปถึงชุมชนหมูที่ 3
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บานทาสี รวมเปน 5 หมูบาน ตองใชผาปดจมูกตลอดทั้งวันทั้งคืน ทําใหการใชชีวิตผิดปกติไปจากเดิม
ที่เคยเปนมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานดง จากการ
ประกอบการของโรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ สรางความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และ
รวมถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากการไดรับสารพิษตาง ๆ จากเหมือง โรงไฟฟาและที่
ทิ้งดิน การประกอบอาชีที่ไมมีความพอเพียง เนื่องจากระบบนิเวศนถูกทําลายไป ประชาชนในพื้นที่
ตองหันมาประกอบอาชีพแรงงานของการไฟฟาแมเมาะและบริษัทในเครือ แตก็ตองแขงขันกับคนนอก
พื้นที่ คนตางจังหวัดที่มีโอกาสไดรับคัดเลือกใหบรรจุเขาทํางานมากกวา ดวยเหตุผลของปจจัยดาน
การศึกษา การเงินและใชระบบอุปถัมภ ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและในที่สุดราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
ตองขออพยพออกจากพื้นที่ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องคการบริหารสวนตําบลบานดง ซึ่งไดรับ
การกระจายอํานาจจากสวนกลาง มีหนาที่ที่จําเปนตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นของ
ตนเอง องคการบริหารสวนตําบลบานดง ตองรับภาระการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟา เหมืองและที่ทิ้งดิน ที่สงผลกระทบตอประชาชน การดูแลและใหความรูใน
การปองกันและดูแลสุขภาพของประชาชน การดูแลดานการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการเฝาระวังเกมสการเมืองที่เกิดขึ้นไดทุกหนวยงาน ทุกพื้นที่ ไมวาจะ
เปนการไฟฟาแมเมาะ การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพจิต
วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (องคการบริหารสวนตําบลบานดง, 2556)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจาก
เหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอ แมเมาะ
จังหวัดลําปาง ที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ สุขภาวะทางอารมณและจิตใจของประชาชน ความ
กั ง วลตอ การเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ครอบครั ว ที่ อ ยู อ าศั ย การประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
สาธารณูปโภค
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแม
เมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอ
เหมือ งและที่ทิ้ งดินของโรงไฟฟ าแม เมาะในเขตพื้นที่อ งคก ารบริหารตําบลบ านดง อํ าเภอแม เมาะ
จัง หวัดลํ าปาง และเพื่อ ศึก ษาป ญหาและขอ เสนอแนะเกี่ยวกั บผลกระทบตอ การดําเนินชีวิตของ
ประชาชนจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะในเขตพื้นที่องคการบริหารตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะจังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หมูที่ 1 บานหัวฝาย หมูที่ 2 บานดง
หมูที่ 7 บ านสวนปา และหมูที่ 8 บ านหั วฝายหล ายทุ ง จํานวน 345 คน ซึ่ งไดม าโดยการสุม แบบ
บังเอิญ ตามสัดสวนของประชากรแตละหมูบาน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดย
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ใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ปทางสถิติ และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใชคาความถี่ คาร อ ยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 76.52 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.78 สวนใหญสมรสแลว
คิดเปนรอยละ 75.66 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริ ญญาตรี เป นสวนใหญ คิดเปนรอ ยละ
90.43 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 88.69 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 80.86
พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริห ารส วนตําบลบ านดง หมู ที่ 1 บานหัวฝาย
หมู ที่ 2 บานดง หมูที่ 7 บ านสวนป า และหมู ที่ 8 บานหั วฝายหลายทุ ง อําเภอแม เมาะ จั งหวัด
ลําปาง เห็นวาบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะสงผลกระทบโดยรวมตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน อยูในระดับมาก (X̅ = 3.85) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอ
เหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง เรียงลําดับ
ความถี่จ ากมากไปหาน อ ย ตามลํ าดับ ไดแก โรงไฟฟ าแม เ มาะควรมี ม าตรการในการแก ป ญ หา
ผลกระทบตาง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้นใหดีก วานี้ (44 คน) โรงไฟฟ าแมเ มาะควรจัดสรรงบประมาณในการ
แก ป ญ หาผลกระทบตา ง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นให ม ากกว า นี้ (30 คน) และโรงไฟฟ าแม เ มาะควรจั ดสรร
งบประมาณเพื่อจายคาชดเชยใหแกประชาชนผูไดรับผลกระทบอยางเพียงพอ (16 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของ
โรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดง หมูที่ 1 บานหัวฝาย หมูที่ 2 บานดง
หมูที่ 7 บานสวนปา และหมูที่ 8 บานหัวฝายหลายทุง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เห็นวา
บอเหมืองและที่ทิ้งดินสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของตน อยูในระดับมาก (X̅ = 3.85) แสดงให
เห็นวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดงทั้ง 4 หมูบาน ใหความสนใจตอผลกระทบที่
เกิดขึ้นเปนอยางมาก ทั้ งนี้อาจเปนเพราะประชาชนไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ ม หรื อ
ปจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพมากขึ้นกวาในอดีต อยางไรก็ตามผล
การศึกษานี้ก็มีความสอดคลองในทางลบเดียวกันกับการศึกษาของ เกียรติศักดิ์ เตียวกุล (2542) ได
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ศึก ษาการสํ ารวจความคิดเห็ นและความตอ งการของประชาชนที่ ไดรั บ ผลกระทบจากการผลิ ต
กระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟา มีความเห็นโดยรวมในดานลบ เห็นดวยในระดับ
มากที่สุด วา ในกรณีไมสามารถนําน้ําฝนมาใชในการอุปโภคบริโภคและมีผลตอสุขภาพ โดยสงผลให
เกิดความเจ็บปวย อาทิ แสบจมูกเจ็บคอและเปนหวัดบอย ๆ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
จากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและ
ใหโอกาสแกประชาชนในการปองกันผลกระทบตาง ๆ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โรงไฟฟาแมเมาะควรมีมาตรการในการแกปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหดีกวานี้
2. โรงไฟฟาแมเมาะควรจัดสรรงบประมาณในการแกปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นให
มากกวานี้
3. โรงไฟฟ าแม เ มาะควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จ ายคา ชดเชยให แ ก ป ระชาชนผู ไ ดรั บ
ผลกระทบอยางเพียงพอ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนจากบอ
เหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกั บ
ประชาชน
1.2 ควรจั ดเวที เ สวนาเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น กั นระหวางโรงไฟฟ า แม เ มาะกั บ
ประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และแสวงหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการมีสวนรวมของประชาชนตอการแกไขปญหาผลกระทบที่
เกิดจากบอเหมืองและที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดจากบอเหมือง
และที่ทิ้งดินของโรงไฟฟาแมเมาะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
Effectiveness in the implementation of water supply projects, the mountains.
Of Tambon Mae GuoA. Sop Prap, Lampang.
อุดร เพชรแสนงาม*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขา ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชน
กลุมผูใชน้ําในตําบลแมกัวะ จัง หวัดลําปาง จํานวน 304 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน
304 คนคิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีชวงอายุ
ระหวาง 45-50 ป มากที่สุดและสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา ปริญญาตรี
เปนสวนใหญและสวนใหญมีอาชีพทํานา
ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนกลุมผูใชน้ําตามโครงการประปาภูเขา องคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาของ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
การขาดแคลนเงินงบประมาณสนับสนุน และการตองการคําแนะนําจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นิยามศัพท : ประสิทธิผล การดําเนินงาน โครงการประปาภูเขา
Abstract
This study aims to effectiveness in the implementation of water supply
projects, the mountains. Of Tambon Mae GuoA. Sop Prap, Lampang and to study to
investigate the problem and suggestions . On the effectiveness in the implementation
of water supply projects, the mountains of Tambon Mae GuoA. Sop Prap, Lampang
samples used in this study is that the water users in Lampang , Mae Guo, 304 . and
get back to 304 percent, total 100 in this study used a questionnaire as a tool for
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data collection. The data were analyzed using SPSS. And analyzed with descriptive
statistics. By using frequency , percentage , mean and standard deviation .
The results of the study showed that Most respondents were male than
female . Are aged between 45-50 years and most of the married The education level
is lower. Bachelor majority. And most are farmers .
Effective in the implementation of water supply projects, the mountains of
Tambon Mae GuoSop PrapLampang District found the tap water users under the
mountain. Tambon Mae GuoA. Sop Prap, Lampang overall moderate.Lampang
Province, in descending order, including the lack of public fund supporting and desire
of significant advice from other involved governmental agencies.
Problems and suggestions. On the effectiveness in the implementation of
water supply projects, the mountains of Tambon Mae Guo, A. Sop Prap, Lampangsort
descending, including the lack of funding. And seeking advice from other
agencies.Involved.
Keywords : Effectiveness, Implementation, Water Supply Projects
บทนํา
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีขนาดเล็ก
ตั้งอยูในทองที่อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยมีภูมิประเทศเปนภูเขาและปาไม มีประชากรจํานวน
ทั้งสิ้น มีจํานวน 1,519 หลังคาเรือนมีประชากร 4,998 คน แยกเปนชาย 2,462 คน แยกเปนหญิง
2,563 คน แบงการปกครองออกเปน 8 หมูบานคือบานวังยาว บานออ บานปงกา บานแมกัวะ บาน
แมกัวะใน บานวังยาวเหนือ บานแมกัวะพัฒนา บานปงกาพัฒนา พื้นที่เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่ง
องคก ารบริ หารส วนตําบลแม กัวะในฐานะเปนองคก รปกครองส วนทอ งถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น
และตามรั ฐธรรมนูญ แหงประชาชนเขตพื้นที่ของตําบลแมกัวะ มีความตองการใชน้ําในการอุปโภค
บริโภคและใชในการดําเนินกสิกรรมในปริมาณที่มากและใจปจจุบัน มีการถายโอนระบบน้ําประปามา
จากหนวยงาของรัฐอื่น เชน ประปานครหลวงและประปาสวนภูมิภาค ซึ่งมีการบันทึกขอตกลงมอบ
ถายโอนการบริหารจัดการใหกับองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ แตยังมีปญหาขาดแคลนน้ํา ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะจึงมีการดําเนินการโครงการประปาภูเขามีการบริหารจัดการน้าํ อยาง
เปนระบบ โดยการใชน้ําจากภูเขาจากน้ําตก หวยปาปู มากักเก็บในแท็งกขนาดใหญ และใหประชาชน
มีการรวมกลุมเพื่อทําการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ แตประชาชนผูใชน้ําและคณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกลุมผูใชน้ํายังขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลและปญหาของการดําเนินงานโครงการประปาภูเขาขององคการ
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บริหารสวนตําบลแมกัวะ รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะและนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินการตามโครงการประปาภูเขาของ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง (องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ, 2555 : 5)
การพั ฒ นาโครงการประปาภูเขาขององคก ารบริ ห ารส วนตําบลแมกั วะ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนผูใชน้ําและคณะกรรมการประปาภูเขา
ตอการพัฒนาในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการประปาภูเขาเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการ
พัฒนาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขา องคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ อําเภอสบปราบจังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขา ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางและเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาขององคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชน
กลุมผูใชน้ําในตําบลแมกัวะ จังหวัดลําปาง จํานวน 304 คนและไดรับกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 304 คน
คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งทํา
การวิเ คราะหขอ มูล โดยใชโ ปรแกรมสํ า เร็จ รูป และวิเ คราะหดว ยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใช
คาความถี่ คาร อ ยละคาเฉลี่ ยและคาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.90 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.92 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
88.50 ประกอบอาชีพภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 61.88 และสวนใหญมีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.70
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พบวา การดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบ
ปราบ จังหวัดลําปาง ประสิทธิผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80)
พบวา ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การศึก ษา ประสิ ท ธิผ ลของการดําเนินงานตาม
โครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับ
ความถี่จ ากมากไปหานอย ตามลํ าดับ ไดแก ควรมี ก ารตรวจมาตรฐานให น้ําสะอาดเป นประจํ า
(28 คน) ควรมีการซอมบํารุงรักษาไดงายและรวดเร็ว (20 คน) และควรขยายเขตใชน้ําใหมากที่สุด
(15 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาองคการบริหาร
สวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง พบวา การดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขา
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง สวนใหญมีประสิทธิผล อยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.80) แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ ยังตอบสนองความตองการใชน้ําประปาของประชาชนยังไมเพียงพอทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ ทั้ง นี้ อาจเปนเพราะประชาชนมีความคาดหวังกั บประสิท ธิภาพระบบน้ําประปาในเรื่อ ง
คุณภาพและปริมาณ และประชาชนยังมีบทบาทในการบริหารจัดการประปาภูเขาไมมากนัก อยางไรก็
ตามผลการศึกษานี้ไมมีความสอดคลองกับการศึกษาของ อับบัส หลีเยาว, (2554) ไดศึกษาปญหาการใช
น้ําระบบประปาภูเขาของชุมชนบานนาปริก-บูเก็ตยาบู จังหวัดสตูล ทั้งดานคุณภาพและปริมาณน้ํา และ
สร างความร วมมื อกั บชุมชนในการหาแนวทางการจั ดการป ญหาที่ เกิ ดขึ้น โดยผลการศึก ษาพบว า
ประชาชนส วนใหญมี สวนร วมทุก กระบวนการโดยเฉพาะการเขารวมกิ จกรรมตางๆในการพัฒ นา
ประปาภูเขา หากแตการเขารวมประชุมพบวา การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นยังมีนอยและ
สวนใหญผูนําเปนผูตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานและสุดทายประชาชนในพื้นที่นั้นมีความ
ตองการใหหนวยงานของรัฐเขามารวมดูแล ใหความรูประชาชน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการ
ประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขา
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะกรรมการโครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ และผูที่เกี่ยวของ
ควรที่จะส งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี สวนรวมในการบริ หารจัดการประปาภูเขา เชน รวม
กําหนดแผนการจัดการน้ํา การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดเขามารวมพัฒนา
ประสิทธิผลประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มากยิ่งขึ้น
2. องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ และผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบน้ําประปาภูเขาใหมากขึ้น ทั้งความรูเทคนิคกระบวนการในการบริหารจัดการระบบประปาภูเขา
และสนับสนุนใหใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงการมีสวนรวม มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญ
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ชวนใหประชาชนไดเขามา มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบในการบริหารจัดการประปาภูเขา เพื่อ
เปนการชวยตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มู ล ที่ ไดจ ากประสิ ท ธิผ ลของการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเ ขา
องคก ารบริ ห ารส วนตําบลแม กั วะ อํ าเภอสบปราบ จั ง หวัดลํ าปาง นี้ ไปใชเ ป นแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
ระบบประปาภูเขา ในดานความรู เทคนิคกระบวนการ ที่ทันสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานประปาภูเขา
ใหมีคุณภาพมีมาตรฐาน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมี ก ารศึก ษาวิจั ยถึง ป ญ หาและอุ ป สรรคประสิ ท ธิผ ลของการดําเนินงานตาม
โครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมี การศึ กษารู ปแบบ และการบริหารจัดการประสิทธิผลของการดํ าเนินงานตาม
โครงการประปาภูเขาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
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ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
The Community Development Achievement of Hua Mueang Subdistrict
Administration Organization, Mueang Pan district, Lampang province
พระอธิการบุญยิ่ง สุจิตฺโต (อายุยืน)*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคก ารบริห าร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง จํานวน 366 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด โดยสวนใหญส มรสแลวและมีก ารศึก ษาอยูในระดับ ต่ํา
กวาปริญญาตรี โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000
บาท เปนสวนใหญ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอ เสนอแนะเกี่ยวกับ การพั ฒนาชุมชนขององคการบริห ารสวนตําบลหั วเมือ ง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เรียงลําดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ตามลําดับ ไดแก องคก าร
บริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธและขอความรวมมือ
จากประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และควรรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนทราบทุกครั้ง
นิยามศัพท : ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน
Abstract
The objectives of this study were to classify community development
achievement of Hua Mueang Subdistrict Administration Organization, Mueang Pan district,
Lampang province and to identify the problems and suggestions on its community
development. The accident sampling method on 366 people residing at Hua Mueang
subdistrict area was used in this study. For data collection, a questionnaire approach was
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applied, and 100 percent of the responding rate was measured. For data analyses,
statistical software programs were used and summarized with descriptive statistics by using
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results from the analyses mentioned that the majority of the respondents
were more female than male. Their ages ranged from 36 to 50 years old with most
marriage status and their educational background were lower than bachelor’s degree
level. Most of them were employed in private sectors with average monthly incomes
from 5,000 to 20,000 baht.
The overall achievements of the community development of the Hua Mueang
Subdistrict Administration Organization, Mueang Pan District, Lampang province were
at moderate level.
The problems and suggestions about its community development from
descending order of frequency included more public relation on all activities and
cooperating implementation of the activities, more sufficient allocation of budget to
carry out its various activities, and should always report its all activities to the public,
respectively.
Keywords : Community Development, Achievement
บทนํา
ความเปนอิส ระของท องถิ่น (Local Autonomy) ดังนี้ เป นการแสดงให เ ห็นถึง ความมี
อธิปไตย (Sovereignty) เปนการแสดงใหเห็นถึงความพอเพียง (Self Sufficiency) ในตัวเอง ความ
เป นอิ ส ระอยางแทจ ริ ง (Actual Independence) และความเป นอิส ระจากการแทรกแซงจาก
ภายนอก ความเปนอิสระจากการแทรกแซงจากภายนอกและการที่รัฐเขามาแทรกแซง ในกิจการของ
ทองถิ่นนอยที่สุด เปนเสมือนเกราะปองกันประชาชนจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐบาลกลาง
ซึ่งคํานิยามเชิงปฏิบัติการทั่วไปสําหรับความเปนอิสระของทองถิ่น สามารถวัดไดจาก 1) อํานาจและ
หนาที่ที่รัฐบาลกลางมอบใหแกรัฐบาลทองถิ่น และ 2) ทรัพยากรที่ไดรับมอบ (ความเปนอิสระทางการ
คลัง) นอกจากนี้ยังมีความเห็นวา ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นอยูกับระดับความ
เปนอิสระที่รับมอบใหแกทองถิ่นซึ่งอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับรายได (Revenues) เงินอุดหนุน (Grants)
และความเป นอิส ระในการใชจายเงิน (Expenditures) สตั๊ฟเฟอร โอเฟยม และเดย (Stouffer
Opheim และ Day 1996) มีความเห็นวาการกระจายอํานาจหรือการปกครองสวนทองถิ่นเปนที่
พอใจของเจาหนาที่ของรัฐบาลและเปนที่พอใจของประชาชนในทองถิ่น (Wit : 5-7 อางใน ธงชัย วงศ
ชัยสุวรรณ, 2549)
การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จะ
สัมฤทธิ์ผลไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและ
มีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาชุมชนดังกลาว และจาก
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การที่ผูวิจัยพํานักอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เพื่อ
ใชเปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาผลสั มฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารส วนตําบลหัวเมื อง อํ าเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคก ารบริห าร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพั ฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือ ง อํ าเภอเมือ งปาน จัง หวัดลําปาง โดยกลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริ หารสวนตําบลหัวเมือง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จํานวน 366 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ได
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100
ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนร อยละ 65.84 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปม ากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.65 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 78.97 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
72.67โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 66.40 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.77
พบวา ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.47) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมื อง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลํ าปาง ควรประชาสัมพันธและขอความ
รวมมือจากประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหมากขึ้น (29 คน) องคการบริหารสวนตําบลหัว
เมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

606

(18 คน) และองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ควรรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนทราบทุกครั้ง (16 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาผลสั มฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง เห็นวา
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางอยู
ในระดับ ปานกลาง (X̅ = 3.47) แสดงใหเ ห็นวาประชาชนที่อ าศัยอยูในเขตองคก ารบริห ารสวน
ตําบลหัวเมือง ยังใหความสนใจตอการพัฒนาชุมชนยังไมมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญ
ยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง หรือ
เปนเพราะ ประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการพัฒนาอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวา
จะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไร
ก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ รังสิวุฒิ ชํานาญงาม, (2554) ไดทําการศึกษา
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด
จังหวัดบุรีรัม ย โดยผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อ
เปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาให
มากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น
2. องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชน
มีความรูความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญชวนให
ประชาชนไดเขามา มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับ
การพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล
หัวเมืองกับประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
ตอไป

607

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
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สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
People’s Participation in creation plan development Process of Bandong’s Subdistrict administrative Organization (SAO), Amphur Marmor, Lampang Province
กนิษฐา ซื่อสัจจพงษ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลบา นดง อํ า เภอแมเ มาะ จัง หวัด ลํ า ปาง และเพื ่อ ศึก ษาปญ หาและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 298 คน และไดรับ
กลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีชวงอายุ
ระหวาง 21 - 35 ปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน
สวนใหญ และสวนใหญประกอบอาชีพ แมบาน / รับจาง
การมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ดทํา แผนพั ฒ นาองคก ารบริ ห ารส วนตําบลบ า นดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริ ห ารส วนตํ าบลบ านดง อํ า เภอแมเ มาะ จัง หวัด ลํ า ปาง ความคิด เห็น สว นใหญที ่ไ ดจ าก
แบบสอบถาม พบวา การไมม ีเ วลาเพราะประชาชนตองทํามาหากินดีกวา การที่ประชาชนไม
ทราบวาจะมีสวนรวมอยางไร
นิยามศัพท : การมีสวนรวม การจัดทําแผนพัฒนา
Abstract
This study aimed to investigate People’s participation in creation plan
development process of Bandong’s Subdistrict Administrative Organization (SAO),
Amphur Maemor, Lampang and to studies the problems and suggestions throughly.
The target group was 298 local peoples in Bandong’s Subdistrict. The tools of this
study was questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas can be
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returned. Statistic’s programs was used to analyzed data by descriptive analysis, such
as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, The age
of range was 21-35 years old and most of them were married, their education were
lower than bachelor's degree. The most of them were housewife and employer.
People’s participation in creation plan development process of Bandong’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Amphur Maemor, Lampang was moderately levels.
The problems and suggestions from People’s participation in creation plan
development process of Bandong’s Subdistrict Administrative Organization (SAO),
Amphur Maemor, Lampang were, they had not more times because the most of their
times must to always work hard and they don’t known how to join activity.
Keywords : Participation, Creation plan development Process
บทนํา
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา
บทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น โดยกําหนด
กรอบความเป นอิ สระ ในการปกครองตามเจตนารมณของประชาชน และความเป นอิ สระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284)
แผนพั ฒนาทองถิ่นจึง เปนเครื่อ งมือสํ าคัญ อยางยิ่งที่ จะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ในการวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาและความต อ งการของท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนด
จุดมุงหมายอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
มีทิศทางที่สอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหาและ
ความตองการ ไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคในอนาคต (พวงทอง โยธาใหญ,2545)
ป ญ หาของการพั ฒ นาอั นเกิ ดจากการวางแผนจากภายนอก หรื อ จากส วนกลางสั่ ง การ
ลงมานั้น มักพบไดวา โดยสวนใหญชุมชนไมไดเปนผูริเริ่มในการคิด และวางแผนดวยตนเอง ปญหา
ความตองการของชุมชนมักเกิดจากบุคคลภายนอกดําเนินการ และมีการสรุปผลวาเปนความตองการ
ของชุมชน จึงเปนเหตุใหการพัฒ นาขาดความยั่งยืน ขาดระบบ ขาดพลัง ไมมีความเกื้อกูลระหวาง
กิ จ กรรม ขาดความเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธกั น ซึ่ ง เป น ผลมาจากชุม ชนขาดการมี ส วนร วมทุ ก ขั้ นตอน
นอกจากนั้นชุมชนยังขาดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม มีการเรียนรูแตเทคนิควิธี ขาดการเรียนรู
เรื่ อ งวิ ธีคิด ชุม ชนที่ เ ข ม แข็ ง คือ ชุม ชนที่ มี ก ารเรี ย นรู มี ก ารจั ดการทรั พ ยากร และมี ก ารพั ฒ นา
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ตลอดเวลา การจัดการตนเองมีการจัดองคกรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ความลมเหลวของการพัฒนา
ที่ผานมาเปนผลมาจากการกําหนดนโยบาย และแผนจากสวนกลางโดยรัฐ และการจัดทําแผนโดย
ประชาชนขาดการมีสวนรวม ขาดความรู ความเขาใจ เปนเพียงผูไดรับคําสั่งใหทําตามหรือใหความ
รวมมือ ในบางขั้นตอน เชน การใหขอมู ล หรื อการจั ดทํ าขอมู ลขาดความรูความเขาใจในภาพรวม
ตลอดเวลาที่ผานมา ชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง กระบวนทัศนในการพัฒนาไมใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคน ในการพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเองขอชุมชน (เสรี
พงศพิศ,2548 หนา 10)
การพัฒ นาองคการบริ หารสวนตําบลบานดง อําเภอแม เมาะ จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์
ผลไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปน
อยางยิ่ง ในการแกป ญหาของชุม ชน เพื่ อนําไปสูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้น ทั้ง ดาน
เศรษฐกิจ สังคม ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ของชุมชน ดวยการใชพลังชุมชน เพื่อ
แกไขปญหา กําหนดอนาคต และทิศทางของตนเองโดยมีองคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก ดังนั้น
จากความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นดง อํ า เภอแม เ มาะ จั ง หวั ด ลํ า ปาง และเพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 298 คน และไดรับ
กลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.35 มีชวง
อายุร ะหวาง 21 - 35 ป มากที่ สุ ด คิดเปนร อยละ 36.67 และส วนใหญ ส มรสแล ว คิดเปนร อยละ
63.34 โดยมีการศึกษาอยูในระดับ ต่ํากวาปริญ ญาตรีเ ปนสวนใหญ ถึง รอยละ 53.33 ประกอบ
อาชีพอื่น เชน แมบาน ผูสูงอายุ และรับจาง เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 53.33 และมีรายได
นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ถึงรอยละ 53.35
พบวา ประชาชนมี ส วนร ว มในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลบ านดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.53)
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก การไมมีเวลาเพราะประชาชนตองทํามาหากิน (29 คน) และการที่ประชาชน
ไมทราบวาจะมีสวนรวมอยางไร (18 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษา การมี ส วนรวมของประชาชนในเขตองคก ารบริห ารส วนตําบลบ านดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สวนใหญมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.53) ที่เปนเชนนี้
เพราะเมื่อพิจารณาในแตละขอคําถามแลวสวนใหญจะมีสวนรวมในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา
ประชาชนในเขตองคก ารบริหารสวนตําบลบ านดง ยัง ใหความสนใจตอการมีสวนรวมในการจัดทํ า
แผนพัฒนายังไมมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง และไมเขาใจในกิจกรรมการมีสวนรวมอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะให
คาน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตาม
ผลการศึกษานี้ก็ไมมีความสอดคลองกับการศึกษาของ พวงทอง โยธาใหญ, (2545) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดเชียงใหม โดยผลการศึกษาพบวา ประชาชนยังมีสวนรวมในการจัดทําแผน โดยรวม
อยูในระดับต่ํา
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้ งนี้ ทํ าใหท ราบถึง ระดับ การมีส วนรวมของประชาชนในการจั ดทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยสามารถนําผลที่ไดไป
ใชเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรทําการ
รณรงคสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชน มีความรู สรางความเขาใจ สรางวัฒ นธรรม และเห็น
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ประโยชนของการเขามามี ส วนร วมในการจั ดทํา แผนพั ฒ นา อั นจะก อ ให เ กิ ดประโยชนสู ง สุ ดตอ
การพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. ปญ หาและขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ การมีส วนร วมในการจัดทํ าแผนพั ฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ยังตองการการไดรับการสนับสนุน
และแกไขป ญหา ใน 2 ประเด็น ก็จ ะทํ าใหก ารมีส วนรวมของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพัฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เกิดประโยชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด ไดแก การไมมีเวลาเพราะประชาชนตองทํามาหากิน และการที่ประชาชนไมทราบวาจะมี
สวนรวมอยางไร
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
และแก ไขเกี่ ยวกั บการมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาในครั้ ง ตอ ไป เพื่อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล
บานดง และประชาชนผูที่ อาศัยอยูในเขตองคก ารบริห ารส วนตําบลบานดง เพื่อ จะไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีก ารศึกษาวิจั ยถึงปญ หาและอุปสรรคในการมีสวนร วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมี การศึกษาบทบาท ที่ เหมาะสมในการมี ส วนร วมของประชาชนในการจั ดทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
Key Success Factors in Officer’ Performance of
Banpong Subdistrict Administrative,
Ngao District, Lampang Province.
ณปภัช สีฆสมิทธิ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ ความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่ ง
ประกอบดวย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางทั้งหมด ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานโปง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสวนตําบลและลูกจางทั้งหมด ขององคการบริหารสวนตําบล บานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 44 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ
100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะห
ขอมู ลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จ รูป และวิเ คราะหดวยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอ ยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวง
อายุระหวาง 21-35 ป มากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปน
สวนใหญ และสวนใหญมีอาชีพรับราชการ
ปจ จัยสูความสําเร็จ ในการดําเนินงานขององคก ารบริห ารส วนตําบลบ านโปง อํ าเภองาว
จังหวัดลําปาง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน
โปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานโปง ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นิยามศัพท : ปจจัยสูความสําเร็จ การดําเนินงาน
Abstract
The research was aimed to study key of success for efficient performance of
official staff and examine people’s opinions towards the administration of Ban Pong
Sub - district Administrative Organization. The sample group used in this study was 44
for official staff Province and assume that all of them, 100% of the 44 representatives,
returning their assigned survey questionnaires to the author. The study used a
questionnaire approach to collect required data. Computer software was used to
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record any data analysis and descriptive statistics was applied to analyze necessary
data through frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that Respondents were mainly women than men. Age
range between 21 to 35 years old, and most are married. Study in undergraduate
majority and most of the professional bureaucracy.
Success factor in the implementation of Ban Pong Sub district Administrative
Organization Ngao District Lampang province and success lies in the middle.
Problems and suggestions about the factors to success of Ban Pong Sub
district Administrative Organization Ngao District Lampang province. Sorted in
descending order Should be developed potentiality or developing Performance
Standards of personnel to provide the performance as more efficient.
Keywords : Key Success Factors, Officer’ Performance
บทนํา
องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนการบริหารราชการสวน
ทอ งถิ่นรูป แบบหนึ่ง ซึ่ง จั ดตั้งขึ้นตามพระราชบั ญ ญั ติสภาตําบลและองคก ารบริ ห ารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก ไขเพิ่ ม เติม จนถึง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคของการจั ดตั้ง เพื่ อ
กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสเรียนรูการแกไข
ปญหาและการสนองตอบความตองการของตนเอง โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครอง หรือที่เรียกกันวา การปกครองตนเอง (Local Self Government) ตามระบอบ
ประชาธิป ไตย ซึ่ งตามระเบี ยบนี้ไดกํ าหนดอํ านาจหนาที่ขององคก ารบริ หารสวนตําบล โดยให
องคก ารบริ ห ารส วนตําบลมี ห นาที่ ในการพั ฒ นาตําบลทั้ ง ในดานเศรษฐกิจ สั ง คมและวัฒ นธรรม
ประกอบกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิน่
พ.ศ. 2542 กํ าหนดใหอ งคก ารบริห ารส วนตําบลมี อํ านาจและหนาที่ ในการจั ดระบบการบริ ก าร
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง องคการบริหารสวนตําบลนับวาเปน
องคกรปกครองทองถิ่นที่เกิดขึ้นใหมในยุคของการเปลี่ ยนแปลง ใหไปสูองคกรที่พรอมสําหรับการ
พัฒนาทอ งถิ่นในทุ ก ๆ ดาน ทั้งทางดานสาธารณูป โภค สาธารณูป การ เศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง
วัฒนธรรม ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล จึงใหความสําคัญกับพนักงานสวนตําบล ที่เปนปจจัยสู
ความสําเร็จขององคการบริหารสวนตําบล (สาธิต แกวรากมุข, 2546 : 35-36)
จากเหตุผลดัง กลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยสู ความสํ าเร็จในการดําเนินงานของ
องคก ารบริ ห ารส วนตํา บลบ า นโป ง อํ าเภองาว จั ง หวัด ลํ าปาง ซึ่ ง ศึก ษาถึง ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบั ติง านของพนัก งานองคก ารบริ ห ารส วนตําบลบ านโป ง ประกอบไปดวยการปฏิบั ติง านตาม
นโยบายและการบริหารงานขององคกร ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน
ดานความสัมพันธของบุคลากรในองคกร ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน และดานทักษะ
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ความชํานาญ ประสบการณก ารดําเนินงานของพนัก งาน ซึ่ ง ลวนแล วแตมี ผ ลกระทบตอ ป จ จั ยสู
ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคก ารบริห ารสวนตําบลบานโปง ทั้ง สิ ้น ซึ่ง เมื่อ เราทราบถึง
สภาพแวดลอ มและปจ จัย เหลา นั้น แลว ก็จ ะทํา ใหเ ราสามารถศึก ษาหาแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในการดําเนินงานของพนัก งานองคการบริหารสวนตําบลบานโปง เพื่อตอบสนองตอ
นโยบายการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง ตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับของปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ ความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่ ง
ประกอบดวย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางทั้งหมด ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานโปง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสวนตําบลและลูกจางทั้งหมด ขององคการบริหารสวนตําบล บานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 44 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ
100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทําการวิเคราะห
ขอมู ลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จ รูป และวิเ คราะหดวยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอ ยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ
56.81 มีชวงอายุระหวาง 21-35 ป มากที่สุด คิดเปนรอ ยละ 72.73 สวนใหญส มรสแลว คิดเปน
รอยละ 68.19 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 56.82 มีอ าชีพ ใน
ภาครัฐ เปนสว นใหญ คิดเปนรอ ยละ 100 และมีร ายไดตอ เดือ น ระหวา ง 5,000 - 20,000 บาท
เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 77.28
พบวา พนักงานสวนตําบลและลูกจางที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง สวนใหญมีระดับการปฏิบัติงานตามปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานของ
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องคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.28)
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลบานโปง ควรมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร เชน การจัดอบรมพัฒ นา
ศักยภาพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (12 คน) องคการบริหารสวนตําบลบานโปง ควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบใหมีความนาอยู
สถานที่ทํางาน มีความเปนระเบียบ เปนสัดสวน (8 คน) และองคก ารบริห ารสวนตําบลบานโปง
ควรไดรั บการประเมินการปฏิบั ติงานของพนัก งานส วนตําบลและลู ก จาง จากหนวยงานอื่น หรื อ
ประชาชนที่มาใชบริการ เพื่อเพิ่มความโปรงใสและเปนธรรม (4 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง พบวา พนักงานสวนตําบลและลูกจางที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สวนใหญมีระดับการปฏิบัติงานตามปจจัยสูความสําเร็จ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.28) แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ดานโอกาสก าวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานความสัมพันธของบุคลากรในองคกร
ดานความรูความสามารถในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ และดานคาตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ
กนกรัตน คุมบัว และคณะ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่ผลตอประสิทธิภาพการใหบริการจด
ทะเบียนธุรกิจ : ศึกษากรณีโครงการสงเสริมประสิท ธิภาพกรมทะเบียน โดยศึก ษาปจ จัยที่ผ ลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ คือ การพัฒนาบุคลากรทัศนคติในการบริการประชาชน
การปรับลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ความชัดเจนของระเบียบกฎเกณฑ การทํางานกันเปนทีม ความงายใน
การใชโปรแกรม ความรวดเร็วในการประมวลผล ความสามารถและการสนับ สนุนดานเทคโนโลยี
ความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน สรุปไดวา ในการพัฒนาบุคลากร ทัศนคติในการใหบริการ
ประชาชน การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสามารถและการสนับสนุนดานเทคโนโลยี ความ
เหมาะสมในการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ สวน
ความชัดเจนของระเบียบกฎเกณฑ มีความสัมพันธกับประสิ ทธิภาพการใหบริก ารธุรกิจจดทะเบียน
ธุรกิ จ ส วนความชัดเจนของกฎระเบียบกฎเกณฑ สํ าหรั บความงายในการใชโ ปรแกรม และความ
รวดเร็วในการประมวลผล ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ
ปจจัยที่เปนองคประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ทั้ง 7 ดาน ไดแก
ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานโอกาสก าวหน าในตํ าแหน งหน าที่ ด านความสั ม พั นธ ของบุ คลากรในองค ก ร ด า นความรู
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ความสามารถในตําแหนง งานที่ ปฏิบัติ และดานคาตอบแทน เหลานี้ล วนปจ จัยที่ส งผลใหเ กิ ด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางที่ปฏิบตั งิ าน
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีความรูสึกที่ดีตองานที่ปฏิบัติ
รวมถึง เป นแรงกระตุนที่ ชวยให มีความตั้ง ใจในการปฏิบั ติง านอยางเต็ม ความสามารถ ทํ าให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ สุระ หีบโอสถ, (2540 : 38) ซึ่งไดกลาววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ
ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติง าน เกิดความสุขสบายที่ไดจากการทํ างาน ความสุขที่ได
ทํางานกับเพื่อนรวมงานและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน คาตอบแทน การบังคับบัญชา กลุม
งานและความกาวหนาในอาชีพ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวม ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อเปนการ
สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลและลูกจาง มีระดับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลบานโปง ควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบใหมีความนาอยู
รมรื่น โดยการเพิ่มตนไม และการปรับปรุงอาคารสถานที่ทํางาน หองทํางานใหมีระเบียบมีความเปน
สัดสวนเหมาะสม อุปกรณ เครื่องมือที่ตองใชในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ จัดระบบในการจัดเก็บ
เอกสารใหงายตอการคนหา รวมทั้งควรจัดการบริการและสวัสดิการตาง ๆ ใหมีสวนชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
2. องคการบริหารสวนตําบลบานโปง ควรมีระบบการประเมินจากผูรวมงานดวยกันเองหรือ
ใหประชาชนที่มาใชบริการเปนผูประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มความโปรงใสและเปนธรรม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัตงิ าน
ตามปจจัยสูความสําเร็จของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานโปง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรตอไป
1.2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวนตําบลและลูกจางตามแผนพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง เพื่อใหระบบการบริหารจัดการดานบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจัยที่เปนองคประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ดาน
ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานความสัมพันธของบุคลากรในองคกร ดานความรู
ความสามารถในตําแหนงงานที่ ปฏิบัติ และดานคาตอบแทน เหล านี้ขึ้นอยูกั บศัก ยภาพบุคลากรใน
องคกรทั้งสิ้น หากมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาจทําใหระดับการปฏิบัติงานตามปจจัยสูความสําเร็จ
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ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ
มากหรือระดับมากกวาได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจั ยถึงป ญหาและอุ ปสรรคที่ เกี่ยวของกับปจจัยสู ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
2.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรศึกษาดูงาน
ในองคก ารบริ ห ารส วนตํ าบลอื่ น ๆ ที่ มี ส ภาพแวดล อ มที่ ดีในการทํ างาน เพื่ อ นํามาเป นแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
The Satisfaction of People towards the Services of
Laihin Sub-district Municipality,
Amphoe Kohkha Lampang Province
นิตยา ไชยสงัด*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใหบ ริ ก ารของเทศบาลตําบลไหล หิ น อําเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง โดยกลุ ม ตัวอยางที่ ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน
373 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืน
มาทั้ งหมด คิดเปนร อยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเ คราะห ขอ มูล โดยใชโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และ
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุ 50 ปขึ้นไป มากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
เปนสวนใหญ สวนใหญมีอาชีพภาคเอกชน มีรายไดระหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือนมากที่สุด
ความพึ งพอใจของประชาชนตอการใหบ ริ การของเทศบาลตําบลไหลหิ น อํ าเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ การให บริก ารของเทศบาลตําบลไหลหิ น อํ าเภอเกาะคา
จัง หวัดลํ าปาง เรี ยงลํ าดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ไดแก ควรให บริ ก ารดานตาง ๆ ดวยความ
รวดเร็วและจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกประชาชน มีการปดประกาศประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอ มู ล ข าวสารอย างรวดเร็ วและเป น ป จ จุ บั น และปรั บ ปรุ ง สถานที่ ให มี ความสะอาด สวยงาม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสะดวกในการใหบริการแกประชาชน
นิยามศัพท : ความพึงพอใจ การใหบริการ
Abstract
This study aimed to investigate the satisfaction of People in Services of
Laihin Sub-district Municipality, Lampang and to study the problems and suggestions
from them. The target group was 373 local people in Laihin, who can vote in
mayoral election. The tool of this study was questionnaires, and 100% of all
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questionnaires were collected. Statistic program was used for descriptive analysis
such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results show that people were female more than male with age over 50
years old, most of them were married and their education were lower than
bachelor's degree. The most of them were employees and their income between
5,000 – 20,000 Bahts per month. The participation of people towards the services of
Laihin sub-district municipality ,Amphoe Kohkha Lampang Province was in high level.
The problems and suggestions from corresponded people in Services of
Laihin Sub-district Municipality, show that they want speedy response for various
services as well as preparing a staff to serve people too. Each kind of information
and announcement should be distributed rapidly and up to date. Area in
municipality should be improved to be clean and tidy for better work place and
better service to people too.
Keywords : Satisfaction, Services
บทนํา
การปกครองสวนทอ งถิ่นถือเป นส วนหนึ่งของการบริ หารราชการแผ นดิน ซึ่ง เปนไปตาม
หลั ก การกระจายอํ านาจที่ รั ฐ บาลมอบอํ านาจในการบริ ห ารงานตามภารกิ จตาง ๆ โดยหลั ก การ
กระจายอํานาจ และใหอิสระแกทองถิ่นเพื่อปกครองตนเองไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดย
ใหความสํ าคัญกั บการปกครองส วนท องถิ่น และวางหลัก การอยางชัดเจนไวในหมวด 14 มาตรา
281 – 290 ของรั ฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณใหมี ก ารกระจายอํานาจให กั บท อ งถิ่น โดยเนนให
ทองถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดานการบริหารกําลังคนและ
งบประมาณ โดยเนนให ประชาชนมีส วนรวมในการปกครองท องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง,
2555:1)
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง
ดําเนินตามอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณภาพในการใหบริการและการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด รวมทั้ง
ประชาชนในพื้ นที่ เ กิ ดความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ผู วิจั ยจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาความพึ ง พอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหิน เพื่อจะไดรับทราบขอมูลที่แทจริง และ
นํามาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพบริการของเทศบาล
ตําบลไหลหิน สําหรับตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชน ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลตํ า บลไหล หิ น
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางก
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใหบริก ารของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลํ าปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบลไหล หิ น อํ าเภอเกาะคา จั ง หวั ดลํ าปาง
จํานวน 373 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คาร อยละ คาเฉลี่ ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ 54.42 มีอายุ 51 ป
ขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.80 และสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 69.17 โดยมีการศึกษา
อยูในระดับ ต่ํากวาปริ ญ ญาตรี เ ป นส วนใหญ ถึง ร อยละ 59.95 มี อ าชีพภาคเอกชนเป นส วนใหญ
คิดเปนรอยละ 47.72 มีรายไดระหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือน ถึงรอยละ 90.35
พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.53) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบว า ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารของเทศบาลตํ า บลไหล หิ น
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ควรใหบริการ
ดานตาง ๆ ดวยความรวดเร็วและจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกประชาชน (34 คน) มีการปด
ประกาศประชาสั มพั นธ เผยแพร ขอมู ลขาวสารอยางรวดเร็วและเป นป จ จุบั น (21 คน) ปรั บปรุ ง
สถานที่ ให มี ความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกั บการปฏิบั ติง าน และสะดวกในการให บ ริ ก ารแก
ประชาชน (11 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไหลหินสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลไหลหินอยูในระดับมาก (X̅ =3.53) ซึ่งในรายละเอียดรายดานเมื่อ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X̅ =3.58) รองลงมา คือดานอาคาร/
สถานที่ (X̅ =3.56) ดานขั้นตอนการใหบริการ (X̅=3.55) ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ (X̅ =3.49)
ดานกระบวนการใหบริการ (X̅=3.46)
1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่ ง
อาจเปนเพราะเทศบาลมีการใชเทคโนโลยีในการบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม ทําใหสามารถ
ดําเนินการติดตอ กั บเทศบาลไดอ ยางตอเนื่อ งทุ ก ขั้นตอนโดยไม ติดขัด รวมทั้ง มี ความสะดวกของ
สถานที่ในการติดตองานในกองตาง ๆ ภายในเทศบาล และมีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ และ
การติดตอไวอยางชัดเจนรวมทั้งมีการเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกให เชน ปากกา กาว
กรรไกร ที่เย็บกระดาษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณี อินทวงศ (2550) ไดศึกษาประสิทธิผล
การใหบ ริก ารของเทศบาลตําบลบางกะดี อํ าเภอเมือ ง จัง หวัดปทุม ธานี ผลการศึก ษาพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉลี่ยคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานอาคารสถานที่
2. ดานอาคาร/สถานที่ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงผลมาจาก
เทศบาลมีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ จัดสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม โดยมีเกาอี้ให
ผูรับ บริ การนั่งรอรั บบริก ารอยางเพี ยงพอ และมีพื้ นที่ การทํ างานที่ก วางขวางทํ าใหส ะดวกในการ
ปฏิบัติงานซึ่งจัดสถานที่ใหบริการที่มีความสะอาด สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน
วงคไชยสิทธิ์ (2550) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การใหบริก ารของเทศบาลตําบลสบปราบอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจในรายดานเรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอ ยคือ ดานความสะดวกของสถานที่ให บริก าร ดานความรูของพนักงานผู
ใหบริการ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานคุณภาพของงานบริการ และดานขอมูลขาวสารที่ไดรับจาก
การใหบริการ
3. ดานขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งอาจ
เปนเพราะมีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง อยางเทาเทียมกัน โดยใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมารับ
บริการอยางชัดเจนและมีขั้นตอนการใหบริการที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งมีเอกสารแนะนําการ
ใหบริการไวอยางชัดเจนเขาใจงายทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุ กั ญญา มี แก ว (2554) ไดศึก ษาความพึง พอใจของประชาชนในการใชบ ริ การของ
องคการบริการสวนตําบล เขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม
และรายดานความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอาคาร/สถานที่ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ
และดานกระบวนการใหบริการ
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4. ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะเจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูในการที่บริการเปนอยางดีและ มีบุคลิกภาพ
ที่ ดีแตง กายสุ ภาพเรี ยบร อ ยบริ ก ารดวยความไพเราะนุม นวลมี กิ ริ ยามารยาทและมี มิ ตรไมตรี ต อ
ผูรับบริการ รวมทั้งมีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริการ
สวนตําบล เขตอําเภอท าชนะ จัง หวัดสุ ราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน
ความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลํ าดับจากมากไปหานอยคือ ดานสิ่ ง
อํานวยความสะดวก ดานอาคาร/สถานที่ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ
5. ดานกระบวนการใหบริการ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
อาจสงผลมาจากการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดเปนอยางดีของเจาหนาที่ และใชระยะเวลา
การใหบริการเหมาะสมกับการรับบริการทําใหผูรับบริการติดตอรับบริการกับเทศบาลไดอยางตอเนือ่ ง
ทุกขั้นตอนโดยไมติดขัดและมีความรวดเร็วในการใหบริการเพราะใหความสนใจเอาใจใสและเจาหนาที่
มีความพรอมในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริการสวนตําบล เขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎร
ธานี ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอาคาร/สถานที่ ดานพนักงาน
ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา
ควรปรับปรุงพัฒนาระดับความพึงพอใจในการใหบริการใหอยูในระดับมากขึ้นจนถึงมากที่สุด ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลไหลหิน ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่ใหบริการเกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ
มารยาท และจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน เพื่อการใหบริการที่ดีเกิ ด
ความพึงพอใจตอประชาชน และควรสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวยการ
ฝกอบรมเพิ่มความรูเปนประจําเพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่จําเปนตองการ
ใหบริการแกประชาชน และพัฒนาความรูของเจาหนาที่ผูใหขอมูลขาวสารใหรอบรูมากที่สุดสามารถ
ตอบคําถามใหกับผูมาติดตอไดอยางถูกตองแมนยํา
2. เทศบาลตําบลไหลหิ น ควรมี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั นธง านของเทศบาลตําบลอยาง
สม่ําเสมอและเนนที่การรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะของประชาชนเพื่อการแกไขปรับปรุงบริการ
ใหดีขึ้น และควรมีการบริการหนวยเคลื่อนที่ มีการตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับ
ฟงปญหาของประชาชนและรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของประชาชนโดยตรง
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
ไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลตําบลไหลหินและ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และรับฟงปญหาของประชาชน รวมไปถึง
การรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของประชาชนโดยตรง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการใหบริการของแตละกองของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการกําหนดนโยบายในการใหบริการของเทศบาลตําบล
ไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
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ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคม
ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
A proper operation’s in social welfare about allowance for elderly of
Bankew Subdistrict Administrative Organization (SAO), Maetha District,
Lampang Province.
ศุภาภัทร จี๋แกว*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคม
ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และเพื่อ
ศึกษาปญ หาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกั บการดําเนินงานสวัสดิการสัง คมดานเบี้ยยัง ชีพผูสูง อายุของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 270 คน
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมา
ทั้ ง หมด คิดเป นร อ ยละ 100 ซึ่ ง ทํ าการวิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และ
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 60-69 ปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ และสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือนมาก
ที่สุด
ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ไดแก องคการบริห ารสวนตําบลควรจั ดใหมีเ จาหนาที่มาให บริก ารการจายเงิ นเบี้ ยยัง ชีพ ผูสูง อายุ
มากกวานี้ องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาสังคม เชน
ผูสูง อายุไมมี ที่อยูอาศัย และองคการบริห ารส วนตําบลควรจัดใหมี ศูนยบริก ารสาธารณสุ ขสําหรั บ
ผูสูงอายุ
นิยามศัพท : การดําเนินงานสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
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Abstract
This study investigated a proper operation’s in social welfare about allowance
for elderly of Bankew Subdistrict Administrative Organization (SAO), Maetha District,
Lampang and studied the problem and suggestion in social welfare about allowance
for elderly through. The target group was 270 local elders at Bankew. The tools were
questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas can be returned.
The statistic’s program was used to analyzed data by descriptive analysis, such as
frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, the age
of them were 60-69 years old, there were married and their education were lower
than bachelor's degree. Their occupations were agricultural and their earns 5,000
baht per month.
A proper operation’s in social welfare about allowance for elderly of Bankew
Subdistrict Administrative Organization (SAO), Maetha District, Lampang was
moderately levels.
The problems and suggestions from a proper operation’s in social welfare
about allowance for elderly of Bankew’s Subdistrict Administrative Organization
(SAO), Maetha District, Lampang were respectively from high to low frequency such
as, SAO should to increase authorities for pay the allowance to elders, SAO should to
prepare residence for elders, who meet social problem such as homeless’ elder and
should to fine public health for elders.
Keywords : Social Welfare, Allowance for Elderly
บทนํา
พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมของมนุษยตามปกติจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
วัย อันไดแก ชวงวัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะเกิดขึ้นชาเร็วแตกตางกันไปในแตละบุคคล วัยสูงอายุเปนผลของการพัฒนาการที่ตอเนื่องในระยะ
สุดทายของชวงอายุมนุษย ซึ่งมีบางคนพอใจเพราะเปนชวงที่ประสบความสําเร็จอยางสูงสุด ไดโอกาส
พักผอน หมดหวงจากภาระหนาที่ และเปนวัยที่มีผูยกยองนาภาคภูมิใจ แตบางคนกลับหดหูทอแท
เพราะหมดความหมาย หมดกําลังใจและไมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ความแตกตางของความรูสึก
นี้ขึ้นอยูกับสถานภาพทางสังคม ความเปนอยู คานิยมของบุคคลและสังคมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู
สถานภาพของผูสูงอายุในแตละสังคมขึ้นอยูกับทัศนคติของสังคมสวนใหญที่มีตอผูสูงอายุ สําหรับชาว
ตะวันออกโดยเฉพาะสังคมจีน ผูสูงอายุไดรับความยกยองนับถือและใหความสําคัญ ซึ่งตรงขามกับ
ชาวตะวันตกที่ ยกยอ งคนหนุ ม สาว และมี ทั ศนคติวา ผู สู ง อายุเ ป นผู ที่ ไม ทั นตอ เหตุก ารณและไร
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ความสามารถ ผูสูงอายุสวนใหญจึงถูกทอดทิ้งใหชวยเหลือตนเองมากกวาจะไดรับการดูแลเอาใจใส
(กฤตศิลป อินทชัย, 2551)
องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ขอ 6 สงเสริมการพัฒนาสตรี
เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 การ
สังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส องคการบริหารสวน
ตําบลบานกิ่ว มีความพรอมในระดับหนึ่งในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แต
ในสภาพความเป นจริงที่ เกิดขึ้น พบวา องคกรปกครองส วนทองถิ่นยังพบปญหาในการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ ทั้งนี้ เนื่องมาจากความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับ
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับความตระหนักและการใหความสําคัญดานสวัสดิการผูสูงอายุของผูนํา รายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนบุคลากร และความรูความเขาใจของบุคลากร เปนตน ผูวิจัย
จึง มี ความสนใจที่จ ะศึกษาเรื่อ ง ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัส ดิการสั งคมดานเบี้ ยยัง ชีพ
ผูสู งอายุขององคการบริห ารสวนตําบลบ านกิ่ว อําเภอแมท ะ จัง หวัดลํ าปาง ตลอดจนป ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ทั้งนี้ ขอมูลและขอเท็จจริง
ที่ไดจ ากการศึกษาจะไดนําไปใชเป นขอ มูลในการพัฒนาปจ จัยตาง ๆ ที่ จะชวยส งเสริมใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานกิ่ว สามารถดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคม
ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และเพื่อ
ศึกษาปญ หาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกั บการดําเนินงานสวัสดิการสัง คมดานเบี้ยยัง ชีพผูสูง อายุของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํ านวน 270 คน
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมา
ทั้ง หมด คิดเป นร อ ยละ 100 ซึ่ ง ทํ าการวิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และ
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญ เ ป นเพศหญิ ง มากกวาเพศชาย คิดเป นร อยละ 59.3 มี ชวงอายุระหวาง
60-69 ป ม ากที่ สุ ด คิด เป น ร อ ยละ 53.3 และสว นใหญ ส มรสแล ว คิด เป น ร อ ยละ 59.3 โดยมี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 97 มีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 94.1 และมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ถึงรอยละ 76.3
พบวา ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.46)
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การดํา เนิ นงานสวั ส ดิ ก ารสัง คมดา นเบี้ ย ยัง ชี พ
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จาก
มากไปหานอ ย ตามลําดับ ไดแก อบต. ควรจั ดให มี เ จาหนาที่ม าให บริ ก ารการจ ายเงิ นเบี้ยยัง ชีพ
ผูสูงอายุมากกวานี้ (40 คน) อบต. ควรจัดใหมีที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาสังคม เชน
ผูสูง อายุไมมี ที่ อ ยูอ าศัย (15 คน) และอบต. ควรจั ดให มี ศูนยบริ ก ารสาธารณสุขสําหรั บ ผูสูง อายุ
(8 คน)
อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา ความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวา การดําเนินงานสวัสดิการ
สัง คมดานเบี้ยยังชีพผูสูง อายุขององคการบริ หารสวนตําบลบ านกิ่ว อํ าเภอแม ทะ จัง หวัดลําปาง
สวนใหญมี ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางX( = 3.46) แสดงให เ ห็นวา การดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมดานเบี้ยยัง ชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบ านกิ่ว ควรมีการจัดประชุม
รวมกั บ ผูนําชุม ชนเพื่อ รั บ ทราบป ญ หาที่ เกี่ ยวกั บ การจั ดสวัสดิก ารผูสูง อายุ ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะ
ประชาชนเกิดความไมแนใจและอยากใหองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว นําปญหาที่เกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการผูสูงอายุมาบูรณาการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหเปนสวนหนึ่งของแผนงานประจําปให
มากขึ้น หรือ เปนเพราะประชาชนยังขาดความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติง าน ระเบียบขอบั งคับ
ขององคการบริหารสวนตําบลอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปใน
ทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษา
นี้ก็ มี ค วามสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ นลินี โลชิ ง ชั ยฤทธิ์ (2549 : 76) ได ทํ า การศึ ก ษาการ
ประเมิ นผลการดําเนิน งานสวัส ดิก ารสัง คมด านเบี้ ยยัง ชี พ ผูสูง อายุ : กรณีศึก ษา เทศบาลนคร
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เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยผลการศึกษาพบวา ผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับความเหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการ
สัง คมดานเบี้ ยยัง ชีพ ผูสูง อายุขององคก ารบริ ห ารสวนตําบลบ านกิ่ ว อําเภอแม ท ะ จั ง หวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อ ใหเ กิดประโยชนตอการพัฒ นา ปรับปรุงการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอ แมทะ จังหวัด
ลํา ปาง ให มี ค วามเหมาะสมสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชนมากยิ่ง ขึ้ น ผู วิจั ย จึ ง ขอ
เสนอแนะ ดังนี้
1. องคก ารบริ ห ารสว นตํา บลบ า นกิ่ ว ควรเพิ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ความรู ความสามารถด า น
สวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือดานอื่น ๆ ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน เพื่อรองรับการ
ให บ ริก ารประชาชน ซึ่ ง มี ผลให การดําเนินงานตามภารกิ จเป นไปอยางมี ป ระสิทธิภาพ เนื่องจาก
องคการบริห ารสวนตําบลหรื อองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นอื่ น ๆ ที่ รับ ถายโอนภารกิจ หลายแห ง
ประสบปญ หาปริม าณงานมี จํานวนมาก เมื่อ เปรียบเทียบกับ จํานวนบุคลากร อี กทั้ง บุคลากรขาด
ประสบการณในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับถายโอน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. องคก ารบริ ห ารสวนตําบลบ า นกิ่ ว ควรมี ก ารสง เสริ ม และสนับ สนุนให มี ศู นยบ ริ ก าร
สาธารณสุขสําหรับ ผูสูง อายุ ซึ่ง เปนสวัส ดิก ารสัง คมอี กดานหนึ่ง นอกจากเบี้ยยัง ชีพผูสูงอายุ แต
ปญหาดานงบประมาณเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของหนวยงานที่ควรจะมีการใหความสําคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหเหมาะสมตามความตองการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มูล ที่ ไดจากการดําเนินงานสวัส ดิการสัง คมดานเบี้ ยยัง ชีพ ผูสูง อายุของ
องคก ารบริ หารสวนตําบลบ านกิ่ว อํ าเภอแมท ะ จัง หวัดลําปางนี้ ไปใชเ ปนแนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับการดําเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปตอไป เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดประชุมเพื่อ รับทราบป ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบานกิ่วและผูสูงอายุ เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู สรางความเขาใจ และนําปญหา
ที่เกี่ยวของมาบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีก ารศึก ษาวิจั ยถึงป ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสวัสดิก ารสัง คมดาน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ บทบาท และหนาที่ที่เหมาะสมในการดําเนินงานสวัสดิการ
สังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Public Administration based on Good Governance in Laihin Sub-district,
Kohkha district, Lampang Province
ปุณญิสา สุขเรือง*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาระดับ การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบ าลของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง จํานวน 373 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มี อายุ 36 - 50 ป มากที่ส ุด และสวนใหญส มรสแลว โดยมีก ารศึก ษาอยูในระดับ ต่ํา กวา
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ สวนใหญมีอาชีพภาคเอกชน และมีรายไดระหวาง 5,000-20,000 บาทตอ
เดือนมากที่สุด
ระดั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลตําบลไหล หิ น อํ า เภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
ไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก เทศบาลควรเอาใจ
ใส ป ญ หาของประชาชนและชุม ชนอยางตอ เนื่ อ งและทั่ ว ถึง อยางเป นธรรมต อ สั ง คมและชุม ชน
ผูบริหารควรเปนกลางดานการบังคับบัญชา ควรเอาใจใสพนักงานใหเกิดความสุข เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังและเต็มใจใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และผูบริหารควรกลาที่จะยอมรับความผิดชอบในการที่บริหารงานพลาดเมื่อเกิดปญหา
นิยามศัพท : การบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล
Abstract
This study aimed to investigate the level of public administration based on
good governance in Laihin Sub-district, Kohkha district, Lampang Province and to give
a proposal for public administration with good governance principles.The study was
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carried out by surveying 373 people in Laihin as target group using questionnaire and
100% of all questionnaires were collected. Statistic program was used for descriptive
analysis such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results show that the correspondents are female more than male. Most
of them are 36-50 years old and married. Their education levels are lower bachelor
degree with private sector occupation, and their incomes are 5,000 - 20,000 Baht a
month.
Laihin’s public administration based on good governance are in high level.
The study also proposes that sub-district municipality should take care the
problems of people and community continually, be fair for society and community,
officers of subdistrict municipality should deal with equity as well as look after and
encourage staffs of municipality office staffs which will drive work efficiency and
effectiveness respectively. Officers of subdistrict municipality should also take their
own responsibility on administrative faults.
Keywords : Public Administration, Good Governance
บทนํา
การปกครองสวนทอ งถิ่นถือเป นส วนหนึ่งของการบริ หารราชการแผ นดิน ซึ่ง เปนไปตาม
หลั ก การกระจายอํ านาจที่ รั ฐ บาลมอบอํ านาจในการบริ ห ารงานตามภารกิ จตาง ๆ โดยหลั ก การ
กระจายอํ านาจ และใหอิสระแกทองถิ่นเพื่อปกครองตนเองไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
โดยใหความสําคัญกับการปกครองสวนทองถิ่น และวางหลักการอยางชัดเจนไวในหมวด 14 มาตรา
281 - 290 ของรัฐ ธรรมนูญ แสดงเจตนารมณใหมีก ารกระจายอํานาจใหกับ ทอ งถิ่น โดยเนนให
ทองถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดานการบริหารกําลังคนและ
งบประมาณ โดยเนนใหป ระชาชนมีส วนร วมในการปกครองทอ งถิ่น(มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง,
2555:1)
เทศบาล เปนการปกครองสวนทองถิ่นรูป แบบหนึ่งของไทย มี อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
จัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ไดกําหนดหนาที่ของเทศบาลไว คือ มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง จะเห็นไดวาการปกครองทองถิ่นเปนการเมืองที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนตัวแทนของประชาชนจึง
สามารถจะตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดตรงเปาหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2554:2)
ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน และใชเปน
ขอสนเทศในการนําไปพัฒนาการดําเนินงานของเทศบาล ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน สามารถ
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แกไขปญหาและตอบสนองตรงกับความตองการของประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางและ
สนับสนุนการกระจายอํานาจ สรางความเขมแข็งใหภาคประชาสังคมและประชาชนในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาระดับ การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบ าลของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของเทศบาลตําบลไหล หิ น อํ าเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง จํานวน 373 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและไดรั บกลั บคืนมาทั้งหมด คิดเปนร อยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มากกว าเพศชาย คิ ดเป นร อ ยละ 61.19 มี อ ายุ 36-50 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.92 และสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 79.09 โดยมีการศึกษาอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 82.04 มีอาชีพภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
69.44 มีรายไดระหวาง 5,000 - 20,000 บาท ตอเดือน ถึงรอยละ 83.11
พบวา ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก
เทศบาลควรเอาใจใสปญหาของประชาชนและชุมชนอยางตอเนื่องและทั่วถึง อยางเปนธรรมตอสังคม
และชุมชน (35 คน) ผูบริหารควรมีความเปนกลางดานการบังคับบัญชา ควรเอาใจใสพนักงานใหเกิด
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ความสุข เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังและเต็มใจใหงานออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (23 คน) ผูบริหารควรกลาที่จะยอมรับความผิดชอบในการที่บริหารงาน
พลาดเมื่อเกิดปญหา (12 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษา ระดับ การบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหล หิ น
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของเทศบาลตําบลไหล หิน อํ าเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง ดานที่ มี คาเฉลี่ ย
มากที่สุดคือ หลักการมีสวนรวม มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X̅ = 3.66) รองลงมา คือหลักความ
รับผิดชอบ มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X̅ = 3.59) หลักความคุมคา มีความคิดเห็น อยูในระดับ
มาก (X̅ = 3.57) หลักความโปรงใส มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 3.52) หลักนิติธรรมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.49) หลักคุณธรรม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.46)
1. หลักการมีสวนรวม โดยภาพรวมระดับการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะ
เทศบาลตําบลไหลหินเปดโอกาสใหบุคลากร ผูที่มีสวนเกี่ยวของ และประชาชนไดเสนอความคิดเห็น
ในการแก ไขป ญหา มีส วนร วมในการตัดสินใจเรื่อ งที่ สําคัญ ที่มีผ ลกระทบตอชุมชน ในการประชุม
ประชาชนสามารถเขาเปนผูสังเกตการณไดโดยไมจํากัดสิทธิของประชาชน และประชาชนสามารถ
เสนอความคิดเห็น ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของเทศบาลตอการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่ง
ไมสอดคลองกับการศึกษาผลงานวิจัยของ มัทนา เหลืองนาคทองดี (2545) ศึกษาเรื่อง ความรูความ
เขาใจศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจในการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมี
กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงานบริหาร มีความสัมพันธกั บความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลอยาง
นัยสําคัญทางสถิติ โดยผูบริหารที่มีอายุมากกวา 40 ป การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปน
ผูบริหารระดับสูงมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี และเปนผูบริหารระดับกลาง นอกจากนั้นพบวา ผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
ระดับกลางมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อตางๆ คอนขางนอยมาก และยัง
พบวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางมีทัศนะที่ดีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารองคกร
2. หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมระดับการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลไหลหิน ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด ถูกตองครบถวนและทันกําหนดเวลา การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาล
คํานึงถึง ความรั บ ผิดชอบตอสั ง คม เอาใจใสตอ ปญ หาของประชาชนและชุมชนอยางตอ เนื่อ งการ
ใหบริการตาง ๆ ของเทศบาลใหดวยความรับผิดชอบตอบสนองความตองการของชุมชน และเทศบาล
ดําเนินการแกไขปรั บปรุ งขอ บกพรองตามรายงานผลการตรวจสอบและ ผลการประเมินจากฝาย
ตรวจสอบอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผลงานวิจัยของ เตือนใจ ฤทธิจักร (2550) ไดศึกษา
เรื่ อ ง “ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารสถาบั นนิติ วิท ยาศาสตร ตามทั ศนะของบุ คลากรสถาบั นนิ ติ
วิทยาศาสตรกระทรวงยุติธรรม” ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติงานใน
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ตําแหนง หนาที่แตกตางกั น มี ทัศนะตอธรรมาภิบาลในการบริห ารสถาบั นนิติวิท ยาศาสตร โดย
ภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย กลุมที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนมี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวากลุมที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก อาจเปนเพราะกลุมสายงานหลักและ
กลุมสายงานสนับสนุนของสถาบันนิติวิทยาศาสตรมีหนาที่ความรับผิดชอบตองานแตกตางกัน แตทั้ง
สองสายงานตองประสานการทางานรวมกัน
3. หลักความคุม คา โดยภาพรวมระดับ การบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่ งอาจเปนเพราะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลไหลหิน มีการวางแผน สงเสริม สนับสนุนใหใชทรัพยากรที่มี
อยูในทองถิ่น เชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ ฯลฯ มาใชใหเปนประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และมีการสงเสริม
สนับสนุน ใหนําวัสดุที่ใชแลว กลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มุงเนนคุณภาพและผลของงานเปนสําคัญ เทศบาลมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอการ
ปฏิบัติงานอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยไดใหขอสรุปในภาพรวมวา การบริการ
จัดการที่ดีเปนแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ ในหมูผูที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษาในปจ จุบัน จะเนนความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปรงใสใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงใหความสําคัญแกการมีสวนรวม
4. หลักความโปรงใส โดยภาพรวมระดับการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะ
เทศบาลตําบลไหลหิ น มี ก ารจั ดให มีก ารรายงานผลรับ จายเงิ นและจัดทํ ารายงานผลการจัดการ
ดําเนินงานประจํ าป เสนอผูที่ มี สวนเกี่ ยวขอ งและเป ดเผยตอสาธารณชน ผลการปฏิบั ติงานของ
เทศบาลสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน การเปดโอกาสใหบุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการวางแผนและการกําหนดนโยบาย มีการสื่อสารใหบุคลากรและประชาชน เขาใจนโยบาย
เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานโดยการแจงใหทราบถึงแผนงาน โครงการระเบียบหลักเกณฑ ผล
การดําเนินงานและสิทธิประโยชน ตาง ๆ ที่พึงจะไดรับอยางทั่วถึง และการเปดโอกาสใหประชาชน
และพนักงาน ติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงการตาง ๆ และการใชงบประมาณได ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัดธรร
มาภิบาล” พบวา ธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับวาเปนหลักการปกครองที่ดีที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย ถาระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได นอกจากจะมี ส วนทาให รั ฐ บาลมี เ สถีย รภาพแล วยั ง สร า งความเชื่อ ถือ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
5. ดานหลักนิติธรรม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สงผลมาจาก
เทศบาลตําบลไหลหินไมคอยมีการบริหารงานโดยยึดหลักการและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของเทศบาล
การออกบัญญัติโดยคํานึงถึงสิทธิหนาที่ของประชาชน การเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ไมคอยทั่วถึง ไมคอยเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตางๆ ที่จะมีผล
บังคับใชกับชุมชน การบริหารงานของเทศบาลไมคอยมีความชัดเจนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย,
ระเบียบและขอบังคับ และ เทศบาลมีการปฏิรูปกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ อยูในระดับที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษ
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กุล (2532) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการปกครองทองถิ่นและพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตย พบวา เมื่อ
พิจารณาถึงแนวโนมที่จะใหสภาตําบลพัฒนาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว จะเห็นไดวายังตอง
ปรับปรุงอีกในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในเรื่องประสิทธิภาพของคณะกรรมการสภาตําบลและเรือ่ งของ
รายไดที่มีอยูซึ่งหมายถึง การปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคจะตองลดบทบาทลงโดยกระจาย
อํานาจหนาที่และการจัดเก็บรายไดไปยังทองถิ่นใหมากที่สุด แตจะใหองคประกอบดังกลาวอยูในภาวะ
ที่เหมาะสม ในระดับใดนั้นเปนเรื่องที่จะตองใชดุลยพินิจอยางถี่ถวนจากหลายฝายและระยะเวลามาก
พอสมควร
6. หลักคุณธรรม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สงผลมาจาก
ผูบริหาร,สมาชิกและพนักงานเทศบาลตําบลไหลหิน ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ เอื้อเฟอและมี
น้ําใจ เพื่อประโยชนสวนรวมและประชาชนทั่วไป ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพพตา ประภาศิริ
(2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาธรรมาภิบาลในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผลการวิจัยพบวา
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้งนี้ ทํ าใหทราบถึงระดับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาควร
ปรับปรุงพัฒนาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใหอยูในระดับมากขึ้นจนถึงมากที่สุด ผูวิจัย
จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ให พ นัก งานเทศบาลตําบลไหล หิ น พั ฒ นาบทบาทหนาที่ ของตนเพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชน ประชาชน และใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
2. เทศบาลตําบลไหลหิน ควรมีการกําหนดนโยบายในการบริหารเชิงบูรณาการ โดยการนํา
จุดแข็งและจุดออนของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ในแตละดานมาเชื่อมโยงกัน
เพื่อ เป นการตอยอดใหมีก ารพัฒนาตอไป และหนวยงานที่ เกี่ยวของควรจัดกิ จกรรมสง เสริ ม หรื อ
โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการประสานงานเชิงกลยุทธเพื่อเสริมจุดออนในแตละดานของ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลไหลหิน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มู ล ที่ ไดจ ากการศึก ษาระดับการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของ
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในปรับปรุงและพัฒนา การ
ทํางานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรรณรงคใหบุคลากรและประชาชนของเทศบาลใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภายในองคกรอยางจริงจัง สรางจิตสาธารณใหบุคลากรและประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ที่ตนไดรับมอบหมาย
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1.3 ผูบริ หารควรกํ าหนดนโยบาย มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอั กษร และ
สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรมได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์จากการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
The Effectiveness of Operation of the Lai Hin Sub-district,
Koh Kha district, Lampang province
เพชรี สุวรรณเลิศ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อ ศึก ษาป ญหาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลไหลหิ น อํ าเภอเกาะคา จังหวัดลํ าปาง โดยกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 373 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ งมากกวา
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปม ากที่ส ุด โดยสวนใหญส มรสแลว และมีก ารศึก ษาอยูใ น
ระดับ ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี โดยมีอ าชีพ อยูใ นภาคเอกชนและมี ร ายไดเ ฉลี่ ยต อ เดือ นอยูร ะหวา ง
5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ประสิทธิผลโดยรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
อยูในระดับปานกลาง
ปญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การดําเนินงานของเทศบาลตํ าบลไหล หิน อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ควรมีมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรประชาสัม พันธ
ผลการดํ าเนินงานตาง ๆ ใหประชาชนทราบ และควรจั ดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพั ฒนา
เทศบาล
นิยามศัพท : ประสิทธิผล การดําเนินงาน
Abstract
The aims of this study were to classify the effectiveness of the operation of
the Lai Hin Sub-district Municipality, Koh Kha district, Lampang province and to
valuate of its problems and public opinions of its operations. A sample group used in
this study was 373 people residing in the areas of the municipality and selected by
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accidental sampling. An approach for data collection in this study, a questionnaire
was used and got back all 100 percent of responding. The collected data were
analyzed by using statistical software programs, and summarized the analyses with
descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study were found that the majority of respondents were
female. The ages of them were ranged between 36 and 50 years of age, with
marriage status and their levels of education were lower than bachelor’s degree.
Most of them had their careers in private sectors with the average monthly incomes
between 5,000 and 20,000 baht.
The effectiveness in the operation of the Lai Hin Sub-district Municipality, Koh
Kha District, Lampang province was overall moderate.
Its problems and public opinions about the operating implementation of the
Lai Hin Sub-district Municipality respected by descending order of frequency sorting
concluded that the municipality should have various kinds of measure to prevent its
fraud and misconduct, release the results of its operations to the public knowledge,
and allocate its sufficient budgets for municipality development, respectively.
Keywords : Effectiveness, Operation
บทนํา
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวน
ทองถิ่นพรอมกับมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาลและไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมายอยูเปนระยะ ๆ จนกระทั่งในสมัยที่จอมพลแปลก พิบูลยสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
ไดมีการพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใชแทนกฎหมายเกาทั้งหมด (สนธิ เตชานันท, 2545 :
10) และในปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 และนับวาเปนหนวยงานในการ
ปกครองระดับทองถิ่นที่มีลักษณะที่กระจายอํานาจการปกครอง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปกครองระดับ ทอ งถิ่นให มากที่ สุ ด จากบทบัญ ญัติของกฎหมาย ไดกําหนดหลัก เกณฑในการ
พิจารณาจัดตั้งทองถิ่นเปนเทศบาลไว 3 ประการ คือ 1)จํานวนและความหนาแนนของประชากรใน
ทองถิ่นนั้น 2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายตามที่กฎหมาย
กําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการทองถิ่น และ 3) ความสําคัญทางการเมืองของ
ทองถิ่น โดยพิจ ารณาถึงศักยภาพของทอ งถิ่นนั้นๆ สามารถพัฒ นาความเจริ ญไดร วดเร็ วมากนอ ย
เพียงใด (กุลธน ธนาพงศธร, 2531 : 32-47)
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น
การมี สวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานในดานตาง ๆ จึ งมีความสําคัญ และมีความจํ าเป น
อยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญ และความจําเปนของการดําเนินงานดังกลาว และจากการที่ผูวิจั ย
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ปฏิบัติงานที่เทศบาลตําบลไหลหิน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และเพื่อ ศึก ษาป ญหาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลไหล หิ น อํ าเภอเกาะคา จั ง หวัดลํ าปาง โดยกลุ ม ตัวอยา งที่ ใชใ นการศึก ษาครั้ ง นี้
คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 373 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 56.84 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.40 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 55.24 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
89.27 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 94.11 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 94.65
พบวา ประสิทธิผลโดยรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.38) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาลตําบล
ไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรมีมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (30 คน)
เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตาง ๆ ให

646

ประชาชนทราบ (22 คน) และเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอตอการพัฒนาเทศบาล (16 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลไหล หิ น เห็ นวาประสิ ทธิผลโดยรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.38) แสดงใหเห็นวา การดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลไหลหินยังไมเปนที่พึงพอใจของประชาชนหรือบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ทั้งนี้ อาจ
เปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ไหลหินมากนัก หรือประชาชนบางคนอาจจะเกิดความเบื่อหนายทางการเมืองมองไมเห็นประโยชน
ของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน หรืออาจจะมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลไหลหินไมดีพอ หรือประชาชนอาจเกิดความกลัวหรือไมแนใจ หรือไมไววางใจในการ
ทํางานของเทศบาลตําบลไหลหิน หรือเปนเพราะ ประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลไหลหินอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด
จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ เอกราช มณีกรรณ (2542) ไดทําการศึกษาเรื่อ ง "ประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบล:ศึกษากรณี จังหวัดมุกดาหาร" พบวา
1. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในภาพ
รวมอยูในระดับสูง โดยคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในดานการ
ประเมินผล รองลงมาคือดานการวางแผน และนอยที่สดคือดานการตัดสินใจ
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการบริหารงานสวนตําบล
ไดแก เพศ อายุ ระสับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนง และความรูความเขาใจในบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบล
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับประสิทธิผลโดยรวมในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จั งหวัดลํ าปาง วาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเป นการสง เสริมให
ความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากขึ้น ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหินมากยิ่งขึ้น
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2. เทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหินโดยการประชาสัมพันธ ชี้แจง
เชิญชวนใหประชาชนไดเขามา มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเ ป นแนวทางในการพั ฒนา ปรั บ ปรุง และแก ไขเกี่ ยวกั บ การ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลตําบลไหลหินกับ
ประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไหลหิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานสา
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
The participation of people in Mayoral election at Bansa’s Subdistrict
Municipality,
Chaehom District, Lampang
ภามณฑ สวัสดี*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วั ตถุป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส วนร วมของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลํ าปาง และเพื่ อศึกษาปญ หาและขอ เสนอแนะ
เกี่ ยวกั บ การมี ส วนร วมของประชาชนในการเลื อ กตั้ง นายกเทศมนตรี ตําบลบ านสา อําเภอแจ ห ม
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล
ตําบลบ านสา อํ าเภอแจ ห ม จั ง หวัดลํ าปาง จํ านวน 366 คน ซึ่ ง ไดม าโดยการสุ ม แบบบั ง เอิ ญ ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ สวนใหญมีอาชีพรับจาง มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือนมากที่สุด และ
สวนใหญมีระยะเวลาที่เขามาอาศัยอยูในเขตเทศบาลมากกวา 4 ปขึ้นไป
การมี สวนร วมของประชาชนในการเลื อกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลบานสา อํ าเภอแจ ห ม
จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก เทศบาลควรจัด
ใหมีเวทีปราศรัยของผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสัญจรตามหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
นโยบายของผูสมัครอยางทั่วถึง เทศบาลควรจัดใหมีการใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา และเทศบาลจะตอง
ทําการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีผานกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน เชน เวทีประชาคมหมูบาน
นิยามศัพท : การมีสวนรวม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

651

Abstract
This study aimed to investigate the participation of people in Mayoral
election at Bansa’s Subdistrict Municipality, Chaehom District, Lampang and to studies
the problems and suggestions through. The target group was 366 local peoples in
Bansa by random sampling, who can vote in mayoral election. The tools of this study
was questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas can be
returned. Statistic’s programs was used to analyzed data by descriptive analysis, such
as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, The age
of range was 41-50 years old and most of them were married, their education were
lower than bachelor's degree. The most were employer, theirs revenue were less
than 5,000 Baht per month and they lives at Bansa’s subdistrict more than 4 years.
The participation of the people in the mayoral election at Bansa’s Subdistrict
Municipality, Chaehom District, Lampang was moderately levels.
The problems and suggestions from the participation of people in Mayoral
election were such as Bansa’s Subdistrict Municipality should have the speeches of
candidates by roaming to the villages for people to get to know a candidate's policy,
Municipalities should have the right to vote in mayoral election before true’s day
and Municipalities have to promote about the election by using activities such as the
village community.
Keywords : Participation, Mayoral election
บทนํา
การปกครองทองถิ่นของประเทศไทยในยุคเริ่มตน ไดรับอิท ธิพลทางความคิดจากประเทศ
ตะวันตกและชนชั้นสูงที่เปนผูมีอํานาจในการปกครองประเทศมิไดเกิดขึ้นจากขอเรียกรองและความ
ตองการของประชาชนภายในทองถิ่น การศึกษาบริบททางประวัติศาสตรและสังคมของการปกครอง
ทองถิ่นไทยในระยะเวลาตอมา ทําใหทราบวาสถาบันระบบราชการหรือผูบริหารประเทศในแตละยุค
สมัยไดมีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการในการปกครองทองถิ่นโดยผานการ
ควบคุมของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด มิไดเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มหรือการผลักดัน
จากประชาชนในทองถิ่นแตอยางใด จนกระทั่งป พ.ศ.2530 กระแสแนวความคิดเรื่องการกระจาย
อํานาจและการปกครองตนเองของทองถิ่นเริ่มเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้น ซึ่งตอมานําไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ได
กําหนดหลักการและวิธีการในการปกครองทองถิ่นเอาไวอยางละเอียดและชัดเจนกวารัฐธรรมนูญที่
เคยมี มาในอดีตอันนําไปสูก ารเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบ โครงสร างและการบริห ารจัดการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน (ณัฐกร วิทิตานนท, 2549)
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ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีตําบลบ านสา อําเภอแจ หม จั งหวัดลําปาง เพื่ อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมในการเลือกตั้งของประชาชนเขตตําบลบานสาตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานสา อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วั ตถุป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส วนร วมของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลํ าปาง และเพื่ อศึกษาปญ หาและขอ เสนอแนะ
เกี่ ยวกั บ การมี ส วนร วมของประชาชนในการเลื อ กตั้ง นายกเทศมนตรี ตําบลบ านสา อําเภอแจ ห ม
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล
ตําบลบ านสา อํ าเภอแจ ห ม จั ง หวัดลํ าปาง จํ านวน 366 คน ซึ่ ง ไดม าโดยการสุ ม แบบบั ง เอิ ญ ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญ เป นเพศหญิ งมากกวาเพศชาย คิดเปนร อยละ 58.74 มีชวงอายุร ะหวาง
41-50 ป มากที่สุด คิดเปนรอ ยละ 27.05 และสวนใหญส มรสแลว คิดเปนรอ ยละ 63.39 โดยมี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 83.06 มีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ
คิดเป นรอ ยละ 37.43 มี ร ายไดนอ ยกวา 5,000 บาทตอ เดือ น ถึง ร อ ยละ 51.64 และส วนใหญ
มีระยะเวลาที่เขามาอาศัยอยูในเขตเทศบาลมากกวา 4 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96.17
พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.39) จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบว า ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ตําบลบ านสา อําเภอแจ ห ม จั ง หวัดลํา ปาง เรี ยงลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก เทศบาลควรจัดใหมีเวทีปราศรัยของผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสัญจรตาม
หมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบนโยบายของผูสมัครอยางทั่วถึง (32 คน) เทศบาลควรจัดใหมี
การใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา (20 คน) และเทศบาลจะตองทําการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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อยางทั่วถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีผานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เชน เวทีประชาคม
หมูบาน (14 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสา อําเภอแจหม
จั ง หวัดลํา ปาง พบวา ประชาชนผู มี สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ง ในเขตเทศบาลตําบลบ านสาส วนใหญมีสวนรวม
อยูใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.39) แสดงใหเ ห็น วา ประชาชนในเขตเทศบาลตํา บลบา นสา
ยัง ให ความสนใจตอการมีสวนรวมทางการเมืองยังไมมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยงั ไม
เขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอการมีสวนรวมทางดานการเมืองไมมากนัก ประชาชน
บางคนอาจจะเกิดความเบื่อหนายทางการเมืองมองไมเห็นประโยชนของกิจกรรมการเมือง หรือ มี
ความรูความเขาใจการปกครองรูปแบบเทศบาลไมดีพอ ประชาชนเกิดความไมแนใจและไมไววางใจการ
ทํางานของเทศบาล ความสนใจในการเมือ งจึง มีไมม ากนัก หรือ เปนเพราะประชาชนไมเ ขาใจใน
กิจ กรรมการมีสวนรว มทางการเมือ งอยางถอ งแท จึง ไมก ลา ที่จ ะพิจ ารณาตัดสินใจวา จะใหคา
น้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผล
การศึกษานี้ ก็มีความสอดคลอ งกับ การศึก ษาของ รัง สิวุฒิ ชํานาญงาม, (2554) ไดทําการศึก ษา
การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด
จังหวัดบุรีรัมย โดยผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้ งนี้ ทํ าใหทราบถึงระดับการมี สวนรวมของประชาชนในการเลื อกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อ
เปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองให
มากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลบานสา และผูที่เกี่ยวของควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมทางการเมือง เชน เชิญชวนใหติดตามขาวสารการเลือกตั้ง การสังเกตการณเลือกตั้ง การรับและ
สงหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อีกทั้งยังไดติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งได การเขามามีสวนรวมของประชาชนทําใหประชาชนเขาใจ
ถึง บทบาทหนาที่ ความสํา คัญ ของตนเองในการมี ส วนร วมในการบริ ห ารงานของเทศบาลตํา บล
อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. เทศบาลตําบลบานสา และผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึง
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญ ชวนใหป ระชาชนไดเ ขามา
มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเกี่ยวกับตัวผูสมัคร เพื่อเปนการชวยตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือ กตั้ง นายกเทศมนตรี
ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒ นา ปรับ ปรุง และแกไข
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลตําบลบานสาและ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ บทบาท และหนาที่ที่เหมาะสมในการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
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ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
The Relation of personnel to Bankha’s Subdistrict Administrative
Organization (SAO),
Amphur Mueng Lampang, Lampang
มนสิชา ปงบานเหลา*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการการเมือง ขาราชการ และพนักงานจาง จํานวน
52 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมา
ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
โดยเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด สวนใหญสมรสแลว มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบลระหวาง 4-10 ป เปนสวนใหญ และสถานภาพของบุคลากรสวนใหญ
เปนขาราชการการเมือง
ความผูกพันโดยรวมตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบ านคา อํ าเภอเมื อ ง
ลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก
ปญหาและขอ เสนอแนะ เกี่ยวกั บความผูกพั นตอองคกรของบุคลากรองคการบริห ารสวน
ตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก
ผู บ ริ ห ารควรให ความสํ าคัญ กั บ ระบบการพิ จ ารณาความดี ความชอบ ระบบการให ร างวัล และ
ผลตอบแทนตาง ๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเปนการสรางความรูสึกผูกพันตอ
องคกรใหกับบุคลากร ควรสงเสริมใหมีการฝกอบรม พัฒนาความรู ทักษะ วิทยาการใหม ๆ ใหแก
บุคลากรในองคกร สนับสนุนใหมีการศึกษาตอในสาขาที่เอื้อตอการทํางานใหบุคลากรไดรูสึกวางานนัน้
มีความทาทายและมีความกาวหนา การทํางานในองคกรไมมีการประสานงานและมีการมอบหมายงาน
ที่ไมตรงกับความชํานาญของบุคลากร และควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความผูกพันของคนในองคกร
เชน การจัดกีฬาสัมพันธของบุคลากรทั้งองคกร เพื่อเสริมสรางบรรยากาศความเปนกันเองในองคกร
ใหมากขึ้น
นิยามศัพท : ความผูกพันตอองคกร
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Abstract
This study aimed to investigate the relation of personnel to Bankha’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Amphur Mueng Lampang, Lampang and to studies the
problems and suggestions throughly. The target group was political government
officers, government officers and general employees about 52 peoples. The tools were
questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas can be returned. The
Statistic’s programs was used to analyzed data by descriptive analysis, such as frequency,
percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male. The age
of range was 36-50 years old and all of them were marriage, their education were
lower than bachelor's degree and theirs revenue were 5,000-20,000 Baht. They worked at
Bankha’s SAO about 4-10 years and the most of them were political government officers.
The relation of personnel to Bankha’s Subdistrict Administrative Organization
(SAO), Amphur Mueng Lampang, Lampang was high levels.
The problems and suggestions about the relation of personnel to Bankha’s
Subdistrict Administrative Organization (SAO), Amphur Mueng Lampang, Lampang were
respectively from high to low scores. CEO should create motivation for makes relationship
in work, such as prize for good job, work judgment and yield from work. SAO should
permit to training or knowledge development and make good innovations for
organization, because its make them to self-development. In work-job of organization,
among personnel and work don’t be related. The last one, should to promote SAO
activities for personnel in organization such as, personnel sport’s day, it can make people
relationship.
Keywords : The Relation of personnel
บทนํา
องคกรทุก องคก รจะประสบผลสํ าเร็จ และบรรลุเ ปาหมายที่กําหนดไวไดนั้น เกิ ดจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรหลักในการบริหาร
จัดการที่สําคัญ ไดแก 4’Ms คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ (Material)
และการบริหารจัดการที่ดี (Management) และเปนที่ยอมรับกันวา “คน” หรือบุคลากร ไมวาจะเปน
ผูนําหรือผูปฏิบัติ ถือไดวาเปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสําคัญที่สุดและเปนหัวใจหลักของ
การบริหารองคกร เพราะความสําเร็จของงานนั้นขึ้นอยูกับมนุษย บรรดาสิ่งกอสราง อาคาร เครื่องมือ
เครื่องจักร ถึงแมวาองคกรจะมีเงินทุนซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณที่ทันสมัยมีราคาแพงมาก
เพียงใดก็ตาม แตถาหากขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถก็จะไมกอใหเกิดผลประโยชนอันใด
การจัดคนเขาทํางานหรือการบริหารงานบุคคล จึงถือไดวาเปนงานที่มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งจะมีผลทําให
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การบริหารงานและการเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปราณี กองทิพย และมังกร
ปุมกิ่ง, 2542)
ดังนั้น ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลของการปฏิบั ติง านที่ เกิดขึ้น ยอ มมี ความสั มพันธกั บ
ระดับความผูกพั นตอองคกรที่แตกตางไป หากหนวยงานใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลในการ
ดําเนินงานสู ง ยอ มสั นนิษฐานไดวา สมาชิก ในองคก รนั้นมี ความผู ก พั นตอ องคก รสู ง เชนเดียวกั น
ในทางตรงกันขาม หากสมาชิกในองคการไมมีความผูกพันตอองคกรจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เปน
ปญหาแกองคการ เชน ปญหาการลาออกจากงาน ปญหาการขาดงาน ปญหาการทํางานสาย เปนตน
(Steers and Porter, 1983)
ดังนั้น การสรางความผูกพันตอองคกรใหเกิดแกบุคลากร จึงเปนเรื่องสําคัญที่องคกรทุก ๆ
องคกรไมควรละเลยและควรสนใจที่จะสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร และอยูกับองคกร
ไดนาน ๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อจะไดนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการจั ดการดานบุคลากรขององคก ารบริห ารสวนตําบลบ านคา อําเภอเมื องลํ าปาง จัง หวัด
ลําปาง ตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการการเมือง ขาราชการ และพนักงานจาง จํานวน
52 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมา
ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ 55.8 มีชวงอายุ
ระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.6 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 80.8 มีการศึกษา
อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 46.2 สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง
5,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 92.3 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
ระหวาง 4-10 ป เป นส วนใหญ คิดเป นร อ ยละ 59.6 และสถานภาพของบุ คลากรส วนใหญ เ ป น
ขาราชการการเมือง คิดเปนรอยละ 38.5
พบวา ความผูกพันโดยรวมตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (x̅ = 3.82) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ
ไดแก ผูบริหารควรใหความสําคัญกับระบบการพิจารณาความดี ความชอบ ระบบการใหรางวัล และ
ผลตอบแทนตาง ๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเปนการสรางความรูสึกผูกพันตอ
องคกรใหกับบุคลากร (25 คน) ควรสงเสริมใหมีการฝกอบรม พัฒนาความรู ทักษะ วิทยาการใหม ๆ
ใหแกบุคลากรในองคกร สนับสนุนใหมีการศึกษาตอในสาขาที่เอื้อตอการทํางานใหบุคลากรไดรูสึกวา
งานนั้นมีความทาทายและมีความกาวหนา (15 คน) การทํางานในองคกรไมมีการประสานงานและมี
การมอบหมายงานที่ไมตรงกับความชํานาญของบุคลากร (7 คน)และควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความผู ก พั นของคนในองคก ร เชน การจั ดกี ฬาสั ม พั นธ ของบุ คลากรทั้ ง องค ก ร เพื่ อ เสริ ม สร า ง
บรรยากาศความเปนกันเองในองคกรใหมากขึ้น (5 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ
เมื องลําปาง จั งหวัดลํ าปาง พบวา บุคลากรองคการบริ หารส วนตําบลบ านคา อํ าเภอเมื อ งลํ าปาง
จังหวัดลําปาง มีความผูกพันโดยรวมตอองคกรอยูในระดับมาก (X̅ = 3.82) แสดงใหเห็นวาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลบานคามีความพึงพอใจในการทํางาน และมีความรูสึกที่ดีตอองคกรใน
ระดับ หนึ่ง ทั้งนี้อ าจเป นเพราะบุคลากรเห็นวาองคกรมีก ารกําหนดและถายทอดนโยบาย กลยุท ธ
วิสั ยทั ศน พั นธกิ จ เป าหมาย ให ผู ป ฏิบั ติง านทราบอยางชัดเจนและเป นระบบ ทํ าให บุ คลากรมี
เปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบุคลากรเห็นวา
งานที่ตนปฏิบัติมีความสําคัญสอดคลองกับเปาหมาย นโยบายขององคกรเชนเดียวกับงานดานอื่น ทํา
ใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะทํางานมากขึ้น อีกทั้งบุคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้แลว
ยิ่งทําใหบุคลากรเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มที่ รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูบังคับบัญชา และ
เพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ กรกช สุขชวย, (2554)
ไดทํ าการศึกษาความผู กพั นตอ องคกรของวิศวกรการไฟฟ าส วนภูมิ ภาค โดยผลการศึก ษาพบวา
วิศวกรการไฟฟาสวนภูมิภาค มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความผูกพันโดยรวมตอองคกรของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก ดังนั้น เพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีอิสระในการคิด โดยใหกําหนด
วิธีการทํางานดวยตนเองและยกยองชมเชยเมื่อทํางานสําเร็จบรรลุเปาหมาย
2. การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร ไมจําเปนตองลงทุนมากมายเสมอไปบางครั้งการจูงใจโดยไม
ใชเงินอาจใหผลตอบแทนที่ดีกวา เชน
2.1 ความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน การตระเตรียมโอกาสสําหรับความกาวหนาและ
เติบโตใหกับบุคลากร
2.2 ควรมีการสรางความผูกพันของผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารตอบุคลากรผานกิจกรรมตาง ๆ
เชน กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ
2.3 ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง เชน ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การฝกอบรม
3. ควรจัดใหมีการประชุมบุคลากรในสังกัดทุกเดือน เพื่อจะไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือชี้แจงใหเขาใจตรงกัน โดยเนนการทํางานแบบมีสวนรวม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง นี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
แกไขเกี่ยวกับการจัดการดานบุคลากร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรบริหารทรัพยากรบุคคล บริห ารผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรม และให
ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนางาน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงรู ปแบบการเสริม สรางความผูก พันตอ องคกรของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เกิดความรักและความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานคา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
People's participation in Community Development
MuangLampang District, Lampang province.
สมชัย กันทะวงค*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง
ตําบลพระบาท อํ าเภอเมื อ งลํ าปาง จั ง หวัดลํ าปาง โดยกลุ ม ตัว อยางที่ ใชในการศึก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนกลุ ม ตั ว อย า งชุ ม ชนเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ตํ า บลพระบาท อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง
จังหวัดลําปาง จํานวน 340 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 100
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุ
ระหวาง 51 ปขึ้นไป มากที่สุดและสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
เปนสวนใหญและสวนใหญมีอาชีพรับจาง
การมีส วนร วมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชนเขตเทศบาลนครลํ าปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ป ญ หาและขอ เสนอแนะ เกี่ ยวกั บ การมี ส วนร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุม ชนเขต
เทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1.เทศบาลนครลําปางควรจัดใหมีเวทีประชาสัมพันธ นโยบายที่สําคัญๆเพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบนโยบายตางๆไดอยางทั่วถึง 2.การไมมีเวลาเพราะประชาชนตองทํามาหากิน 3. การที่ประชาชน
ไมทราบวาจะมีสวนรวมอยางไร 4.จึงควรจะมีคาตอบแทนที่เหมาะสมแก การมีสวนรวมของประชาชน
ตามสมควรเพราะเขตเทศบาลนครลําปาง ประธานชุมชนและคณะกรรมชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง
ของชุมชนไมมีคาตอบแทนแตอยางใดซึ่งผิดกับการเปนกํานันและผูใหญบานที่มีเงินคาตอบแทน
นิยามศัพท : การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาชุมชน
Abstract
This study aimed to investigate the involvement of residents in community
development, Lampang municipality in phrabat, Muang Lampang district, Lampang
province and to continuing to study the issue and suggestions on Participation of
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citizens in community development in Phrabat, Muang Lampang district, Lampang
province. by samples used in this study is the sample communities, Lampang
municipalities, in Phrabat,Muang, Lampang district, Lampang province. 340 people
and get back a total of 340. To 100 percent in this study used a questionnaire as a
tool to collect data, which were analyzed using SPSS and analyzed with descriptive
statistics using frequencies. Percentage, mean and standard deviation.
The results of the study found that most respondents were female than
male. Are aged between 51 years and most And mostly married. The education level
is lower than a bachelor's degree is the most common and most are employed.
Participation of citizens in community development,Lampang municipality in phrabat,
Muang Lampang district, Lampang province. provinceis involved in the development
community as a whole is moderate.
Problems and Suggestions About the involvement of citizens in community
development MuangLampang district, Lampang province. Parish sort descending. 1
Lampang municipalities, should be provided PR arena. Important policy so that
people can get to know the policies thoroughly. 2 The time because they have to
make a living. 3 People do not know what will be involved, however. 4 Should be a
reasonable compensation to. Participation of citizens as reasonable because the
Lampang. Chairman of the Board, the community and the community that elected
officials of the community which no compensation whatsoever wrong with the
village chief and headman whose emoluments.
Keywords : People's participation , Community Development
บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ.2542 สื่อใหเห็นวา หัวใจสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการกระจายอํานาจ คือการที่ประชาชนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในรูปการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การสนับสนุนกิจกรรม การเสนอความเห็น การตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่นและที่ สําคัญการเขามามีส วนรวมในการจั ดทํ าแผนในการพัฒนาท องถิ่นของ
ตนเอง ดังนั้นแผนกระจายอํานาจจึงมีเปาหมายชัดเจนที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสิ นใจในดานนโยบายขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่นซึ่ งเป นการส งเสริ ม ให เ กิ ด
กระบวนการเรียนรูในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของชุมชนในทองถิ่นดวย การใหประชาชน
ในทองถิ่นทุกระดับไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา เนื่องจากประชาชนทุกคนในทองถิ่นลวนไดรับ
ผลกระทบตอการวางแผนทั้งทางตรง และทางออม การใหประชาชนมีสวนรวมรับทราบขอมูลมากขึ้น
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และรูจักวิเคราะหถึงปญหาเพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา
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เมื่ อ นําไปสู ก ารปฏิบั ติ ประชาชนในท องถิ่นจะมีความผูก พั นกั บแผนพั ฒ นานั้นมี ความเขาใจและ
ยอมรับแผนพัฒนาที่จัดทําขึ้นดวยกัน (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2542: 4-5)
ปจ จุบั นคําวาการมี สวนรวมไดใชกั นอยางแพร ห ลายไม วาจะเป นในฝายภาครั ฐ บาล ฝ าย
เอกชนก็ แล วแตมัก จะนําหลั ก การมี ส วนร วมไปใชเ พื่ อ ให เ กิ ดผลประโยชนสู ง สุ ดในแง ของการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น รวมจัดตั้งกลุม จัดทํา
โครงการ เปดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความตองการของตัวประชาชนเองซึ่งคุณไพรัตน
เดชะรินทร ไดบอกวาในประเทศไทย การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเปนตัวแปรที่ขาดมิได
งานพัฒนาที่ประชาชนไมมีสวนรวม ยอมมิใชงานพัฒนาที่แทจริงแตเปนงานใหบริการแบบสงเคราะห
ยิ่งไปกวานั้น คุณ อํานาจอนันตชัย สรุปวา การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนาชนบท ไมมีประเทศ
ไหนที่พัฒนาโดยปราศจากการรวมมือของประชาชน (ผช.ดร.ชินรัตน สมสืบ,2539:20)
จากขอมูลขางตน ประกอบกับผูศึกษาเปนคนในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง วาอยูในระดับใด โดยมี ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยางไร
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระ
บาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง
ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลํ าปาง จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ งนี้ คือ
ประชาชนกลุ ม ตั ว อย า งชุ ม ชนเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ตํ า บลพระบาท อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง
จังหวัดลําปาง จํานวน 340 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 100
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 64.11 มีชวงอายุระหวาง 51 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.17 และสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 60 โดยมีการศึกษาอยูในระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 52.05 มีอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 50.00 มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท
ตอเดือนรอยละ 36.17 และมี รายไดร ะหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอ ยละ 50.00
ตามลําดับ
พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมื องลํ าปาง จั งหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̅ = 2.63 ) ซึ่ง ไมเ ปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหา
นอยตามลําดับ ไดแก เทศบาลนครลําปางควรจัดใหมีเวทีประชาสัมพันธ นโยบายที่สําคัญๆเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบนโยบายตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง (35คน) การไมมีเวลาเพราะประชาชนตองทํามา
หากิน (31คน) การที่ประชาชนไมทราบวาจะมีสวนรวมอยางไร (19คน) และควรจะมีคาตอบแทนที่
เหมาะสม (15คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบล
พระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวม อยูในระดับปาน
กลาง ( x̅ = 2.63 ) แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางตําบลพระบาท ยังใหความ
สนใจตอการมีสวนรวมทางการเมืองยังนอย ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญ ยังไมเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอการมีสวนรวมทางดานการเมืองมากนัก ประชาชนบางคนอาจจะ
เกิดความเบื่อหนายทางการเมืองมองไมเห็นประโยชนของกิจกรรมการเมือง หรือมีความรูความเขาใจ
การปกครองรู ปแบบเทศบาลไม ดีพ อ ประชาชนเกิดความไม แนใจและไมไววางใจการทํ างานของ
เทศบาล ความสนใจในการเมืองจึงมีไมมากนักหรือเปนเพราะประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการมีสวน
รวมทางการเมืองอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด จึง
ตอบในระดับ ปานกลางไวก อ น ซึ่ ง เป นปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ ตามผลการศึ กษานี้ ก็ มีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ รังสิวุฒิ ชํานาญงาม,(2554) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมือง
ท อ งถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริ ญ อํ าเภอบ านกรวด จั ง หวัดบุ รี รั ม ย โดยผล
การศึกษาพบวา การมี สวนรวมทางการเมือ งทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริ ญ
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการมี สวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สามารถนําผลที่ไดไปใช
เปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง ดังนั้น จึง
ควรทําการรณรงค สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม
2. ปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาล
นครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ยังตองการไดรับการสนับสนุนและ
แกไขปญหาใน 4 ประเด็นก็จะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลํ าปาง จังหวัดลําปาง เกิดประโยชนและเกิ ดผลสั มฤทธิ์สูงสุ ด
ไดแก 1. เทศบาลนครลําปางควรจัดใหมีเวทีประชาสัมพันธ นโยบายที่สําคัญ ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบนโยบายตางๆไดอ ยางทั่ วถึง 2. การไม มี เวลาเพราะประชาชนตอ งทํ ามาหากิ น 3. การที่
ประชาชนไมทราบวาจะมีสวนรวมอยางไร 4. ควรจะมีคาตอบแทนที่เหมาะสมแกการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามสมควรเพราะเขตเทศบาลนครลําปาง ประธานชุมชนและคณะกรรมชุมชนที่มาจากการ
เลือกตั้งของชุมชนไมมีคาตอบแทนแตอยางใดซึ่งผิดกับการเปนกํานันและผูใหญบานที่มีเงินประจํา
ตําแหนง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง นี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
และแกไขเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดอบรมสงเสริมใหความรูหรือพบปะ พูดคุย ทําความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาของประชาชนเพื่อจะทําใหเกิด การแลกเปลี่ยน เรียนรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนเขตเทศบาล
นครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบและบทบาทที่ เหมาะสมในการมีส วนรวมทางการเมื องของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการ
บริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
Management efficiency for Self-sufficiency economy community of Chaehom’s
Subdistrict Administrative Organization (SAO), Chaehom, Lampang.
นพดล ไวมาก*
บทคัดยอ
กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานกลุม
อาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวน
ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมอาชีพเศรษฐกิจ
ชุม ชนแบบพึ่ งตนเองขององคการบริห ารสวนตําบลแจห ม อําเภอแจห ม จัง หวัดลํ าปาง จํ านวน
189 คน ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดกลับคืน
มาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวย
สถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมอาชีพผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ป มากที่สุด สวนมากสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีเปนสวนมาก สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน
มากที่สุด
ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหาร
สวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งตนเองขององคการบริหารงานสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่
จากมากไปหานอย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการใหความรูในการบริหารงานกลุม
อาชีพ ดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการใหความรูดานการผลิต
การตลาดเพื่อตอบสนองความตองการสินคาอยางหลากหลาย และองคการบริหารสวนตําบล ควรจัด
ใหมีการอบรมเสริมความรูดานบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณอยางเปนระบบ เชน มีการวางแผน
จั ด หาวัส ดุ อุ ป กรณ เพื่ อ ลดต น ทุ น ในการผลิ ตการจั ดทํ าทะเบี ยนคุม วัส ดุ อุ ป กรณ การจั ดเก็ บ
บํารุงรักษาและดูแลใหสามารถใชงานไดในระยะเวลาที่ยาวนาน มีการนําวัสดุ อุปกรณ ในทองถิ่นมา
ประยุกตใชเพื่อลดตนทุน
นิยามศัพท : ประสิทธิภาพ การบริหารงาน กลุม อาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึง่ ตนเอง
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Abstract
This study investigated management efficiency for Self-sufficiency economy
community of Chaehom’s Subdistrict Administrative Organization (SAO), Chaehom,
Lampang and studied guideline for development through. The target group was the
member of Self-sufficiency economy community in Chaehom’s SAO 189 peoples.
The tools were questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all datas
can be returned. The statistic’s program was used to analyzed data by descriptive
analysis, such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, the age
of them were 36-50 years old, there were married and their education were lower
than bachelor's degree. Their occupations were agriculture and they earns less than
5,000 bht/month. Management efficiency for Self-sufficiency economy community of
Chaehom’s Subdistrict Administrative Organization (SAO), Chaehom, Lampang was
moderately levels.
The problems and suggestions from management efficiency for Self-sufficiency
economy community of Chaehom’s Subdistrict Administrative Organization (SAO),
Chaehom, Lampang were respectively from high to low frequency such as, SAO
should to provide knowledge in another management regularly, SAO should to
provide the knowledge in production and marketing for respond products
requirement. And finally, SAO should to training in supply management such as
planning to provide the supply for saving in register production, controlling the
supply, maintenance and applying for reduce cost..
Keywords : Management, Efficiency, Self-sufficiency economy community
บทนํา
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นของไทยรูปแบบหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 คือ สภาตําบลใดที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนติดตอกันเปน
ระยะเวลา 3 ป ไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท สามารถยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล
โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีงบประมาณในการบริหารจัดการไดอยางเต็มรูปแบบ โดยในการบริหารจัดการนั้น
องคก ารบริ ห ารส วนตําบลนั้นมุ ง เนนที่ จ ะพั ฒ นาท อ งถิ่นของตนเองในดานตาง ๆ เชน ดานการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนารายไดและการดูแลความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่เปนหลัก และองคการบริหารสวนตําบล ถือไดวามีบทบาทที่สําคัญตอเศรษฐกิจชุมชน
ในแง ของการเป น องคก รในการบริ ห ารจั ดการพั ฒ นาตํา บล ทั้ ง ทางดานเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
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วัฒนธรรม หนาที่ดังกลาวถือไดวาเปนหนาที่ปกติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ องคกร
และหนวยงานตาง ๆไมวาภาครัฐหรือเอกชน พากันตื่นตัวใหความสําคัญกับชุมชน ในสถานการณที่
ตองการใหสังคมมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเพื่อใหในการที่จะกระจายอํานาจการ
ปกครองสูทองถิ่น ในระดับพื้นฐานคือ “ตําบล” เพื่อเปนการสรางรากฐานของระบอบประชาธิปไตย
ใหมีความมั่นคง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตอการบริหารงานระดับตําบล เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริห ารงานภายในตําบลใหเกิดการคลองตัว รวมทั้ งสนับสนุนใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีทรัพยากรใน การบริหารงานไมวาจะเปนดานงบประมาณ หรือมีบุคลากร
เปนของตนเองอยางเพียงพอ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไดอยางทั่วถึง การดําเนินการกระจาย
อํ านาจ ลงสู อ งค ก ารบริ ห ารส วนตําบลเป นรู ป ธรรมมากขึ้ น เมื่ อ มี ป ระกาศใชรั ฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เปนการวางพื้นฐานและเปนตัวเรงใหเกิดการ
ปฏิรูปเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ(สถาบันดํารงราชานุภาพ.2539 : 3-5)
ดัง นั้นเพื่ อ ให อ งคก ารบริ ห ารส วนตําบลสามารถที่ จ ะทํ าหนาที่ ในการส ง เสริ ม กลุ ม อาชีพ
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองใหเกิดในชุมชนไดตามเปาหมาย ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาถึง
ปญหารวมทั้งแนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ขององคการบริหารสวน
ตําบลแจหม เพื่อใหทราบถึงแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนตําบลแจหม
ตามบทบาท อํานาจ หนาที่ และแนวนโยบายแหงรัฐในการสรางเสริมศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง
โดยการนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองในการแกไขเศรษฐกิจของประชาชนในเขต
องคการบริห ารสวนตําบลแจหม วามีป ญหาและแนวทางอยางไรบาง จะสงเสริมและสนับ สนุนใน
แนวทางไหน ผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเปนอยางไร โดยผลการศึกษาที่ไดอาจใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาตําบลตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิ ทธิภาพการบริห ารงานกลุม อาชีพเศรษฐกิจ ชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการ
บริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานกลุม
อาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวน
ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จํานวน 189 คน ใน
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดกลับคืนมาทั้งหมด คิด
เปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา
โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สมาชิกกลุมอาชีพผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.79 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.79 สวนมาก
สมรสแลว คิดเปนรอยละ 81.48 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนมาก คิดเปน
รอยละ 98.41 มี อาชีพเกษตรกรรมเปนส วนมาก คิดเปนร อยละ 59.26 มีร ายไดตอ เดือ นต่ํากวา
5,000.-บาท เปนสวนมาก คิดเปนรอยละ 53.97
พบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุม ชนแบบพึ่งตนเองขององคการ
บริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.02)
พบวา ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริห ารงานกลุมอาชีพ เศรษฐกิ จ
ชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจ หม จังหวัดลําปาง เรียงลําดับ
ความถี่ จ ากมากไปหาน อ ย ตามลํ า ดั บ ไดแ ก สมาชิ ก กลุ ม อาชีพ ขาดความรู ค วามเข า ใจในการ
ดําเนินการบริหารงานกลุมอาชีพฯดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแจหม ควรจัดใหมีการใหความรูใน
การบริหารงานกลุมอาชีพดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ (36 คน) กลุมอาชีพไมมีการวางแผนการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ อยางเปนระบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแจหม ควรใหมีการอบรมเสริมความรู
ดานบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณอยางเปนระบบ เชน มีการวางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อลด
ตนทุนในการผลิตการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ การจัดเก็บบํารุงรักษาและดูแลใหสามารถใช
งานไดในระยะเวลาที่ยาวนานมีการนําวัสดุ อุปกรณ ในทองถิ่นมาประยุกตใชเพื่อลดตนทุน (23 คน)
และกลุ ม อาชี พ ฯดํ าเนิ นการผลิ ต สิ น ค าตามความถนัด ของแตล ะกลุ ม ทํ า ให เ กิ ดการซ้ํ า ซ อ นไม
ตอบสนองความตองการของตลาด ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลแจหมควรใหมีการใหความรูดาน
การผลิตการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการสินคาอยางหลากหลาย (11 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองของ
องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวา ประสิทธิภาพการบริหารงาน
กลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม โดยรวมอยูใ นระดับปาน
กลาง (X̅ = 3.02) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
รอยละ 98.41 อาจเปนผลทําใหไมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในการดําเนินงานของกลุม
รวมถึงการแสวงหาความรู การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน สงผล
ใหการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุมอาชีพไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นจึงตองเนน
การใหความสําคัญการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของนลินี (2538) อางในเกศสุดา ปนไชย (2546) ไดใหความหมายขององคกรชาวบานไวดังนี้ คนเปน
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องคป ระกอบที่ สํ าคัญ ขององคก รชาวบ าน มี ดัง นี้ (ก) ผู นํา ถือ เป นผู กุ ม ความอยูร อดขององคก ร
ชาวบ าน หากผู นําไดรั บ การยอมรั บ มีบ ารมี มี ความสามัคคี ปฏิบั ติดี มี ความสามารถและคิดถึง
สวนรวมจริง ๆ ก็จ ะนําพาองคกรชาวบานให ป ระสบผลสํ าเร็ จและสรางความเขม แข็ง ให อ งคก ร
ชาวบานได (ข) สมาชิก การที่มีสมาชิกเขามารวมมือกันและมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางความคิด การ
วางแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตลอดจนการมีสิทธิ์ที่จะไดรับผลประโยชน
จากองคกร นับเปนบทบาทหนาที่และสิทธิอันพึงมีของสมาชิกในการรวมกลุมองคกรชาวบาน และ
สมาชิกก็มีหลายประเภททั้งสมาชิกที่เขารวมคิด รวมทํางานกับองคกร โดยอาจจะเขารวมกิจกรรมบาง
ไมเขารวมบาง และสมาชิกประเภทที่เฝาดูเฉย ๆ มีมากกวาประเภทอื่น ๆ (ค) ชาวบานทั่วไปที่ไมเขา
รวมองคกรแตก็มีผลตอการดํารงอยูและความเขมแข็งขององคกรชาวบาน เพราะเปนกลุมคนที่เฝาดู
ติดตาม วิพากษวิจารณและพรอมจะเขารวมหรือไมเขารวมกับองคกร
นอกจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแลวตองเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของกลุม อาชีพอยางแทจริ ง มี การพัฒ นาองคความรูรวมกันตลอดจนการมีส วนร วมในการบริ หาร
ผลประโยชน ร ว มกั น มี ก ระบวนการสร า งงานสร า งรายได ใ ห เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชนสร า งเครื อ ข า ย
ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ที่จะทําใหกอเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของกลุมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สามารถทําใหการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองมีการพัฒนาตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับแนวคิดของประทีป วีระพัฒนานิรันดร (2541 หนา 14)ได
เสนอแนวคิดการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้นควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน การ
พัฒนาแบบแยกสวนไปสูการพัฒนาอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกสรรพสิ่งลวนเชื่อมโยงสัมพันธกัน
เชน การพัฒนาสติปญญา รางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตองกระทําไปพรอม ๆ กัน
สวนเมืองและชนบทก็ไมสามารถแยกออกจากกันไดหรือการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การบริการ ควรใหเกื้อกูลกัน การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นควรยึดพื้นที่เปนหลักเพื่อใหการพัฒนามี
ความสอดคลอ งกับศัก ยภาพของทอ งถิ่น ทั้ งดานแรงงาน ทุน สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ ง นี้ ทํ าให ท ราบถึง ระดับ ประสิ ท ธิภาพการบริ ห ารงานกลุ ม อาชีพ
เศรษฐกิจ ชุม ชนแบบพึ่ งตนเองขององคการบริ ห ารสวนตําบลแจห ม อํ าเภอแจห ม จั งหวัดลํ าปาง
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและพัฒนากลุมอาชีพ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลแจหมควรใหสงเสริมสนับสนุนการใหความรูความเขาใจในเรื่อง
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหแกกลุม
อาชีพ
2. องคการบริหารสวนตําบลแจหมควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยติดตาม ดูแลและใหคําปรึกษา
แนะนําแกกลุมอาชีพอยางใกลชิด และจะตองสรางคานิยมและสงเสริมใหกับประชาชนหันมาใชสินคา
ที่ผลิตขึ้นในชุมชนเพื่อที่จะไดชวยเหลือกลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชน
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3. องคการบริห ารสวนตําบลแจ หมควรประสานหนวยงานภาครั ฐที่มีสวนเกี่ยวของ หรื อ
รวมมือกันใหความรูและใหความชวยเหลือแกกลุมอาชีพตาง ๆ เชน เกษตรอําเภอควรใหความรูใน
ดานการเกษตร การจัดหาเมล็ดพันธุ การทําปุยชีวภาพ การดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรพัฒนากร
อําเภอ ควรเผยแพรสินคาของกลุมอาชีพใหเปนที่รูจัก การจัดหาตลาด และองคการบริหารสวนตําบล
ใหการสนับสนุนงบประมาณ ใหความรู อบรม ศึกษาดูงาน จัดหาตลาดกลางใหแกกลุมอาชีพ เปนตน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มูลที่ ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกลุม อาชีพ เศรษฐกิ จ
ชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไปใชเป น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมอาชีพครั้งตอไป เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล
แจหมและกลุมอาชีพเพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานกลุม
อาชีพใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่ตรงกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมี การศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการบริห ารงานกลุ มอาชีพเศรษฐกิ จ
ชุมชนแบบพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ ที่เหมาะสมในการบริหารงานกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
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บทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
Role of Warkhaew’s Subdistrict Administrative Organization (SAO), Hangchat,
Lampang in making public policy.
สายัณห ฉัตรแกว*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง โดยกลุ ม ตัวอยางที่ ใชในการศึก ษาครั้ ง นี้ คือ ผู บ ริ ห ารองคก ารบริ ห ารส วนตําบลวอแก ว
พนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวอแกว ผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน และ
แกนนํากลุมองคกรภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
จํานวน 138 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
และวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
เปนสวนใหญ สวนใหญประกอบอาชีพอื่น ๆ ไดแก นักศึกษา แมบาน ผูสูงอายุ และรับจาง และมีรายได
ระหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือนมากที่สุด
บทบาทโดยรวมในการกําหนดนโยบายของสมาชิก สภาองคการบริหารส วนตําบลวอแก ว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก
ปญ หาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคก าร
บริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก
ควรจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องบทบาทอํานาจ
หนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน
การทําหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร การทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวนตําบล ความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการบริหารทองถิ่นเปนประจําทุกป ควรจัดใหมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ในลักษณะสัญจรนอกสถานที่โดยใชสถานที่หองประชุมหรือศาลาวัดของหมูบาน
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานไดเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
จะไดรูวาสมาชิก สภาองคการบริห ารสวนตําบล ที่ป ระชาชนเลื อกเขาไปทํ าหนาที่ในสภาองคก าร
บริหารสวนตําบล เพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนหรือไม ตองการใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ที่ประชาชนในหมูบานเลือกไปทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนทําหนาที่ในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแผนงาน/โครงการที่องคการบริหารสวนตําบล จะดําเนินการในแตละป
ใหประชาชนในหมูบานไดรับรูรับทราบเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลวอแกวได
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อยางถูกตองรวดเร็ว ตองการใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนแกนนําหลักที่สําคัญของ
หมู บ า นในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาหมู บ า นในลั ก ษณะการประสานทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ในส ว นกํ า นั น
ผูใหญบาน สวนราชการที่เกี่ยวของจัดเรียงลําดับปญหาความตองการของหมูบานอยางแทจริง
นิยามศัพท : บทบาท การกําหนดนโยบาย
Abstract
This study investigated Role of Warkhaew’s Subdistrict Administrative
Organization (SAO), Hangchat, Lampang did make public policy and studied the
problem and suggestion through. The target group was executives and staffs of
Warkhaew’s SAO, the village leaders and staffs, the people leaders in Warkhaew’s
SAO about 138 peoples. The tools were questionnaires, theirs for to collected datas
and 100% of all datas can be returned. The statistic’s program was used to analyzed
data by descriptive analysis, such as frequency, percentage, means and standard
deviation.
The results showed that the peoples were male more than female, the age
of them were 35-50 years old, there were married and their education were lower
than bachelor's degree. Their occupations were househusband, housewife, employer
and student, their earns 5,000-20,000 bahts. Role of Warkhaew’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Hangchat, Lampang in making public policy was
high levels.
The problems and suggestions from Role of Warkhaew’s Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Hangchat, Lampang in making public policy were
respectively from high to low frequency such as, should to training knowledge in role
of SAO’ councilor such as part to be leader, part to check administrative section, part
to known in laws and rules of management every years. Should to meeting SAO’
councilor in outdoor such as conference or pavilion at a temple for give the chance
to peoples, they can meet and listen in meeting SAO’ councilor and they should to
known the councilors who they choose for them. Can they work for people? The
SAO’ councilor, who the peoples choose. They should to promote news and
information of SAO’ projects in every years too fast and correctly. The SAO’
councilor should be special the village leaders in make the village plan such as they
coordinate with the village leaders and the government sector sort of real problems.
Keywords : Role, Administrative
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บทนํา
องคการบริหารสวนตําบลวอแกวตั้งอยูในพื้นที่อําเภอหางฉัตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
ตําบลวอแกว มีพื้นที่ 109.862 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและเนินเขา โดยมี
ปาสงวนบางสวน คือ ปาสงวนแหงชาติฝงขวาแมวังอุทยานขุนตาล และมีที่ราบเชิงเขาซึ่งเปนพื้นที่ใน
การเกษตร มีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเปนภูเขาสูงลงสูทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศใตซึ่งเปนที่ลุม ตําบลวอแกวอยูหางจากที่วาการอําเภอหางฉัตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปตามเสนทางสาย รพช. หมายเลข ลป 3130 (วอแกว - หางฉัตร) และทางหลวงแผนดินหมายเลข
11 เป นระยะทางประมาณ 19 กิโ ลเมตร องคก ารบริ หารส วนตําบลวอแก ว ในฐานะเป นองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 14 มาตรา 283 วรรคแรก กําหนดไววา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี อํานาจหนาที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและยอมมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
การเงิน และการคลัง และมีอํานาจหนาที่ตนเองโดยเฉพาะโดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการ
พัฒนาจังหวัดและประเทศในสวนรวมดวย” ประกอบกับกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
และแนวทาง การพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งนโยบายคณะผูบริหาร ดานการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารใหมีความเสมอภาค สรางความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองคกรและชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวอแกว ไดเนนการ
พัฒนาและการทํางานเชิงรุกและสรางสรรค โดยคํานึงถึงความอยูดีมีสุขและประโยชนของประชาชน
เป นที่ ตั้ง เสริม สรางทั ก ษะแกเ จาหนาที่ ให มีจิ ตสํานึกในการให บริ การที่ส ะดวก รวดเร็ว โปรง ใส
เปนธรรมแกประชาชน (แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลวอแกว, 2557-2559 : 3)
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลได
นั้น บทบาทในการทําหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง ในดานการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
จากความสําคัญและความจําเปนของการทําหนาที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว และ
ในฐานะที่ผูวิจัยรับราชการในตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 องคการบริหารสวนตําบลวอแกว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิก
สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลวอแก ว อํ าเภอห างฉั ตร จั ง หวัด ลํ า ปาง เพื่ อ ใชเ ป นประโยชนใ น
การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาถึงบทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่น
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วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง โดยกลุ ม ตัวอยางที่ ใชในการศึก ษาครั้ ง นี้ คือ ผู บ ริ ห ารองคก ารบริ ห ารส วนตําบลวอแก ว
พนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวอแกว ผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน และ
แกนนํากลุมองคกรภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
จํานวน 138 คน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
และวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ
51.4 มีชวงอายุระหวาง 35-50 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.6 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอย
ละ 67.4 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเ ปนส วนใหญ คิดเปนรอ ยละ 59.4 มี อาชีพ เป น
พ อ บ า น แม บ า น รั บ จ า ง เป น ส ว นใหญ คิ ด เป น ร อ ยละ 55.1 และมี ร ายได ต อ เดื อ นระหว า ง
5,000-20,000 บาท เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.9 ตามลําดับ
พบวา บทบาทโดยรวมในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (x̅ =3.59)
พบวา ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ บทบาทในการกํ าหนดนโยบายของสมาชิก สภา
องคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับไดแก ควรจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกสภาอบต. ในเรื่องบทบาทอํานาจหนาที่
ของสมาชิกสภาอบต. การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน การทําหนาที่ในการตรวจสอบฝาย
บริหาร การทําหนาที่ในสภาอบต. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการบริหารทองถิ่น เปนประจําทุกป
(23 คน) อบต.วอแกวควรจัดใหมีการประชุมสภาอบต. ในลักษณะสัญจรนอกสถานที่โดยใชสถานที่
หองประชุมหรือศาลาวัดของหมูบานเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานไดเขารวมรับฟงการประชุม
สภาอบต. เพื่อจะไดรู วาสมาชิกสภาอบต. ที่ ประชาชนเลื อกเขาไปทํ าหนาที่ ในสภาอบต. เพื่อรั กษา
ผลประโยชนของประชาชนหรือไม (16 คน) ตองการใหสมาชิกสภาอบต. ที่ประชาชนในหมูบานเลือก
ไปทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนทําหนาที่ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แผนงาน/
โครงการที่อบต.จะดําเนินการในแตละปใหประชาชนในหมูบานไดรับรูรับทราบเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของ อบต.วอแกวไดอยางถูก ตองรวดเร็ว (13 คน) ตองการใหสมาชิกสภาอบต.เปนแกนนําหลัก ที่
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สําคัญของหมูบานในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในลักษณะการประสานทุกภาคสวนทั้งในสวนกํานัน
ผูใหญบาน สวนราชการที่เกี่ยวของจัดเรียงลําดับปญหาความตองการของหมูบานอยางแทจริง (9 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา บทบาทโดยรวมในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (x = 3.59) แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มีบทบาทในการทําหนาที่ของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก แตอาจจะมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที่ยัง
ขาดความรู ความเขาใจในกฎขอบังคับ บทบาท และหนาที่ของตนเอง เนื่องจากอาจจะเขามารั บ
ตําแหนงใหม จึงควรจัดอบรมใหความรูในเรื่องบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลให มากยิ่งขึ้น รวมถึงบทบาทในดานอื่น ๆ เชน การแสดงบทบาทและหนาที่ในการประชุม
สภา การแสดงความคิดเกี่ยวกับญัตติตาง ๆ การแสดงบทบาทและหนาที่ดานการจัดทําแผนพัฒนา
การแสดงออกในการเขารวมประชาคมระดับหมูบาน การใหขอเสนอแนะหรือแนวทางการกําหนด
กิจกรรมโครงการตาง ๆ การเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาของชุมชน การใหความเห็นชอบในที่ประชุม
การลงมติรั บ ขอ บั ง คับ รวมถึง การแสดงความคิดเห็ นที่ เ ป นประโยชนตอ ท อ งถิ่น ผลการศึก ษานี้
สอดคล อ งกั บ การวิจั ยของ ธนวัฒน ยอดใจ (2546) ซึ่ ง ไดทํ าการศึก ษาเรื่ อ งบทบาทของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลตอการพัฒนาทองถิ่นในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สมาชิก
องคก ารบริ ห ารส วนตําบลแสดงบทบาท อํ านาจหนาที่ และการมี ส วนร ว มในดา นตาง ๆ เรี ย ง
ตามลําดับคือ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการประชุม ดานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในที่ประชุมหรือมีการแสดงบทบาท อํานาจหนาที่และการมีสวนรวม และดานอื่น ๆ ในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงบทบาทโดยรวมในการกําหนดนโยบายของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก ดังนั้น เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการทําหนาที่ดานการพัฒนาทองถิ่นใหมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลวอแกว และผูที่เกี่ยวของ ควรจะสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลวอแกว มีสวนรวมในการแสดงบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิก
องคก ารบริ ห ารส วนตําบล เชน มี ก ารอบรมให ความรู เ กี่ ยวกั บบทบาทอํ านาจหนาที่ ของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลใหมากยิ่งขึ้น
2. องคการบริหารสวนตําบลวอแกว และผูที่เกี่ยวของ ควรจัดใหมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ในลักษณะสัญจรนอกสถานที่โดยใชสถานที่หองประชุมหรือศาลาวัดของหมูบาน
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานไดเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
จะไดทราบถึงการทําหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตละบุคคล ที่ประชาชนเลือก
เขาไปทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวนตําบล
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยบทบาทในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการ
บริ หารสวนตําบลวอแกว ไปใชเป นแนวทางในการปรับ ปรุง และพัฒ นาบทบาทการทําหนาที่ของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว เพื่อใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง
1.2 ควรจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลวอแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว พนักงานเจาหนาที่องคการ
บริ หารส วนตําบลวอแกว ผูนําชุมชน แกนนําองคกรภาคประชาชนในพื้ นตําบลวอแก ว เพื่อ จะได
แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความเขาใจถึงบทบาทอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคของการแสดงบทบาทในการกําหนด
นโยบายของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาททีเ่ หมาะสม ในการกําหนดนโยบายของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Women’s participation in development of Kohkha’s Subdistrict Municipality,
Amphur Kohkha, Lampang
ภาณุกุล ฉัตรแกว*
บทคัดยอ
การศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาเทศบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง เพื่อทราบถึงระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรี สํารวจและรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
จากการสุ ม กลุ ม ประชากรตั วอยางอาชีพ ตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อํ าเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง จํานวน 238 คน และไดแบบสอบถามกลับคืนมา 238 ชุด คิดเปนรอยเปอร เซ็นต
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ
ผลการศึก ษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ปนเพศหญิง มากกวาเพศ
ชาย มีชว งอายุร ะหวา ง 51 ป ขึ้นไปมากที่ สุ ด ส วนใหญ สมรสแล ว มี การศึกษาอยูในระดับต่ํากว า
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีอาชีพเปนพอบาน แมบาน รับจาง เปนสวนใหญ และมีรายไดตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาทเปนสวนใหญ
ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของกลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ผลการศึก ษา พบวา ปญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ย วกับ การมีสว นรว มของสตรีใ นเขต
เทศบาลตํา บลเกาะคา ในการพัฒ นาเทศบาลตํา บลเกาะคา อํา เภอเกาะคา จัง หวัด ลํา ปาง
เรี ยงลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ยตามลํา ดับ ไดแก อยากใหมีการประชาสัมพันธใหกลุม สตรีทกุ
กลุมไดรับทราบทั่วถึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไมควรเนนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ควรจัดอบรม
สงเสริมใหความรูแกกลุมสตรี ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํา
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล เพื่อนําไปพัฒนากลุม และชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุมสตรี และอยากให เ ทศบาลจั ดเวทีรับ ฟง ปญ หาความตอ งการของกลุม สตรี
และประชาชน ทุ ก ชุม ชนเป นประจํา ทุ ก เดือ นไม ใชแคจัดเวทีแคชวงการจัดทําแผน เพื่อใหเทศบาล
ไดขอมูลประกอบการตัดสินใจแกปญหาตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว
นิยามศัพท : การมีสวนรวมของกลุมสตรี การพัฒนา
Abstract
This study investigated Women’s participation in development of Kohkha’s
Subdistrict Municipality, Amphur KohKha, Lampang and to determined Women’
participation levels. By surveyed and collected data from random 238 various careers
in Kohkha’s Subdistrict Municipality, Amphur KohKha, Lampang. The tools of this
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study was questionnaires, theirs for to collected data and 100% of all data can be
returned. Statistic’s programs was used to analyzed data.
The results showed that the peoples were female more than male. The age
of range was 51 years old and up, and most of them were married, their education
were lower than bachelor's degree. The most were housemaker housewife and
employer, theirs revenue were less than 5,000 Baht per month.
Women’s participation in development of Kohkha’s Subdistrict Municipality,
Amphur KohKha, Lampang was moderately levels.
The problems and suggestions from Women’s participation in development
of Kohkha’s Subdistrict Municipality, Amphur KohKha, Lampang such as they wanted
to promote about development plans to them, don’t emphasize only a group,
should to encourage the training for women about development plans and support
budget from Subdistrict Municipality to make strategy for improve their life’s quality.
And the last one, Subdistrict Municipality should to make stage for listen to people’
comments every months, not only plans’ duration because of they want to
information for determine.
Keywords : Women’s participation, Development
บทนํา
จากการศึกษาถึงผูหญิงที่รวมทํากิจกรรมดานการรวมกลุมการพัฒนาและการแกไขปญหาใน
ชุมชน จากบทความ “นักกิจกรรมผูหญิงชาวบาน : วิถีความคิดและประเด็นการตอสู” โดยสรุปวา
บทบาทของนักกิ จกรรมผู หญิ งชาวบ านทั้ง ในสวนที่ เกี่ ยวกับ ครอบครัวและชุมชน ชี้ใหเ ห็นถึง สิ่ง ที่
นาสนใจคือ ประเด็นเรื่องปากทองหรือความอยูรอดทางเศรษฐกิจของครอบครั ว มักเป นเหตุผลที่
ครอบครัวหรือสามีของผูหญิงยกขึ้นมาเปนเหตุคัดคานการทํากิจกรรมรวมกลุมหรือกิจกรรมชุมชนของ
ผูหญิงในชั้นแรก โดยอางวาการที่ผูหญิงไปรวมกิจกรรมชุมชนเปนการเบียดเบียนรายไดหรือโอกาสใน
การสรางรายไดของครอบครัว และกิจกรรมชุมชนถูกมองวาควรเปนเรื่องของคนที่มีความพรอมดาน
ฐานะการเงิน ในหลายกรณีผูหญิงเองก็หยิบฉวยเอาเหตุผลดานความอยูรอดรวมกันของชุมชนมาใช
เปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ชวยโนมนาวใหชุมชนยอมรับบทบาทการทํางาน (วราภรณ แชมสนิท, 2542 :
207-219)
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางไดมีการรวมตัวของกลุมสตรี
ที่หลากหลายในการดําเนินกิจกรรมที่แตกตาง ๆ กันออกไป มีทั้งหมด 9 กลุม คือ ศูนยพัฒนาสตรี
ประจําหมูบาน ศูนยพัฒนาครอบครัว ศูนยรับแจงเหตุเด็กและสตรี เครือขายกลุมอาชีพ กลุมตัดเย็บ
เสื้อผาสตรี กลุมผามัดยอม กลุมขาวแตน กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะเปยก
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่รับราชการในตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลเกาะคา จึงมี
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ความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา เพือ่ ใชเปนประโยชน
ในการศึกษาและการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาเทศบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง เพื่อทราบถึงระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรี สํารวจและรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
จากการสุ ม กลุ ม ประชากรตั วอยางอาชีพ ตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อํ าเภอเกาะคา
จัง หวัดลํ าปาง จํ านวน 238 คน และไดแบบสอบถามกลั บคืนมา 238 ชุด คิดเปนรอ ยเปอรเ ซ็นต
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 95.0 มีชวงอายุระหวาง 51 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.1 สวนใหญสมรสแลว
คิดเปนรอยละ 71.4 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเป นสวนใหญ คิดเปนรอยละ 84.9
มีอาชีพเปน พอบาน แมบาน รับจาง เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 84.0 และมีรายไดตอเดือ น
นอยกวา 5,000 บาทเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 64.7
พบวา การมีสวนรวมของกลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา ในการพัฒนาเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.32)
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา
ในการพั ฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จั งหวัดลํ าปาง เรียงลําดับ ความถี่จ ากมาก
ไปหานอย ตามลําดับไดแก อยากให มีการประชาสัมพันธให กลุมสตรีทุกกลุมไดรับทราบทั่วถึงการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ไมควรเนนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง (23 คน) ควรจัดอบรมสงเสริมใหความรูแก
กลุมสตรี ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล เพื่อนําไปพัฒนากลุม และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุม
สตรี (15 คน) และอยากใหเทศบาลจัดเวทีรับฟงปญหาความตองการของกลุมสตรีและประชาชนทุก
ชุมชนเปนประจําทุกเดือนไมใชแคจัดเวทีแคชวงการจัดทําแผน เพื่อใหเทศบาลไดขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจแกปญหาตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว (8 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง พบวา การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะคา สวนใหญมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.32) แสดงใหเห็นวาสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา ยังใหความสนใจ
ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลยังไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา
ไมไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และอาจไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
มีการจั ดทําโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากเทศบาลมากนัก อาจเป นเพราะกลุ มสตรี ขาดความรู
ความสามารถในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการพัฒนากลุมสตรี ทําใหขาดโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และกลุมสตรีไมรูบทบาทหนาที่ของตนเอง อยางไรก็ตามผลการศึกษา
นี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ คมฉัตร ตันเสถียร (2537) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลการศึกษา
พบวา ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง เลยทําใหไมสนใจหรือละเลย
เรื่องการคิด การตัดสินใจหรือการดําเนินงานของหนวยงานราชการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริม
ใหความรูความเขาใจและใหสตรีไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลใหมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลเกาะคา และผูที่เกี่ยวของ ควรจะสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมสตรีมีสวน
รวมในการพัฒนาเทศบาล เชน มีการประชาสัมพันธใหกลุมสตรีทราบถึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เพื่อใหกลุมสตรีไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหกลุมสตรีมีสวนรวมใน
การคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงการและกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น
2. เทศบาลตําบลเกาะคา และผูที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมสตรี มีความรู
ความเขา ใจในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาสามป เชน มี ก ารเป ด โอกาสให ก ลุ ม สตรี มี ส ว นร วมในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลทุกขั้นตอน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของกลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา ไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุง และแกไขพัฒนารูปแบบการสงเสริมใหสตรีเขามามีสวนรวมใหมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลและกลุมสตรี
เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมี ก ารศึก ษาวิจั ยถึง ป ญ หาและอุ ป สรรคในการมี ส วนร วมของกลุ ม สตรี ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษา รูปแบบ บทบาท ความเหมาะสมในการมีสวนรวมของกลุมสตรีใน
การพัฒนาเทศบาลตําบลเกาคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Waste management and efficiency of Kohkha’s Subdistrict Municipality,
Amphur kohkha, Lampang
มนทิชา เสริมสุข*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่าํ กวาปริญญาตรี
เปนสวนใหญ สวนใหญประกอบอาชีพอื่น ๆ ไดแก นักศึกษา แมบาน ผูสูงอายุ และรับจาง และมี
รายไดระหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือนมากที่สุด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
โดยรวมอยูในระดับมาก
ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การการบริ ห ารจั ดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ไดแก เทศบาลควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ เทศบาลควรจัด
ใหมีถังขยะอยางเพียงพอ ควรใหพนักงานเก็บขยะเก็บกวาดขยะที่ตกหลนตามถนน และเทศบาลควร
มีการเก็บขยะเพิ่มขึ้นเปนอาทิตยละ 2 ครั้ง
นิยามศัพท : ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ
Abstract
This study aimed to investigate waste management and efficiency of
Kohkha’s Subdistrict Municipality, Kohkha District, Lampang about the problems and
suggestions through. The target group was 400 local peoples in Kohkha Subdistrict by
random sampling. The tools of this study was questionnaires, theirs for to collected
datas and 100% of all datas can be returned. Statistic’s programs was used to
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analyzed data by descriptive analysis, such as frequency, percentage, means and
standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, since 51
years old to more than 51 yrs and most of them were married, their education were
lower than bachelor's degree. Most other occupations, including student, housewife,
elder and employer, theirs revenue were 5,000-20,000 Baht per month. Waste
management and efficiency of Kohkha’s Subdistrict Municipality, Kohkha District,
Lampang was high levels.
The problems and suggestions from waste management and efficiency were
the district should to provide the training for people about waste management and
separation, should to provide enough litter bin, should the scavengers pick up waste
on the streets and Garbage collection should be increased to two times per week,
respectively from high to low frequency.
Keywords : Waste management, Efficiency
บทนํา
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่ทวีปริมาณมากขึ้นจากแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555
- 2559 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ในชวงประมาณ
10 ป ที่ผานมาปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ป 2553 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ทั่วประเทศ 15.16 ลานตันตอป เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 0.33 ไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพียง
รอยละ 38 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ คิดเปน 5.8 ลานตันตอป เทศบาลและเมืองพัทยา นําไป
กําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการที่กอสรางแลวเสร็จ 118 แหง ปจจุบันเดิน
ระบบไดเพียง 99 แหง สําหรับองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีการกําจัดโดยการเผากลางแจง
หรือขุดหลุมฝง หรือกองทิ้งบนพื้นที่วาง โดยมีองคการบริหารสวนตําบลเพียง 500 แหง จากประมาณ
5,700 แหง ที่นําขยะมูลฝอยไปกําจัดรวมกับเทศบาลที่มีระบบแลว ปจจุบันจํานวนของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยที่มีอยูยังไมเพียงพอในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เนื่องจากขอจํากัดในการ
สนับสนุนงบประมาณจัดสรางระบบกําจั ดขยะมูลฝอย ทั้ง นี้ มีก ารนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับ มาใช
ประโยชนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.91 ลานตันตอป คิดเปนรอยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
โดยเปนการคัดแยกและนํากลับคืน วัสดุรีไซเคิล รอยละ 82 สวนที่เหลือเปนการนําขยะอินทรียม า
หมัก ทําปุ ยหรือ ผลิตกา ชชีวภาพ รอ ยละ 15 และนํา ขยะมูล ฝอยมาผลิตเปนพลังงานเชื้อเพลิ ง
ทดแทน รอยละ 3 สําหรับภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียกลับมาใชประโยชน รอยละ 68 โดยมี
อัตราการนําของเสีย (วัสดุรีไซเคิล) กลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา คิดเป นร อ ยละ 5 และ
ปริ ม าณขยะมี แนวโนม เพิ่ ม ขึ้นในทุ ก ป โ ดยคาดการณวาในอนาคตขางหนาสถานการณปญหาขยะ
มูลฝอยจะมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคาดการณวาปริมาณมูลฝอยในขางหนานั้น คือ ระหวางป พ.ศ.
2550 - 2559 จะมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเปนวันละ 47,000 ตัน ปญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย
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นอกจากจะทําใหเกิดสิ่งปฏิกูล เนาเสียจากขยะแลว ปญหาขยะมูลฝอย ยังนําไปสูปญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อันเนื่องมาจากการจัดการกับขยะมูลฝอยที่ไมถูกวิธี และการจัดการกับขยะมูลฝอยที่ไม
ถูกวิธียังสงผลตอปญหาโลกรอนอีกดวย เชน การจัดการขยะมูลฝอยที่เปนพลาสติกโดยการเผาทําให
สารเคมีที่ไดจากการเผาขึ้นไปสะสมและทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ เปน ตน ดัง นั้น ปญ หาขยะ
มูล ฝอยจึง เปน ปญ หาที่ท ุก คนควรตระหนัก ใสใ จ และรว มมือ กัน เพื่อ แก ปญ หา ไมวาจะเป น
ครัวเรือน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตองรวมกันจัดการกับขยะมูลฝอยซึ่งเปนปญหาที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง (สถิติขยะลนประเทศ,สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,
2554)
ดังนั้น จึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนที่จะตองมีจิตสํานึกรวมกันใน
การหาแนวทางและวิธี รูปแบบตาง ๆ เพื่อการแกไขปญหาจากขยะมูลฝอยใหลดนอย และหมดไปได
ในที่สุด ภายใตบทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจที่เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทํา จึงจัดไดวาเปนบริการ
สาธารณะที่มีความจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และอาจตองใชวิธีการรูปแบบ
ขอเสนอแนะ และการแกไขปญหาในการดําเนินงานและหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการขยะตองมา
จากนโยบายผูบริหารสูงสุดที่ใหความสําคัญเปนอันดับตน มีความจริงใจในการแกไขปญหาขยะ พรอม
ทั้งการไดองคความรู อันจะนํามาซึ่ง แผนกลยุทธ งบประมาณที่ทีมงานจะนําปญหาขยะสูการปฏิบัติ
อยางแทจริง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จัง หวัดลํ าปาง เพื่อ ใชในการบริหาร
จัดการ การพัฒนา และตอยอดการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนร อยละ 65.5 มี อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.5 และสวนใหญส มรสแลว คิดเปนรอ ยละ 65 โดยมีก ารศึก ษาอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ รอยละ 64 มีอาชีพอื่น ๆ ไดแก นักศึกษา แมบาน ผูสูงอายุ
และรับจางเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 49 และมีรายไดร ะหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือนถึง
รอยละ 52.5
พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.86) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก เทศบาลควรจัด
ใหมีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ (33 คน)
เทศบาลควรจัดใหมีถังขยะอยางเพียงพอ (28 คน) ควรใหพนักงานเก็บขยะเก็บกวาดขยะที่ตกหลน
ตามถนน (22 คน) และเทศบาลควรมีการเก็บขยะเพิ่มขึ้นเปนอาทิตยละ 2 ครั้ง (17 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง พบวา เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะโดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.86) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูนําใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาขยะดวยความจริงใจ ประชาชนมีทัศนคติและความคิดเห็นที่ดีตอผูนํา ประชาชนจึงใหความ
รวมมือสงผลใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะอยูในระดับที่มาก ทั้งนี้ผูนําตองใหความสําคัญใน
การบริ หารจั ดการเรื่ องขยะที่ดี มี ป ระสิท ธิภาพ มี การจัดงบประมาณที่เ พียงพอ และมี การจัดทํ า
แผนงานหรื อนโยบายใหชัดเจน และตอ งกระตุนให ประชาชนทุ กคนมี สวนร วมในการกําจัดขยะ มี
จิตสํานึกที่ดีในการหาแนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาขยะใหมีปริมาณลดลง สังเกต
ไดวาการมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากหากชุมชนไมให
ความรวมมือในกิจกรรม จะสงผลใหเกิดปญหาการบริหารจัดการขยะอยางแนนอน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทวีทอง หงสวิวัฒน (2529) อางถึงใน ธนาพร ประสิทธิ์นราพันธุ (2544) ที่กลาววาการ
ดําเนินการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการพัฒนาทุก ๆ
กรณี
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ ง นี้ ทํ าให ท ราบถึงระดับ ประสิ ท ธิภาพการบริ ห ารจั ดการขยะของ
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจ
ในการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลควรให ค วามสํา คั ญ จั ด ให มี ก ารจั ด ตั้ ง โครงการ และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนอยางตอเนื่อง เชน โครงการใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
การนําขยะกลับมาใชใหม
2. เทศบาลควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธข อ มู ล ขา วสารเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารจั ดการขยะให
ประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
3. เทศบาลควรเป ดโอกาสให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ความตองการเกี่ยวกั บการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ผานกระบวนการ กลไกตาง ๆ อาทิ การประชุม การทํ า
ประชาคมหมูบาน มีการออกเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับแกนนําภาคประชาชน ชี้แจงวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานและขอความรวมมือในการดําเนินงานบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มูลที่ ไดจ ากการศึกษาประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการขยะของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับ
การการบริหารจัดการขยะในครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Administration’s achievement of Kohkha’s Subdistrict Municipality,
Amphur kohkha, Lampang
บัวทอง ศิลปชัย*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทัง้ หมด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปน
สวนใหญ สวนใหญประกอบอาชีพอื่น ๆ ไดแก รับจาง เกษตรกรรม นักศึกษา แมบาน และผูสูงอายุ และมี
รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 - 20,000 บาท มากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโดยรวมของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง เรี ยงลํ าดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ไดแก ประชาชนไม ให ความร วมมื อ ในการเขาร วม
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลให
ประชาชนไดรั บ ทราบอย างทั่ วถึง ในการดําเนิน โครงการตาง ๆ ของเทศบาลควรเป ดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และควรปรับทัศนคติการทํางานใหกับพนักงาน
บางคน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด
นิยามศัพท : ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงาน
Abstract
This study aimed to investigate Administration’s achievement of Kohkha’s
subdistrict municipality, Amphur Kohkha, Lampang and studied the problem and
suggestion related to management of subdistrict municipality too. The target group
was 400 local peoples at Kohkha’s subdistrict municipality by random sampling. The
tools of this study was questionnaires, theirs for to collected datas and 100% of all

698

datas can be returned. The statistic’s programs was used to analyzed data by
descriptive analysis, such as frequency, percentage, means and standard deviation.
The results showed that the peoples were female more than male, the age
of them was 51 years old and more, there were married and their education were
lower than bachelor's degree. Their occupations were employer, agriculture, student,
housewife and elder and their earn 5,000-20,000 bahts per month. Over all of the
Administration’s achievement of Kohkha’s subdistrict municipality, Amphur kohkha,
Lampang was high levels.
The problems and suggestions from the development’s paticipation of
people in Kohkha’s subdistrict municipality were, the peoples don’t to cooperate
with subdistrict municipality in other activities, so they should support and promote
about subdistrict municipality’s news information to all peoples. Subdistrict
municipality should to permit people’s participation in every communities to showed
their opinions about project‘s procedure and the personnel of subdistrict
municipality should to change their opinions for people respondence.
Keywords : Administration, Achievement
บทนํา
การปกครองทองถิ่นไทยถึงจุดเปลี่ยนสําคัญดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เพราะมุงใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง
โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นไวเปนการเฉพาะ ซึ่งไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใด
มากอนหนานี้ ตลอดจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปกครองท องถิ่น และการกระจายอํ านาจให แก องคก รปกครองส วนทอ งถิ่นไวเ ปนการเฉพาะ
เชนเดียวกัน การกระจายอํานาจสูการปกครองทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการถายโอนภารกิจและงบประมาณ
มีก ารแก ไขกฎหมายและระเบี ยบที่ เ กี่ ยวของ รวมถึง มี ก ารออกพระราชบั ญ ญัติ กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อสงเสริมการกระจาย
อํานาจอยางตอเนื่อง ซึ่งในมาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่กวางมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
และเมืองพัทยา ที่จัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการ
สาธารณะถึง 31 เรื่อง ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ลวน
มุงหวังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มักถูกเรียกวา
งานแมบาน อาทิ งานรักษาความสะอาด และงานขุดลอกคูคลอง ขณะที่งานบริการสาธารณะสําคัญ
กลับอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจดังเชนใน
อดีตที่ผานมา (วีระศักดิ์ เครือเทพ และจรัส สุวรรณมาลา. (2553). การกระจายอํานาจกับการปฏิรูป
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ประเทศไทย เลมที่ 1.กรุง เทพฯ: ศูนยสงเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลทอ งถิ่น (CLIG) คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.)
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหความสําคัญตอ
การนํารู ปแบบการบริ หารงานแบบมุงผลสัม ฤทธิ์ของงานมาใชในหนวยงาน ซึ่งการบริหารงานจะ
สัมฤทธิ์ผลไดนั้น ขึ้นอยูกั บป จจั ยหลาย ๆ อยาง ไมวาจะเปนการมี สวนร วมของบุ คลากรในสั งกั ด
เทศบาลตําบลเกาะคา และประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา งบประมาณ แนวคิด
และนโยบายของผูบริหาร รวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อใช
เปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาองคกรตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทัง้ หมด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 54.0 มีอายุ 51 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.5 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอย
ละ 55.5 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 66.5 สวนใหญ มี
อาชีพอื่น ๆ คือ รับจาง เกษตรกรรม นักศึกษา แมบาน และผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 39.5 และมี
รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 20,000 บาทเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 63.5
พบวา การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีผลสัมฤทธิ์
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.67) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ ไดแก ประชาชนไมใหความรวมมือใน
การเขาร วมกิ จ กรรมตาง ๆ ของชุมชน (137 คน) ควรมี ก ารเผยแพร ขอ มู ล ขาวสารเกี่ ยวกั บ การ
ดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง (110 คน) ในการดําเนินโครงการตาง ๆ
ของเทศบาล ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น (98 คน) และควร
ปรับทัศนคติการทํางานใหกับพนักงานบางคน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด
(55 คน)
อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง พบวา เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโดย
รวมอยูในระดับมาก ( X = 3.67) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเกาะคามุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของผูบังคับบัญชา โดยมีการวางกรอบการทํางานตามแนวทางที่ผูบังคับบัญชาในทุกระดับกําหนดไว
ทั้งนี้จะมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทําให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง แตอาจจะมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานอยูบาง
เชน งบประมาณมีจํ ากัด ทัศนคติการทํ างานของบุคลากรในองคกร การมีสวนรวมของประชาชน
ตลอดจนนโยบายในการบริห ารงานของผู บริ ห ารจะตองสอดคล องและตอ เนื่อ ง อยางไรก็ ตามผล
การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุดารัตน โยธาบริบาล (2554) ไดทําการศึกษา “วัฒนธรรม
องคการกับผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน อําเภอเมื องนครปฐม” ผลการศึก ษาพบวา ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานของอําเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มาใชในการบริหาร
องคกร เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดี
2. ควรสรางจิ ตสํานึกให บุคลากรมีการบริก ารที่ดี มีความตั้งใจและความพยายามในการ
ใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
3. ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู
โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น รวมถึงสนับสนุนใหขาราชการสรางสรรค พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่ยากและทาทายใหมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของเทศบาล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมของประชาชนมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของเทศบาล
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึ กษารู ปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
Public participation in the development planning of Sopprab Sub-district
Administration Organization, Sopprab district, Lampang province
ขวัญชีวา เขียวทวงศ*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 369 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 369 คน
คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึง่ ทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวง
อายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด และสวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญา
ตรีเปนสวนใหญ และสวนใหญมีอาชีพรับจาง
การมีสวนรวมของประชาชนในการการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จั ง หวัดลํา ปาง เรี ยงลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย
ตามลําดับ ไดแก เมื่อเสนอปญหาและความตองการแลวไมไดรับการตอบสนองเนื่องจากมีขอจํากัด
ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอืน่ เพือ่
แกไขปญ หาและความตองการของประชาชนตอไป ระยะเวลาในการจัดทํ าแผนพัฒ นามี นอยและ
ประชาชนไม เ ขาใจในการจั ดทํา แผนพั ฒ นา จึ ง มี ป ระชาชนเขาร วมนอ ย และให จั ดทํา ประชาคม
ในการจัดทําแผนพัฒนาในวันหยุดและตอนกลางคืน
นิยามศัพท : การมีสวนรวม การวางแผนพัฒนา
Abstract
This study had the objectives to study the people’s participation in the
developmental planning of the Sopprab Sub-district Administration Organization,
Sopprab district, Lampang province in the problems and suggestions concerning the
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participation of the people. The sample in this study was the people living in the
the Sopprab Sub-district Administration Organization totaled 369 persons. The tool
in this study was a questionnaire to collect data with the response rate of 100% or
369 sets of returned questionnaire. The data were analyzed using a computer
package for descriptive statistics of frequencies, percentage, means and standard
deviations.
The study found that most of the respondents were more females than
males, in the age ranges of 36-50 years old, married, with the education level of less
than a bachelor degree and most were general workers.
The people’s participation in the developmental planning for the the
Sopprab Sub-district Administration Organization was moderately levels.
Problems and suggestions concerning the people’s participation in the
developmental planning of the Sopprab Sub-district Administration Organization rank
according to the frequencies from high to low are: after the problems and needs
were presented, there was no response because of budgetary limitations so the local
department should request budgetary supports from other agencies to solve the
people’s problems and needs; the period used to make the developmental plan
was short and the people did not understand the process so few people participated
in it and the plan making should be on holidays and at night.
Keywords : Participation, Development Planning
บทนํา
รัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช 2550 ไดใหความสํ าคัญกั บการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน
การบริห ารงานบุคคล การเงินและการคลัง ตลอดจนมีอํานาจหนาที่ ของตนเอง โดยเฉพาะในการ
บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
อยางอิสระและดําเนินการตามแผนงานบริการสาธารณะภายใตการกํากับดูแล หรือตรวจสอบโดย
รัฐบาลและประชาชนในทองถิ่น การวางแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากร
ขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบายและเปาหมาย
โดยเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในทองถิ่นในอนาคต การกําหนด ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศน
และแปลงมาสู การปฏิบั ติ ดั ง นั้น ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจั ดทํ าและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 จึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จัดทําแผนพัฒนาไว 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีลักษณะเปนแผนระยะยาว และ
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ตอ งมีการทบทวนและจัดทําทุ กป ซึ่งจะนําไปสู
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (โกวิทย พวงงาม.
2550:170)
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ เปนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทั่ว ๆ ไป ที่ในปจจุบันมีบทบาทมากขึ้น โดยมุงใชหลักวิชาการเปนเกณฑในการกําหนดทิศทาง
หรือแนวทาง ในการดําเนินงานใหส ามารถบรรลุห รือ ตอบสนองตามวัตถุป ระสงคที่ตั้ง ไวอ ยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการจัดทําแผนพัฒ นาที่ผานมาก็มีปญ หาสําคัญ กลาวคือ ประชาชน
ยังไมใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒ นาเทาที่ควร ความตอ งการของประชาชนในทอ งถิ่นมี
การเปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่ ง ในบางครั้ ง ยัง ขาดการจั ดลํา ดับ ความสํา คัญ ของปญ หา หรือ
ความตองการสงผลใหการพัฒนาไมตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง การสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการปกครองทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ผูบริหารทองถิ่นตองเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การควบคุมติดตามผลการบริหารงาน
ตลอดจนการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความเขาใจทางการเมืองแกประชาชน ซึ่งหมายความวา
การปกครองทองถิ่นเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดวยปจจัย
ที่วาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนเครื่องชี้วัดถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การปกครองทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน
สวนทองถิ่น. 2555 : 1)
ดังนั้น ดวยปจจัยที่วาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการปกครองทองถิ่น ในฐานะที่ผูศึกษาเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ไดเห็นปญหาตาง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
สบปราบ เชน ความไมชัดเจนในการดําเนินการวางแผน แผนงาน หรือโครงการไมตรงตามความตองการ
ของประชาชน ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญที่จะทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ เพื่อใหนําผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และส ง เสริ ม ให ป ระชาชนไดเ ขาใจในบทบาทหนาที่ ของตน รวมถึง การส ง ผลตอ การร วมมื อ และ
ความสามั คคีในชุม ชน ในการมี ส วนร วมของประชาชนในการวางแผนพั ฒ นาองคการบริหารสวน
ตําบลสบปราบ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน-ตําบลสบ
ปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางก
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
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จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 369 คน และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 369 คน
คิดเปนรอยละ 100 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
ทําการวิเ คราะหขอ มูล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็จ รูป และวิเ คราะหดวยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง มากกวาเพศชายคิดเป นร อ ยละ 57.70 มี ชวงอายุร ะหวาง
36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.20 สวนใหญ สมรสแลว คิดเปนรอยละ 71 มี การศึกษาอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 60.20 มีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 58 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ คิดเป นรอยละ
55.80
พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.95) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว
พบวา ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บการมี สวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก เมื่อเสนอปญหาและความตองการแลวไมไดรับการตอบสนองเนื่องจากมีขอจํากัด
ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น
เพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนตอไป (29 คน) ระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนามี
นอยและประชาชนไมเ ขาใจในการจัดทํ าแผนพัฒ นา จึ งมีป ระชาชนเขารวมนอย (21 คน) และให
จัดทําประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาในวันหยุดและตอนกลางคืน (13 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา องคการบริหารสวน
ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวม อยูในระดับปาน
กลาง (X̅ = 2.95) แสดงใหเห็นวาประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ยังใหความสนใจตอ
การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนายังไมมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจใน
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาวา การวางแผนพัฒนาเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
และยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบัน
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และอนาคต ประชาชนบางคนเขาใจวาการวางแผนพัฒนาเปนหนาที่ของเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาทองถิ่นและผูนําในชุมชน และประชาชนชนบางคนอาจเกิดความเบื่อหนาย
เพราะวาโครงการที่เสนอไปไมไดรับการตอบสนองจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ จริยา โกเสนตอ (2554) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห จังหวัดนาน โดยผลการศึกษาพบวา
การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทําแผน 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห จังหวัดนาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ วางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริห ารสวนตําบลสบปราบ และผูที่ เกี่ ยวขอ งควรมี การใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงวัตถุประสงค ประโยชนและความสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนา เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. จัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยกระตุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาในทุกขั้นตอน เพื่อใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอ มูลที่ ไดจากการมีสวนร วมของประชาชนในการวางแผนพั ฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสบปราบ อํ าเภอสบปราบ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเป นแนวทางในการพั ฒนา ปรับปรุ ง
และแก ไ ขเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการวางแผนพั ฒ นาครั้ ง ต อ ไป เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดทําเอกสารแนะนํา ขั้นตอน การจัดทําแผนพัฒนา และมีการอบรมผูนําชุมชน
เพื่ อ ทราบขั้ น ตอนและนํ า ไปเผยแพร แ ก ป ระชาชนในชุ ม ชนของตนเอง เพื่ อ ช ว ยส ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงและสื่อสารใหชัดเจน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
กับตัวแปรอื่น ๆ เชน ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดทําแผนพัฒนา
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนา เพื่อใหผลการวิจัยเกิดประโยชน สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
ตําบลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แทจริง
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อิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
The Influence of Factors affected the Decision to Vote for the Chief Executive
Election of Wiang Tan Sub-district Administration Organization, Hang Chat district,
Lampang province
สุเทพ สิทธา*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั ้ง นี้ม ีวัต ถุป ระสงค เพื ่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของปจ จัย ที ่ส ง ผลตอ การตั ้ง สิน ใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และ
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอ การตั้ง สิน ใจลงคะแนนเสีย งเลือ กตั้ง
นายกองคก ารบริ ห ารส วนตําบลเวียงตาล อําเภอห างฉัตร จั ง หวัดลํา ปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนผูมี สิทธิเลือ กตั้ง ในเขตเทศบาลองคก ารบริหารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จัง หวัดลําปาง จํานวน 378 คน ซึ่ง ไดม าโดยการสุม แบบบัง เอิญ ในการศึก ษา
ครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปน
รอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
โดยเพศหญิง มีชวงอายุร ะหวาง 36-50 ป มากที่สุ ด โดยส วนใหญส มรสแลวและมีการศึก ษาอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 20,000 บาท เปนสวนใหญ
อิทธิพลโดยรวมของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
ตามลําดับ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดใหมีการ
รณรงคตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ควรใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับโทษของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
และควรเพิ ่ม งบประมาณเพื ่อ ใชใ นการฝก อบรมใหค วามรู ค วามเขา ใจในการเลือ กตั้ง นายก
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
นิยามศัพท : อิทธิพล การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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Abstract
The objectives of this study were to determine the influence of factors affected
the decision to vote for the chief executive election of Wiang Tan Sub-district
Administration Organization, Hang Chat district, Lampang province and to study its
problems and public views about these factors. The samples used in this study were 378
accidental sampling voters residing in the municipality areas. To be a tool for data
collection in this study, a questionnaire approach was used. The questionnaire
responding rate was 100 percent, which analyzed by using statistical software programs.
These collected data were analyzed with descriptive statistical method by using
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the respondents were mostly female and their ageranges were different between 36 and 50 years, most of them were married and had
lower level of education than bachelor’s degree, having their careers in private
sectors with average monthly incomes between 5,000 and 20,000 baht.
The overall influences of factors that affected the decision to vote for the
chief executive election of Wiang Tan Sub-district Administration Organization, Hang
Chat district, Lampang province, were at a high level.
Its problems and public views about the factors suggested by descending
order of its data frequency that the Wiang Tan Sub-district Administration
Organization should organize a campaign activities against the purchasing of eligible
vote, educate the public about the danger of buying eligible vote, and increase the
sufficient budget to offer various kinds of training, knowledge and understanding in
the good chief executive election of Wiang Tan Sub-district Administration
Organization, Hang Chat district, Lampang province, respectively.
Keywords : Influence, Decision to Vote for the Chief Executive Election
บทนํา
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก
ตั้งอยูในทองที่อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยมีภูมิประเทศเปนภูเขาและปาไมมีประชากรจํานวน
ทั้งสิ้น 8,987 คน และมี ครัวเรือนจํานวน 2,842 ครัวเรือน พื้นที่เ ปนชุม ชน กึ่ งเมืองกึ่งชนบท ซึ่ ง
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น
และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 มาตรา 283 วรรคแรก กําหนดไว
วา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร
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การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงานบุ คคล การเงิ นและการคลัง และมี อํ านาจหนาที่ ตนเอง
โดยเฉพาะ โดยตอ งคํานึง ถึง ความสอดคล อ งกั บ การพั ฒนาจั งหวัดและประเทศในส วนรวมดวย”
ประกอบกับกรอบนโยบายการบริหารงานจัง หวัดแบบบูร ณาการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล ไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งนโยบายคณะผูบริหาร ดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารใหมีความ
เสมอภาค สรางความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกใน
องคกรและชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลไดเนนการพัฒนาและการทํางานเชิงรุกและ
สรางสรรค โดยคํานึงถึง ความอยูดีมี สุขและประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง เสริ มสร างทัก ษะแก
เจาหนาที่ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมแกประชาชน (องคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล, 2555 : 5)
การพัฒนาองคก ารบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์
ผลไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยมี
ความประสงคที่จะสมัครเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลในอนาคต ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตั้งสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ ปจ จัยที่สง ผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง จํานวน 378 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปน
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมขอ มูล และไดรับ กลับ คืน มาทั ้ง หมด คิดเปนรอ ยละ 100 ซึ ่ง ทํา การ
วิเ คราะหขอ มูล โดยใชโ ปรแกรมสํา เร็จ รูป ทางสถิติ และวิเ คราะหดวยสถิติเ ชิงพรรณนา โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนร อยละ 61.38 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปม ากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.81 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 53.45 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
57.14 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 81.75 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 78.31
พบวา อิทธิพลโดยรวมของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (X̅ = 4.10) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายกองคการบริห ารส วนตําบลเวียงตาล อํ าเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับ
ความถี่จากมากไปหานอ ย ตามลํ าดับ ไดแก องคก ารบริห ารส วนตําบลเวียงตาล อํ าเภอห างฉัตร
จังหวัดลําปาง ควรจัดใหมีการรณรงคตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (52 คน) องคการบริหารสวนตําบล
เวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับโทษของการซื้อสิทธิ์ขาย
เสี ยง (38 คน) และองคก ารบริ ห ารส วนตําบลเวียงตาล อํ าเภอห างฉัตร จั ง หวัดลํ าปาง ควรเพิ่ ม
งบประมาณเพื่อใชในการฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
เวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง (21 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาอิท ธิพลของปจ จัยที่ สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา อิทธิพลโดยรวมของปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (X̅ = 4.10) แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เวียงตาล ยังไมใหความสนใจตอการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญ
ยังมีความยากจน หรือประชาชนบางคนอาจจะเกิดความเบื่อหนายทางการเมืองและมองไมเห็นโทษ
ของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรืออาจเปนเพราะ ประชาชนไมมีความรูความเขาใจในกิจกรรมการมีสวน
รวมทางการเมืองอยางถองแท อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษาของ แสง
หลา ศิลปะกิจ (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นปองประชาชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม” พบวา
1. ประชาชนสวนใหญมีความรูพื้นฐานทางการเมือง และการปกครองทองถิ่นอยูในระดับต่ํา
2. ปจจัยที่มผี ลตอระดับความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง ไดแก
2.1 อายุ กลุมอายุที่สูงกวามีระดับความรูพื้นฐานทางการเมือง และการปกครองทองถิ่น
สูงกวากลุมที่มีอายุต่ํากวา
2.2 ระดับการศึกษา กลุมที่ไดรับการศึกษาคอนขางสูงหรือสูง มีระดับความรูพื้นฐานทาง
การเมืองและการปกครองทองถิ่นสูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
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2.3 ระดับรายได กลุมที่มีรายไดสูงมีระดับความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง

ทองถิ่นสูงกวากลุมที่มีระดับรายไดต่ํา
2.4 อาชีพ กลุม อาชีพรับราชการ พนัก งานรัฐวิสาหกิจและธุร กิจสวนตัวมี ระดับความรู
พื้นฐานทางการเมือง และการปกครองทองถิ่นสูงกวากลุมอาชีพรับจาง ซึ่งปจจัยนี้มีความสัมพันธกับ
ระดับการศึกษา และรายไดเปนอยางมาก กลาวคือ เมื่อมีระดับการศึกษาสูงก็ไดโอกาสไดประกอบ
อาชีพที่ดีมีรายไดคอนขางสูง
2.5 สถานภาพสมรส กลุมที่มีสถานภาพสมรสคูมีระดับความรูพื้นฐานทางการเมืองและ
การปกครองทองถิ่นสูงกวากลุมที่มีสถานภาพสมรสโสดหรือหยาราง
2.6 ระดับความรูพื้นฐานทางการเมือง และการปกครองทองถิ่นแตกตางกันตามแขวงการ
ปกครอง ซึ่งประชาชนในแขวงที่กลุมผูบริหารชุดปจจุบันไดรับเลือกตั้งสูงสุดมีระดับคะแนนสูงที่สุด
ไดแกแขวงศรีวิชัย
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ง นี้ ทํ าให ทราบถึงระดับ อิท ธิพลโดยรวมของป จ จัยที่ สง ผลตอการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลํ าปาง วาอยูในระดับ มาก ดัง นั้น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให ความรู ความเขา ใจและให โ อกาสแก
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองที่ถูกตอง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เชน เชิญชวนใหติดตามขาวสารการเลือกตั้ง
การสังเกตการณเลือกตั้ง การรับและสงหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดเขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง อีกทั้งยังไดติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งได อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดอบรมใหความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับโทษของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อใหการเลือกตั้งในครั้งตอไปมีความบริสุทธิ์
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอห างฉัตร จัง หวัดลํ าปางนี้ ไปใชเป น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
การมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจะ
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง
ตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบบทบาทที่เหมาะสมในการมีสวนรวมทางการเมืองเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
The Efficiency of Revenue Collection of Wang Sai Kham Sub-district
Administration Organisation,
Wang Nuea district, Lampang province
ศิริขวัญ แกวมา*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา อํ าเภอวัง เหนือ จังหวัดลํ าปาง และเพื่อศึกษาป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บ
ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บ รายไดขององคการบริห ารสว นตํา บลวัง ทรายคํา อําเภอวัง เหนือ จัง หวัด
ลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ประชาชนที่เ กี่ยวขอ งกับการจัดเก็บรายไดที่
อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 252 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และไดรับกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ป ม ากที่ สุ ด โดยส วนใหญ ส มรสแล วและมี ก ารศึก ษาอยูในระดับ ต่ํา
กวา ปริญ ญาตรี โดยมีอ าชีพ อยูใ นภาคเอกชนและมี ร ายไดเ ฉลี่ ยตอ เดือ นอยูร ะหวาง 5,000 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับ ความถี่จากมากไปหานอ ย ตามลําดับ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ควรแจงผลการจัดเก็บรายไดใน
แตละปใหประชาชนทราบ ควรประชาสัมพันธชวงระยะเวลาในการจัดเก็บรายไดใหประชาชนทราบให
มากกวานี้ และควรจัดเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอและทันสมัยเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
นิยามศัพท : ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได
Abstract
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The purposes of this study were to investigate the efficiency of revenue
collection of Wang Sai Kham Sub-district Administration Organisation, Wang Nuea
district, Lampang province and to classify the involved problems and public
recommendations on the efficiency of this Administration Organisation’s revenue
collection. The samples used in this study were 252 residents related to the income
tax collection activities of this Administration Organisation and derived by accidental
sampling. In this study, the using of a questionnaire as a tool for data collection was
adopted. All responded questionnaire forms were at the rate of 100 percent, which
the collected data were analyzed by using statistical software programs and to
summarize the results, the descriptive statistical methods were used, including
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The analysis results were found that most of the respondents were female
with the ranges of 36-50 year-of-age. Moreover, they were most married and
educated at the lower-level of undergraduate school. Most of their careers were in
private sectors with average monthly incomes from 5,000 to 20,000 baht.
The overall efficiency in revenue collection activities of Wang Sai Kham Subdistrict Administration Organisation, Wang Nuea district, Lampang province were at
high level.
Its involved problems and public recommendations on the efficiency of
revenue collection of Wang Sai Kham Sub-district Administration Organisation, Wang
Nuea district, Lampang province, respected by descending order of data frequency,
were summarized that the Wang Sai Kham Sub-district Administration Organisation
should inform its revenue collection in each year to the public, inform tax payers the
duration of its revenue collection for more understanding, and provide sufficient
officers and modern equipment for its revenue collection in order to serve
convenient services to the tax payers, respectlively.
Keywords : Efficiency, Revenue Collection
บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางและที่มาของรายไดที่คลายคลึงกัน คือ 1) ภาษีอากร
ประกอบดวย ภาษีที่ ทอ งถิ่นจัดเก็ บเอง ไดแก ภาษีโ รงเรื อนและที่ดิน ภาษีบํารุง ทอ งที่ ภาษีปาย
อากรฆาสัตว 2) ภาษีที่ทองถิ่นมอบใหรัฐบาลจัดเก็บแทน ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุ รา ภาษีสรรพสามิต ภาษีก ารพนัน 3) ภาษีที่รัฐ จัดเก็บแล วมอบใหทอ งถิ่นทั้งจํานวน ไดแก
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอ เลื่ อ น คาธรรมเนียมใบอนุญ าตและคาปรั บ 4) รายไดจ าก
ทรัพยสิน 5) รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 6) รายไดเบ็ดเตล็ด 7) เงินอุดหนุนจาก
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รัฐบาล 8) เงิ นกู ในปจ จุบั นรายไดห ลัก ขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นจะประกอบดวย รายไดที่
จัดเก็บเองหรือจัดหาเอง รายไดจากภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรรใหหรือจัดเก็บเพิ่มใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเงินอุดหนุนอื่น ๆ จากรัฐบาล ซึ่งในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายได
ของตนเอง คิดเปนสั ดส วนที่นอ ยมากเมื่อ เปรียบเที ยบกับรายรับ ทั้งหมดขององคก รปกครองสวน
ทอ งถิ่น สาเหตุห นึ่ง เนื่องมาจากการขาดประสิท ธิภาพในการจัดเก็ บรายได แตเ มื่อ มีก ารถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนกระจายอํานาจแลว ระยะแรกของโครงสราง รายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปลี่ ยนไป โดยจะมีเงินรายไดจากงบประมาณเพื่อการถายโอน
ภารกิจเพิ่มขึ้นอีกแหลงหนึ่ง แตก็ยังไมเพียงพอตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ มี
ภารกิจมากมายหลากหลายที่ตองใหบริการสาธารณะแกประชาชน ดังนั้น รัฐบาลและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงตองหาแนวทางพัฒนาแหลงรายไดใหมพรอมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันใหเพิ่มมากขึ้น (วิลาสินี เมฆนิติกุล, 2551 : 3)
ดังนั้น ในฐานะที่ผูศึกษาเปนผูอํานวยการกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวัง เหนือ จัง หวัดลําปาง ไดตระหนัก ถึงความสํ าคัญ ของการเพิ่มประสิท ธิภาพในการจั ดเก็ บ
รายไดในพื้นที่ จึ งสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับประสิทธิภาพการจั ดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลวัง ทรายคํา อําเภอวัง เหนือ จังหวัดลําปาง เพื่ อใชเป นแนวทางในการพัฒ นาการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิ ทธิภาพการจัดเก็ บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวัง เหนือ จังหวัดลําปาง และเพื่ อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บ
ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บ รายไดขององคการบริห ารสว นตํา บลวัง ทรายคํา อําเภอวัง เหนือ จัง หวัด
ลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ประชาชนที่เ กี่ยวขอ งกับการจัดเก็บรายไดที่
อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 252 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และไดรับกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 61.51 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.98 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 75.04 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
70.63 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 81.75 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.55
ประสิท ธิภ าพโดยรวมในการจัด เก็บ รายไดข ององคก ารบริห ารสว นตํา บลวัง ทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก (X̅ = 3.69) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวัง เหนือ จังหวัดลําปาง ควรแจงผลการจัดเก็ บ
รายไดในแตละปใหประชาชนทราบ (21 คน) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนื อ
จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธชวงระยะเวลาในการจัดเก็บรายไดใหประชาชนทราบใหมากกวานี้
(16 คน) และองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ควรจัดเจาหนาที่
และวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอและทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
(9 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวัง เหนือ จั งหวัดลํ าปาง พบวา ประชาชนที่ เกี่ยวของกั บการจั ดเก็บรายไดที่ อาศัยอยูในเขต
องค การบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เห็นวามีป ระสิท ธิภ าพโดยรวม อยูในระดับ มากคอ นขา งต่ํา
(X̅ = 3.69) แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ยังใหความสนใจ
ตอการจัดเก็บรายไดมากนัก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่
ของตนเองที่มีตอการจัดเก็บรายได หรือประชาชนอาจจะมีความรูความเขาใจการปกครองรูปแบบ
องคการบริห ารสวนตําบลไมดีพ อ หรือ ประชาชนอาจจะเกิดความไมแ นใจและไมไ ววางใจการ
ทํ า งานขององคก ารบริ ห ารส วนตําบลวัง ทรายคํา หรื อ อาจจะเป นเพราะ ประชาชนไม เ ขาใจใน
กิจ กรรมการจัดเก็ บ รายไดอยางถอ งแท จึ ง ไม กล าที่ จ ะพิ จารณาตัดสินใจวาจะให คาน้ําหนัก ไปใน
ทิศทางใด จึงตอบในระดับมากคอนขางต่ํา อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับการศึกษา
ของ เนาวรัตน ธรรมวรางกูล (2551) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลศาลา
ลําดวน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พบวา 1) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลศาลาลําดวน โดยรวมอยูในระดับมาก และวลาสินี เมฆนิติกุล (2551) ศึกษาการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการจั ดเก็ บ รายได ข องเทศบาลในเขตอํ า เภอเมือ งสมุท รปราการ จัง หวัด
สมุทรปราการ พบวา
1) ความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
และตัวแปรดานการบริ หารของเจ าหนาที่ ใ นดา นตา ง ๆ ซึ่ง ประกอบดว ยการกํ า กับ ดูแ ลจาก
ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู บั ง คับ บั ญ ชา ดานความพร อ มในสถานที่วัสดุอุปกรณ ดานความพรอมบุคลากรและ
ดานความรวมมือของประชาชน ยังไมสูงนักแตเปนที่นาแปลกใจที่เ จาหนาที่เ หลานี้ส ามารถจัดเก็บ
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รายไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดในดานตาง ๆ ซึ่ง ประกอบดวย ดานความถูก ตอ ง
ครบถวน ดานการจัดเก็บ ไดตามกําหนดเวลา ดานความคุม คาของคาใชจาย ดานการตรวจสอบ
ติดตาม ดานการฝกอบรมใหความรูตามสายงาน และดานบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
อยูในระดับสูง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมวาอยูในระดับมาก ดังนั้น
เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดเก็บ
รายไดใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนเห็นความสําคัญ ของการจัดเก็บ รายไดใหมากขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําตอไป
2. องคก ารบริห ารส วนตําบลวัง ทรายคํา อํ าเภอวัง เหนือ จัง หวัดลํ าปาง ควรส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีความรูความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการจัดเก็บรายได โดยการประชาสัมพันธ ชี้แจง
เชิญชวนใหประชาชนไดเขามา มีสวนรวมในการจัดเก็บรายไดใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
แกไขเกี่ ยวกั บการจั ดเก็ บรายไดขององคการบริ หารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จัง หวัด
ลําปาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมในการจัดเก็บรายไดของประชาชนมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการ
จัดเก็บรายไดกับประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
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ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
The Effectiveness of Community Development of
Lom Rat Subdistrict Municipality,
Thoen district, Lampang province
พระประเทือง ทีปกโร (ตาวงศ)*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
ลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 390 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด โดยสวนใหญสมรสแลวและมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท
เปนสวนใหญ
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของการพั ฒ นาชุ ม ชนของเทศบาลตํ า บลล อ มแรด อํ า เภอเถิ น
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพั ฒนาชุมชน ควรบรรจุบุคลากรให
เพียงพอตอการพัฒนาชุมชน และควรมีมาตรการที่สามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นได
นิยามศัพท : ประสิทธิภาพ การพัฒนาชุมชน
Abstract
The aims of this study were to study the effectiveness of community development
of Rom Rat Subdistrict Municipality, Thoen district, Lampang province and to classify its
problems and public suggestions of the community development. A group of samples
used in this study was 390 people who lived in the municipal areas at Lom Rat subdistrict,
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obtained by accidental sampling. In this study, the using of a questionnaire method as a
tool for data collection was applied and its rate of responding was 100 percent. To
analyze the collected data, the statistical software programs were used with descriptive
statistics approach, including Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of the study showed that the majority of respondents were more
female than male. Their ages were different between 36 and 50 years old. Most of them
were married and had education level lower than bachelor’s degree. However, their
careers were most in private sectors with average monthly incomes from 5,000 to 20,000
baht.
Overall effectiveness of the community development of Rom Rat Subdistrict
Municipality, Thoen district, Lampang province was at moderate level.
Its problems and public suggestions about its community development in
descending order of frequency included the municipality should have allocation of
its sufficient budgets to community development, containing sufficient personnel to
its community development, and taking various steps of its measures to prevent any
inner- and outer-corruptions, respectively.
Keywords : Effectiveness, Community Development
บทนํา
การปกครองทองถิ่นเปนหนวยในทางการเมืองในระดับลางที่เกิดจากการกระจายอํานาจทาง
การเมืองและการบริหารของรัฐบาล เกี่ยวพันกับแนวคิดวาดวยชุมชนที่มีอาณาเขตที่ชัดเจนแตไมมี
อํานาจอธิปไตยมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และมีระดับของการจัดองคการพอเพียงกับการบริหาร
กิจการของตน การปกครองทองถิ่นเปนหนวยการปกครองที่อยูภายใตรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลใน
ระดับที่เหนือกวามีความรับผิดชอบเบื้องตนตอทองถิ่นและไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจที่โดยปกติ
แลวมักไมตองไดรับความเห็นชอบหรือถูกควบคุมจากรัฐบาลในระดับที่เหนือกวาที่สถาปนารัฐบาล
ทองถิ่นนั้นขึ้นมา ซึ่งการปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชน
ดําเนินการปกครองตนเอง โดยมีหนวยการปกครองทองถิ่นทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนา และ
ใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ องคกรหนวยการปกครองทองถิ่นดังกลาวนี้มีอํานาจในการกําหนด
นโยบาย ตัดสิ นใจและดําเนินกิจ การภายใตขอบเขตของกฎหมายที่กํ าหนดภายในทองถิ่นของตน
เทานั้นและหนวยการปกครองทองถิ่นนี้ตองอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง (ธงชัย วงศชัยสุวรรณ,
2549 : 17-18)
การพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น
การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเป น
อยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาชุมชนดังกลาว และจากการที่ผูวิจัย
เปนพระสงฆที่อยูในเขตเทศบาลตําบลลอมแรด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
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การพัฒ นาชุม ชนของเทศบาลตําบลล อมแรด อําเภอเถิน จั งหวัดลํ าปาง เพื่ อ ใชเ ปนประโยชนใน
การศึกษาและการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
ลอมแรด อําเภอเถิน จัง หวัดลําปาง และเพื่อ ศึก ษาปญ หาและขอ เสนอแนะ เกี่ยวกับ การพัฒ นา
ชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จัง หวัดลําปาง โดยกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึก ษา
ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อ าศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลอ มแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน
390 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 55.90 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.48 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 62.83 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
81.53 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 94.62 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.39
พบวา ประสิ ทธิภาพโดยรวมของการพั ฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลล อมแรด อํ าเภอเถิน
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.28) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาลตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาชุมชน (40 คน) เทศบาล
ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ควรบรรจุบุคลากรใหเพียงพอตอการพัฒนาชุมชน (22 คน)
เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ควรมีมาตรการที่สามารถปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่
ได (16 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาประสิ ทธิภาพการพั ฒนาชุม ชนของเทศบาลตําบลล อมแรด อํ าเภอเถิ น
จั งหวัดลําปาง พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.25) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจใน
บทบาทและ หนาที่ของการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรดมากนัก หรืออาจจะมีความรูความ
เขาใจใน การปกครองรูปแบบเทศบาลไมดีพอ หรือประชาชนอาจจะเกิดความไมแนใจและไมไววางใจการ
ทํางานของเทศบาล ความสนใจในการพัฒนาจึงมี ไมมากนัก หรือเปนเพราะ ประชาชนไมเขาใจใน
กิจกรรมการพัฒนาอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด
จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชุทธิชัย จรูญ
เนตร (2542)ไดทําการศึกษาเรื่อง "ประสิทธิภาพในการวางแผน พัฒนาของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล:ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี" พบวา
1. คณะกรรมการบริหาร อบต.โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาอยูในระดับ
สูงมาก
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล คือ การไดรับขอ มูลขาวสาร การไดรับการฝกอบรมประสบการณดานการเมือ ง
การประสานงานภายในคณะกรรมการบริหาร อบต. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ และความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ และการวางแผน
3. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล
เอกราช มณีกรรณ (2542) ได ทํ าการศึกษาเรื่ อง "ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บั ติ งาน ขององค การ
บริหารสวนตําบล : ศึกษากรณี จังหวัดมุกดาหาร" พบวา
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในภาพ
รวมอยูในระดับสูง โดยคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในดาน การ
ประเมินผล รองลงมาคือดานการวางแผน และนอยที่สดคือดานการตัดสินใจ
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน
3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารงานสวน
ตําบล ไดแก เพศ อายุ ระสับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนง และความรูความเขาใจในบทบาทของ
องคการบริหารสวนตําบล
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการศึกษาประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนา
ชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง วาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปน
การสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมาก
ขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ควรรณรงคและสงเสริมในประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น
2. เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ควรชี้แจงเชิญชวนใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาตาง ๆ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับ
การพัฒนาครั้งตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเทศบาลตําบลลอมแรดกับ
ประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีก ารศึก ษาวิจัยถึงปญ หาของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมี การศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
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ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
The Effectiveness of Management of Patan Nakrua Subdistrict Municipality,
Mae Tha District, Lampang Province
พระครูสิริชัยพิพัฒน (ใจดี)*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตัน
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน
378 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ งมากกวา
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด โดยสวนใหญสมรสแลวและมีการศึกษาอยูในระดับ
ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี โดยมี อ าชี พ อยู ใ นภาคเอกชนและมี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นอยู ร ะหว า ง
5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาลตําบลปาตันนาครั ว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรรณรงคใหประชาชนมีส วนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลใหมากกวานี้ ควรมีมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของกับเทศบาล และควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลทุก
ระยะ
นิยามศัพท : ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงาน
Abstract
The purposes of this study were to classify the effectiveness of management
of Patan Nakrua Subdistrict Municipality, Mae Tha District, Lampang Province and
identify their problems and suggestions of the people on the management of this
municipality. A group of samples used in this study was 378 residents living in the
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municipality area and selected by accidental sampling. In this study, a questionnaire
was used as a tool for data collection. All of them were responded back 100
percent, and the data were analyzed by using statistical software programs. And
analyzed data were prepared with descriptive statistics, including Frequency,
Percentage, Mean and Standard Deviation.
The analyzed results showed that the majority of the respondents were
female more than male. Their ages were ranged between 36-50 years old, most of
them were married and educated lower than bachelor’s degree. Most of their
careers were engaged in the private sectors and their average monthly incomes were
from 5,000 to 20,000 baht.
The overall effectiveness of the management of this municipality was at
moderate level.
The problems and suggestions of the people about the management of this
municipality arranged by the frequency of descending order, concluded that the
municipality should promote the public understanding and more participation in its
activity implementations, make more measures to prevent fraud and misconduct of
the municipality personnel and other involving sectors, and encourage public to be
informed the results of its operations every time.
Keywords : Effectiveness, Management
บทนํา
การปกครองท องถิ่นเป นการปกครองในรูปลั กษณะการกระจายอํานาจบางอยางซึ่ง รัฐได
มอบหมายใหทองถิ่นทํากันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานทองถิน่ ดวย
ตนเองเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้นใหดําเนินงานไปอยางประหยัดมี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลตรงกับ ความประสงคของประชาชนโดยเหตุที่วาประชาชนในแตล ะ
ทองถิ่นยอมจะทราบความตอ งการของท องถิ่นนั้น ๆ ไดดีกวาบุคคลอื่ นและยอมมีความผูกพั นตอ
ทองถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร โดยการปกครองที่
รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการบางอยางโดย
การดําเนินการกันเองเพื่อบําบัดความตองการของตนการบริหารงานทองถิ่นตองมีผูบริหารมาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีอิสระในการบริหารแตรัฐบาลยังตองควบคุม
ดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสมปราศจากควบคุมของรัฐไมไดเพราะการปกครองทองถิ่นเปนสิ่งที่รัฐ
ทําใหเกิดขึ้น (วิญู อังคนารักษ, 2519 : 4)
การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผล
ไดนั้น การมีส วนรวมของประชาชนตอ การบริห ารงานในดานตาง ๆ จึ งมี ความสําคัญ และมี ความ
จําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการบริหารงานดังกลาว และจากการที่
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ผูวิจัยพํานักอยูในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ
บริห ารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครั ว อําเภอแม ทะ จั งหวัดลําปาง เพื่ อใชเ ปนประโยชนใน
การศึกษาและการบริหารงานตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริ หารงานของเทศบาลตําบลปาตัน
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อํ าเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยกลุ มตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ งนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 378 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และไดรับกลับคืนมาทั้ งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง ทําการวิเคราะหขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 57.15 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.29 สวนใหญสมรสแลว
คิดเปนรอยละ 76.20 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 88.09
โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 95.24 และสวนใหญมี รายไดเฉลี่ ยตอเดือนอยู
ระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 94.72
พบวา ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.43) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตํ าบลป าตัน
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก เทศบาล
ตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จัง หวัดลํ าปาง ควรรณรงคใหป ระชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลใหมากกวานี้ (44 คน) เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง ควรมี มาตรการปองกันการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของบุ คลากรและผูมี สวนเกี่ยวของกั บ
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เทศบาล (28 คน) และเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลทุกระยะ (17 คน)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครัว เห็นวาการบริหารงาน มี
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.43) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไม
เขาใจในบทบาทและหนาที่ ของการบริ ห ารงานของเทศบาลตําบลป าตันนาครั วไม ม ากนัก หรื อ
ประชาชนอาจมีความรูความเขาใจการปกครองรูปแบบเทศบาลไมดีพอ จึงเกิดความไมแนใจและไม
ไววางใจ การทํางานของเทศบาล หรือเปนเพราะ ประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการบริหารของเทศบาล
ตําบลปาตันนาครัวอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด จึง
ตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกั บ
การศึกษาของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล
กับการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง และเห็นดวยวารูปแบบการปกครอง
สวนทองถิ่นแบบองคการบริหารสวนตําบลสงผลใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น ของตน
เห็นดวยหลั งจากมี การจัดตั้ง องคการบริ หารสวนตําบล ส งผลให ประชาชนมี สวนรวมในการแกไข
ปญหาตําบล สงผลใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงานทองถิ่นมากขึ้น ผลการศึกษาคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา พนัก งานสวนตําบล และลูกจ างในองคการบริ หารสวนตําบลสั นนาเม็ง จํานวน 32 คน
พบวา องคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิผลในการดําเนินงานบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบ
อยูในระดับความพึงพอใจสูง
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์โดยรวมของเทศบาลตําบลปาตัน
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลปาตันนาครัวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถในเชิงบริหารใหมากยิ่งขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเทศบาลตําบล
ปาตันนาครัว
2. เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึงการบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญชวนให
ประชาชนไดเขามา มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยรวมของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขเกี่ยวกับการบริหารงานของ
เทศบาล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการกําหนดแผนงานหรือโครงการที่มุงพัฒนาความรูความสามารถในการบริหารแก
ผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของเทศบาลตําบล ปา
ตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาท และหนาที่ ที่เหมาะสมในการบริ หารงานของเทศบาลตําบล
ปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาล
ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
The Satisfaction of Residence Toward The Garbage Disposal Service in
Vieng Yong Municipality, Muang District ,Lamphun Province
นรินทร คําสาร*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะ
ของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือ งลําพูน จัง หวัด ลําพูนเพื่อ ศึก ษาปญ หาและขอ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูนและเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดเก็บขยะของเทศบาลตํา บลเวี ย ง
ยองอํ า เภอเมื อ งลํ า พู น จั ง หวั ด ลํ า พู น โดยทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล แบบสอบถามจาก
ประชาชนที่เปนประชากรที่ศึก ษา จํานวน 6,119 คน ใชก ลุม ตัวอยาง จํานวน 376 คน และได
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 376 ชุด คิดเปนรอยเปอรเซ็นต โดยผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอ การกําจัดขยะของ
เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน แลวนําเสนอโดยใชวิธีบรรยายประกอบ
ตารางตามลําดับ
ผลการศึก ษาพบวา จากการเก็บ รวบรวมขอ มูล ทั่ว ไปของกลุม ตัวอยางจากประชาชนที่
เกี่ยวขอ งกับ การกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือ งลําพูน จัง หวัดลําพูน พบวา
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีชวงอายุร ะหวาง 36-50 ป
มากที่สุด สวนใหญสมรสแลว โดยมีการศึกษาต่ํากวาปริญ ญาตรีเ ปนสวนใหญ และมีอาชีพรับจาง
เปนสวนใหญ
ความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยองอําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยูในระดับมาก
ประชาชนในตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การ
กําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนคือเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพู น จังหวัดลําพูน ควรประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ให
ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับประชาชนอยางถูก วิธีและวิธีก ารในการกําจัดขยะของ
เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีความเหมาะสม การดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย แตควรสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพื่อสงขายยังรานรับซื้อของเกาเปนการ
เพิ่มรายได สงเสริมใหมีการรีไซเคิลขยะ จะทําใหปริมาณขยะในชุมชนลดลง นอกจากนี้ควรสงเสริมให
ประชาชนนําขยะมูลฝอยอินทรียไดแกมูลฝอยจากการเตรียมอาหารในหองครัวเศษอาหารกิ่งไมใบไม
มาแปรรูปเปนปุยหมัก เพื่อใชในการเกษตร
นิยามศัพท : ความพึงพอใจ การกําจัดขยะ
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Abstract
The objectives of this research were to study the satisfaction of residents
towards the garbage disposal service in Viengyong Municipality, Muang District,
Lamphun Province, the problems and resident’s participation in garbage disposal and
to use these result as a guide to improve service in the future. To collect data from
6,119 residence in Viengyong Municipality, the researcher handed out 376 questionnaires
and had a 100 percent return rate.
The researcher will present data analysis of the objective of the study by
description with tables.
The residents sampled in Viengyong Municipality, Muang Distric, Lamphun Province
included more women than men. The average age of those sampled was 36-50 years.
Most of those sampled were married. Mosthave Bachelor’s degrees and most are
employed.
The satisfaction of residents toward the garbage disposal in Viengyong
Municipality is highResidents in Viengyong Municipality had the following suggestions
the Municipality should coordinate with (1) :about their garbage disposal service
other organizations both pubic and private to provide education about the correcty is
garbage disposal service in Viengyon Municipality (2), way to dispose of garbage the
municipality should encourage regodemts to earn money by (3) , currently suitable
residents could sort garbage in order to (4), selling garbage to the recycling company
the Municipality should help residents to covert (5) and ,decrease total amount into
compost for use as, such as food scraps and leaves, some biodegradable wastes such
as food scraps and leaves, wastes.an agricultural fertilizer
The satisfaction of residents toward the garbage disposal in Viengyong
Municipality is high Residents in Viengyong Municipality had the following suggestions
about their garbage disposal service: (1) the Municipality should coordinate with other
organizations both pubic and private to provide education about the correct way to
dispose of garbage, (2) garbage disposal service in Viengyong Municipality is currently
suitable, (3) the municipality should encourage residents to earn money by selling
garbage to the recycling company, (4) residents could sort garbage in order to decrease
total amount, and (5) the Municipality should help residents to covert some
biodegradable wastes, such as food scraps and leaves, into compost for use as an
agricultural fertilizer.wastes, such as food scraps and leaves
Keywords : Satisfaction, Garbage Disposal Service
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บทนํา
ปจ จุ บันขยะมู ล ฝอยเป นปญ หาสิ่ง แวดล อมที่ สํ าคัญ ตอ ชุมชนและทวีความรุ นแรงมากขึ้น
เนื่อ งจาก ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยมีม ากขึ้น ในขณะที่ค วามสามารถในการจัด เก็บ ขนและกํา จัด มี
คอนขางจํากัด จึงทําใหไมสามารถจัดการปญหาไดทันการณเปนเหตุใหเกิดปญหาขยะตกคางสงกลิ่น
เหม็นรบกวน เกิดปญหาดานทัศนียภาพและอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเมื่อ
มีความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ไดเ ปลี่ยนสั ง คมการเกษตรที่ เ รียบง ายไปสู สัง คมเมือ งที่มี ความ
ซับซอนจึงมีโอกาสเปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบจากปญหาขยะเชนเดียวกันกับพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง
ยองหากยอนหลังไปเมื่อประมาณ 45 กวาปที่ผาน พื้นที่ของเทศบาลตําบล เวียงยองสวนหนึ่งเป น
พื้นที่ราบ เพื่อประกอบอาชีพกสิกรรม อีกสวนหนึ่งเปนพื้นที่การเกษตร ในครัวเรือนที่ประชาชนได
ทําการเกษตรเพื่อยังชีพ ดังนั้นสังคมชวงกอนหนานั้นจึงเปนการพึ่งพิงอยูกับพื้นที่ที่เปนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากกวาสังคมในปจจุบันที่เปนสังคมของโครงสรางคอนกรีตและประชาชนมีการแกงแยง
ทรัพยากรมากขึ้น (เทศบาลตําบลเวียงยอง, 2554 หนา 6)
การจัดการขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง เริ่มมีการวางแผนตั้งแตป พ.ศ. 2548 และเริ่ม
ดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2549 ดวยตระหนักถึงปญหาเรื่องขยะในตําบลเวียงยองที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
จากการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนทําใหเทศบาลตําบลเวียงยอง ซึ่งเปน
หนวยงานบริหารทองถิ่นที่ตองเขาไปดูแล และหาแนวทางแกไขปญหาที่คาดวาจะเปนปญหาสําคัญใน
อนาคต จากความสําคัญของปญหาดังที่กลาวขางตนทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนตอการจัดการขยะเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนและ
เนื่องจากปญหาดานการเก็บขนขยะ และการรักษาความสะอาดเปนปญหาที่สวนทองถิ่นสามารถ
คนหาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางจัดการแกไขปญหาโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะใน
ทองถิ่นที่เทศบาลตําบลนั้น ๆ รับผิดชอบ โดยสามารถที่จะเปนแนวทางแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นในการนําไปประยุกตใชกับชุมชนของตนเองตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะ
ของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือ งลําพูน จัง หวัดลําพูน เพื่อ ศึก ษาปญ หาและขอ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
จัง หวัด ลําพูน และเพื่อ เปน แนวทางในการดําเนินงานดานการจัดเก็บ ขยะของเทศบาลตํา บล
เวี ย งยองอํา เภอเมื อ งลํา พู น จั ง หวั ด ลํา พู น โดยทํา การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล แบบสอบถามจาก
ประชาชนที่เปนประชากรที่ศึกษา จํานวน 6,119 คน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 376 คน และได
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แบบสอบถามคืน มาจํ า นวน 376 ชุด คิดเป นร อ ยเปอร เ ซ็ นต โดยผู ศึก ษาจะนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอ การกําจัด
ขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน แลวนําเสนอโดยใชวิธีบรรยาย
ประกอบตารางตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจากประชาชนที่เกี่ยวของกับการกําจัดขยะ
ของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือ งลําพูน จัง หวัดลําพูนพบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเ ปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ .5320 มี ชวงอายุระหวาง
36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.41 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 65.42 โดยมีการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 75.27 และมีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
62.50
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนมีความพึง พอใจโดยรวมตอ การกําจัดขยะของ
เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยูในระดับมาก ( x = 3.65 ) ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
ประชาชนในตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการกําจัด
ขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน คือ เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ควรประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความรูเกี่ยวกับ
การกําจัดขยะมูลฝอยใหกับประชาชนอยางถูกวิธี และวิธีการในการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีความเหมาะสม การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย แตควรสงเสริม
ใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพื่อสงขายยังรานรับซื้อของเกาเปนการเพิ่มรายได สงเสริมใหมีการรีไซเคิลขยะ
จะทําใหปริมาณขยะในชุมชนลดลง นอกจากนี้ควรสงเสริมใหประชาชนนําขยะมูลฝอยอินทรีย ไดแก
มูลฝอยจากการเตรียมอาหารในหองครัว เศษอาหาร กิ่งไมใบไม มาแปรรูปเปนปุยหมัก เพื่อใชในการเกษตร
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึก ษาความพึ งพอใจของประชาชนตอ การกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนมีความพึง พอใจโดยรวมตอ การกําจัดขยะของ
เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยูในระดับมาก ( x = 3.65 ) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูนําใหความสําคัญกับการแกไขปญหาขยะดวยความใสใจ ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอผูนําชุมชน
จึงมีความพึงพอใจตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมือ งลําพูน จัง หวัดลําพูน
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อยูในระดับมาก ทั้งนี้ผูนําตองใหความสําคัญ ในการแกปญ หาเรื่อ งขยะที่ดีและมีป ระสิท ธิภาพ มี
งบประมาณในการดําเนินการที่เพียงพอ และมีนโยบายในการดําเนินการที่ชัดเจน รวมถึงการกระตุน
ในประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการกําจัดขยะอยางมีป ระสิท ธิภาพ จะทําใหป ระสิท ธิภาพในการ
กําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสงผล
ถึงความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวนทอง พญามงคล
(2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเวียงยองอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยนําผลที่
ไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงยอง ใหมีศักยภาพมากขึ้นดังนี้
1. เทศบาล ตองมุงเนนการคัดแยกขยะตั้งแตการเก็บรวบรวม การจัดเก็บการเก็บขนและนํา
ขยะมู ล ฝอยมาทํ า การคั ดแยกขยะรี ไซเคิ ล โดยกํ าหนดเป น ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลที่ ต อ ง
ดําเนินการเองตั้งแตเริ่มตนโครงการเพราะการรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลตอง
เก็บรวบรวม และเมื่อวิธีการทิ้งขยะมูลฝอยมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ก็
ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองเชนกัน ดังนั้นเทศบาลตองมีศูนยคัดแยก
และแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อทําการคัดแยกขยะและสามารถนําไปขายเปนรายไดของเทศบาล โดย
ตองประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกแกประชาชน เชน การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมรวมทั้งเปนแกนกลางสรางเครือขายและพันธมิตรรวมของผูประกอบ การ
รับซื้อขายขยะมูลฝอยเพื่อรีไซเคิลและประสานการดําเนินงานรวมกับผูประกอบการทีเ่ กีย่ วของกับการ
รีไซเคิล อีกทั้งการหาแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มของขยะมูลฝอยโดยที่ขยะมูลฝอยอินทรียเทศบาล
ตองทําปุยหมักแบบเติมอากาศในโรงทําปุยหมักสําหรับการนําไปใชในกิจการของเทศบาลเชนการ
บํารุงตนไมในสวนสาธารณะเกาะกลางถนนสายหลักในเขตเมืองดังนั้นกระบวนการในการกําจัดขยะจึง
มีขยะมูลฝอยเฉพาะสวนที่เหลือที่มีปริมาณนอยสามารถทําการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลไดโดยไม
จําเปนตองใชพื้นที่มากๆสงผลใหเทศบาลสามารถลดงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอยลงไดเปน
อยางมาก
2. ภาคเอกชน ที่ประกอบการเกี่ยวกับการรับซื้อของเกาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลในเชิงบวก
อยางมากตอความรวมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอมตองสงเสริมใหการ
ประกอบการในลักษณะนี้ ดํารงอยูอยางแพรหลายและกระจายอยูทั่วไปในเขตเทศบาล เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการซื้อ-ขาย ระหวางผูคัดแยก ณ แหลงกําเนิดกับผูคาของเกาหรือเทศบาลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในจุดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยจํานวนมาก เชน ยานธุรกิจ เพื่อสนองตอบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม หรือนํากลับมาใชอยางเต็มที่และตอเนื่อง โดยเปนผูสนับสนุนเทศบาล
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมตอเทศบาลตอไป
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการกําจัดขยะ
ของเทศบาลตํา บลเวียงยอง อํ าเภอเมื อ งลํ า พู น จั ง หวั ดลํ า พู น มาใช เ ป นแนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับการกําจัดขยะของของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรมี การเสริม สร างรวมถึง เผยแพร อ งคความรู และประชาสั ม พั นธเ กี่ ยวกั บ การ
จัดการสิ่งแวดลอมและผลกระทบอันเกิดจากการขยายตัวของครอบครัวชุมชนเมืองที่อาจสงผลตอ
ความเปนอยูของประชาชนในตําบล
1.3 ควรดําเนินการจัดทําโครงการโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อตอยอดการนําขยะ
ที่ไดจากการจัดทําเปนพลังงานทดแทน เชน ไบโอดีเซล พลังงานชีวภาพ เปนตน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรศึก ษาผลสํา เร็ จ ในการดําเนินการกํา จัด ขยะของเทศบาลตํา บลเวีย งยอง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2.2 ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการสรางลักษณะนิสัยในการจัดการขยะมูลฝอยกับกลุม
ตัวอยางเดิมและหรือกลุมตัวอยางองคการบริหารสวนตําบลอื่นในจังหวัดเดียวกัน เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืน
2.3 ควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะ
มูลฝอย ซึ่งเปนการกระตุนใหชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ,2545 .รายงานสถานการณ
มลพิษของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว.
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.นครศรีธรรมราช
จิราวัลย มิตรทองแท และบริบรู ณ ดิษฐกมล .2528 .ปญหาและความตองการของประชาชนใน
กรุงเทพฯและความคิดเห็นของเจาหนาที่ กทม.ตอการใหบริการของกรุงเทพมหานคร .
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ภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
The Leadership of Executive Officers in Nakrua Sub-district Municipality,
Mae Tha district, Lampang province
พระอรวรรณ วงศวารมะโน*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ ง นี้มี วัตถุป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาภาวะผู นําของผู บ ริ ห ารเทศบาลตําบลนาครั ว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบ ริห าร
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมท ะ จัง หวัดลํ าปาง โดยกลุมตัวอยางที่ ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมท ะ จัง หวัดลําปาง จํานวน 385 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ งมากกวา
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปม ากที่สุด โดยสว นใหญส มรสแลว และมีก ารศึก ษาอยูใ น
ระดับ ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี โดยมีอ าชีพ อยูใ นภาคเอกชนและมีร ายไดเ ฉลี่ ยตอเดือ นอยูร ะหวาง
5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
ภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูในระดับ
ปานกลาง
ป ญ หาและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ ภาวะผู นําของผูบ ริห ารเทศบาลตํา บลนาครัว อํา เภอ
แม ท ะ จั ง หวัดลํา ปาง เรี ยงลํา ดับ ความถี่จ ากมากไปหานอ ย ตามลํา ดับ ไดแก ผู บ ริ ห ารเทศบาล
ตํา บลนาครัว อํา เภอแมท ะ จัง หวัด ลํา ปาง ควรเปน ผูที่ยึด ถือ หลัก เศรษฐกิจ พอเพีย งในการ
ดําเนินชีวิต ควรเป นผู ที่ มี พ ฤติก รรมที่ ถูก ตอ งตามครรลองครองธรรม และควรเปนผูที่ยึดถือแนว
ทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
นิยามศัพท : ภาวะผูนํา ผูบริหาร
Abstract
The purposes of this study were to determine leadership of the executive
officers in Na Krua Sub-district municipality, Mae Tha district, Lampang province and
to evaluate its problems and public suggestions about its leadership of the executive
officers. The samples used in this study were 385 residents of the municipality areas
selected by accidental sampling. In this study, the using of a questionnaire as an
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approach for data collection was adopted. And all of them were responded at 100
percent, which analyzed by using statistical software programs and summarized the
analyses with descriptive statistical method, including frequency, percentage, mean
and standard deviation.
The results from analyses showed that the majority of respondents were more
female than male. The range of their ages was between 36 and 50 years old, most of
them were married and their education levels were lower than bachelor’s degree having
their careers in private sectors with average monthly incomes from 5,000 to 20,000 baht.
Overall leadership of the executive officers in the Nakrua Sub-district
Municipality, Mae Tha district, Lampang province was at moderate level.
Its problems and public suggestions about the leadership of its executive
officers divided by the frequency of descending order summarized that the executive
officers should be the people who hold the principles of sufficiency economy in
their lifestyles, have correct behavior by holding fair trail of moral approach and
should be the ruler in a democratic way with the King as the titular Head of the
State, respectively.
Keywords : Leadership, Executive Officers
บทนํา
กลาววาภาวะผูนําเปนกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้ง ใจใชอิทธิพลตอผูอื่ น
ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการแลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธที่มีความสลับซับซอนและมีพลวัต
อยูตลอดเวลามีองคประกอบที่เกี่ยวของในกระบวนการภาวะผูนําไดแก ผูนํา ผูตาม บริบทสถานการณ
และผลลัพธที่เกิดขึ้น (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545 : 17)
ภาวะผูนํานอกจากจะมีความเปนผูนําแลวสวนสําคัญยังประกอบไปดวย1) ผูตาม (The Lead)
ถาไมมีผูตามแลวก็จะเกิดผูนําไมได ดังนั้นภาวะผูนําจึงมีความสัมพันธกับผูตามอยางใกลชิดสัมพันธภาพ
ระหวางผูนํากับผูตามที่ดีนั้นยอมแปรไปตามชนิดหรือแบบของผูตามหัวหนาฝายบํารุงรักษากับฝาย
กฎหมายยอมมีลักษณะแตกตางกันบุคคลที่เปนผูนําของกลุมหนึ่งไปอยูอีกกลุมหนึ่งอาจถูกปฏิเสธได
และ 2) สถานการณ (Situation) นอกจากผูตามแลว สถานการณจะเขามามีสวนในการกําหนดประเภท
หรื อ รู ป แบบของผู นํา บุ ค คลหนึ่ ง อาจเป น ผู นํา ในสถานการณห นึ่ง แต ก ลายมาเป น ผู ตามในอี ก
สถานการณห นึ่ง ดัง นั้นสถานการณที่ แตกตางกั นยอ มตอ งการผูนําแบบที่ แตกตางกั น เนื่อ งจาก
เหตุการณหรือสถานการณในองคกากรตาง ๆ มีลักษณะแตกตางกัน (ภาวัฒน พันธุแพ, 2546 : 13)
จากองคประกอบและคุณลักษณะของผูนําดังกลาวขางตนการบริหารงานของเทศบาลตําบล
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของภาวะผูนําดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยอาศัยอยูในเขต
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
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ของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและ
การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอ
แม ท ะ จั ง หวัดลํ าปาง และเพื ่อ ศึก ษาปญ หาและขอ เสนอแนะเกี ่ย วกับ ภาวะผู นํา ของผู บ ริห าร
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมท ะ จัง หวัดลําปาง โดยกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 385 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดรับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 58.19 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.23 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 79.74 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
78.70 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 81.56 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 80.27
พบวา ภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมท ะ จัง หวัดลําปาง
อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบว า ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํา ของผู บ ริ ห ารเทศบาลตํา บลนาครั ว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ผูบริหารเทศบาล
ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรเปนผูที่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
(54 คน) ผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรเปนผูที่มีพฤติกรรมที่ถูกตอง
ตามครรลองครองธรรม (33 คน) และผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ควรเป นผูที่ ยึดถือ แนวทางการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย อั นมี พ ระมหากษัตริ ยท รงเป น
พระประมุข (17 คน)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เห็นวาผูบริหาร
ของเทศบาลตําบลนาครัว มีภาวะผูนํา อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40) อาจเปนเพราะประชาชน
สวนใหญยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว หรือประชาชนอาจจะไม
มีความรูความเขาใจในการปกครองรูปแบบเทศบาลไมดีพอ หรือประชาชนเกิดความไมแนใจและไม
ไววางใจในการทํางานของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว หรือเปนเพราะ ประชาชนไมไดรูจักหรือพบ
หาเสวนากับผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัวอยางถองแท จึงไมกลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคา
น้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผล
การศึกษานี้ไมสอดคล องกับการศึกษาของ พันธศักดิ์ คําแกว (2555) ไดทํ าการศึกษาภาวะผูนําของ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยผลการศึกษาพบวา ภาวะผูน าํ
ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารเทศบาลตําบล
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง วาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรู
ความเขาใจและใหโอกาสแกประชาชนที่จะไดรูจักกับผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัวมากขึ้น ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลนาครั ว อํ าเภอแมท ะ จั งหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมี สวนรวมทางการเมือ ง เชน เชิญชวนให ติดตามขาวสารการเลือกตั้ง การสั งเกตการณ
เลือกตั้ง การติดตามบทบาทการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว เพื่อใหประชาชนได
รูจักกับผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัวมากยิ่งขึ้น
2. เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจถึงการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น มีการประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญชวนใหประชาชนไดเขา
มา มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาครัว เพื่อเปนการชวยตรวจสอบการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลนาครัวอีกทางหนึ่ง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาลตําบล
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

748

1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูบริหารเทศบาลตําบลนา
ครัวกับประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจระหวางผูบริหารเทศบาลตําบล
นาครัวกับประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธระหวางประชาชนกับผูบริหารเทศบาลตําบลนา
ครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของผูบริหารเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
Public Participation in Development of Wiang Tan Sub-district
Administration Organization,
Hang Chat District, Lampang Province
นิวัฒน ปะระมา*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการ
บริหารส วนตําบลเวี ยงตาล อํ าเภอห างฉัตร จั งหวัดลํ าปาง และเพื่ อ ศึก ษาป ญ หาและขอ เสนอแนะ
เกี่ ยวกับ การมีส วนร วมของประชาชนในการพั ฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคก ารบริ ห าร
ส วนตําบลเวียงตาล อําเภอห างฉัตร จั ง หวัดลํา ปาง จํา นวน 383 คน ซึ่ง ไดม าโดยการสุม แบบ
บัง เอิญ ในการศึกษาครั้ งนี้ไดใชแบบสอบถามเป นเครื่อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมขอมู ล และไดรั บ
กลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
และวิเ คราะห ดวยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยใชคาความถี่ คาร อ ยละ คาเฉลี่ ย และคาส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลจากการศึก ษา พบวา ประชาชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปม ากที่สุด โดยสว นใหญส มรสแลว และมีก ารศึก ษาอยูใ น
ระดับ ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี โดยมีอ าชีพ อยูใ นภาคเอกชนและมีร ายไดเฉลี่ยตอเดือ นอยูระหวาง
5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ
การมีสวนรวมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรบั
ทราบถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ ควรจัดอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนในการพัฒนา
องคการบริหารส วนตําบลเวียงตาล และควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล
นิยามศัพท : การมีสวนรวม การพัฒนา
Abstract
The objective of this study were to classify the public participation in
development of Wiang Tan Sub-district Administration Organization, Hang Chat
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District, Lampang Province, and its problems and suggestions involved the public
participation. The group of samples used in this study was 383 residents who lived in
Wiang Tan sub-district, Hang Chat district, Lampang province, obtained by accidental
sampling. In this study, a questionnaire was using as a tool for data collection and
got back all of them or 100 percent of responding. The collected data were analyzed
by using statistical software packages and were processed with descriptive statistics,
including Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of the study showed that the majority of respondents were more
female than male, their ages were ranged between 36-50 years old. Most of them
were married and educated under degree level and their carriers were in private
sectors with average monthly income between 5,000 and 20,000 baht.
Overall public participation in the development of Wiang Tan Sub-district
Administration Organization, Hang Chat District, Lampang Province were moderate
level.
Problems and suggestions about the public participation in the development
of Wiang Tan Sub-district Administration Organization, Hang Chat District, Lampang
Province by descending order of frequency, including its public relation to the
people to realize all performing activities, its training activities to create awareness of
the public in its development and it should allocate sufficient funds to develop
itself.

Keywords : Participation, Development

บทนํา
องคการบริหารส วนตําบลเวียงตาลเป นองคกรปกครองส วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี ขนาดเล็ ก
ตั้งอยูในทองที่อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยมีภูมิประเทศเปนภูเขาและปาไมมีประชากรจํานวน
ทั้งสิ้น 8,987 คน และมีครั วเรือน จํานวน 2,842 ครั วเรือ น พื้นที่ เปนชุม ชนกึ่งเมืองกึ่ง ชนบท ซึ่ ง
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ใ นการ
จั ดทํา บริ ก ารสาธารณะและพั ฒ นาในเขตพื้ นที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ เพื่ อ ประโยชนสุข ของประชาชนใน
ท อ งถิ่น และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 มาตรา 283 วรรคแรก
กําหนดไววา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการ
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สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศในสวนรวมดวย”
ประกอบกับกรอบนโยบายการบริหารงานจัง หวัดแบบบูร ณาการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล ไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
รวมทั้งนโยบายคณะผูบริหาร ดานการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารใหมีความ
เสมอภาค สรางความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกใน
องคกรและชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลไดเนนการพัฒนาและการทํางานเชิงรุกและ
สรางสรรค โดยคํานึงถึง ความอยูดีมี สุขและประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง เสริ มสร างทัก ษะแก
เจาหนาที่ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมแกประชาชน (องคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล, 2555 : 5)
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผล
ไดนั้น การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาในดานตาง ๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยมี
ความประสงคที่จะสมัครเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลในอนาคต ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและการพัฒนาตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของงานวิจัย
ศึก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลเวี ย งตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จํานวน 383 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ
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ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับกลับคืนมา
ทั้ ง หมด คิดเป นร อ ยละ 100 ซึ่ ง ทํ าการวิเ คราะห ขอ มู ล โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ทางสถิติ และ
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสถิติ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามทําการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษา
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 69.46 มีชวงอายุระหวาง 36-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.78 สวนใหญสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 82.26 และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
86.42 โดยมีอาชีพอยูในภาคเอกชนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 92.96 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 90.09
พบวา การมีส วนรวมโดยรวมของประชาชนในการพั ฒนาองคการบริ หารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอห างฉัตร จังหวัดลํ าปาง อยูในระดับ ปานกลาง แตหากพิ จารณาจากคาเฉลี่ ยแล วจะพบวา
ประชาชนมีสวนร วมโดยรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง (X̅ = 3.40) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
พบวา ปญ หาและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลํ าปาง เรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน อย ตามลําดับ องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล
อําเภอห างฉั ตร จั งหวัดลํ าปาง ควรประชาสั มพั นธให ประชาชนไดรั บทราบถึงกิ จกรรมตาง ๆ ที่ จะ
ดําเนินการ (56 คน) องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล ควรจัดอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชน
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล (32 คน) และองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล
ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล (16 คน)

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาองคก ารบริห ารสวนตําบล
เวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
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เวียงตาล มีสวนรวมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40) แสดงใหเ ห็น วา ประชาชนในเขต
องคก ารบริ ห ารส วนตําบลเวียงตาล ยัง ไม ให ความสนใจตอ การมี ส วนร วมในการพัฒนาเทาที่ควร
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาทและหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ การมีสว นรวม
ในการพัฒนา หรือประชาชนบางคนอาจจะเกิดความเบื่อหนายทางการเมืองมองไมเห็นประโยชนของ
กิจกรรมการมีสวนรวม หรือมีความรูความเขาใจการปกครองรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลไมดพี อ
หรือประชาชนเกิดความไมแนใจและไมไววางใจการทํางานขององคก ารบริห ารสวนตําบลเวียงตาล
ความสนใจในการมีสวนรวมจึงมีไมมากนัก หรือเปนเพราะประชาชนไมเขาใจในกิจกรรมการมีสวน
รวมในการพัฒนาอยางถองแท จึงไมก ลาที่จะพิจารณาตัดสินใจวาจะใหคาน้ําหนักไปในทิศทางใด
จึงตอบในระดับปานกลางไวกอน ซึ่งเปนปกตินิสัยของคนไทย อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภวัฒน พิกุลศรี (2553, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
การศึกษาในครั้ งนี้มี วัตถุประสงคเ พื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส วนรวมของประชาชน ในการจัดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร และ 2)
ศึกษาขอเสนอแนะสําหรับสงเสริมการมี สวนร วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา 1.ระดับการมี
สวนร วมของประชาชนใน การจั ดทําแผนพัฒนาท องถิ่นของเขตเทศบาลตํ าบลนิ คมคําสร อย โดย
ภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การมีสวนรวมรับผลประโยชน รองลงมา ไดแก การมีสวนในการดําเนินการหรือปฏิบัติการ การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ 2. ขอเสนอแนะสําหรับสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอ
นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ที่สําคัญคือ 2.1 เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนไดนําเสนอ
แผนงานโครงการกิจ กรรม และใหเ ขาร วมในการวางแผนพัฒ นาท องถิ่นกับ เทศบาลใหม ากยิ่งขึ้น
2.2 เทศบาลควรให ประชาชนเขามามี ส วนร วมในการรับจ างเหมาโครงการหรือกิ จกรรมที่เทศบาลได
ดําเนินการใหบริการกับประชาชน 2.3 เทศบาลควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
ระบบบริหารงานและการพัฒนาของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล 2.4 เทศบาลควรให
ความสําคัญในการจัดทําแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ วัส ดุ
อุปกรณ ในการประกอบอาชีพของกลุมแมบาน กลุมสตรี หรือแจกจายใหกับประชาชนใหมากขึ้น
2.5 เทศบาลควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการควบคุม ดูแล การใชทรัพยสินของเทศบาล
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาในครั้ ง นี้ ทํ าให ท ราบถึง ระดับ การมี ส วนร วมโดยร วมของประชาชนใน
การพัฒนาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแก
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนโดยการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชน
มีความรูความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยการประชาสัมพันธ ชี้แจง ใหประชาชน
ไดทราบถึงผลการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรนําขอมูลที่ไดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวม
มากยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล
เวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กับประชาชน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

756

เอกสารอางอิง
โกวิทย พวงงาม.2549. มิติใหมการปกครองทองถิ่น วิสัยทัศนกระจายอํานาจและการบริหารงาน
ทองถิ่น. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน.2544. คูมือการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ.
คณิณ บุณสุวรรณ. 2540. คูมืออานรัฐธรรมนูญฉบับใหม : โครงสรางและหลักการของรัฐธรรมนูญ.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง.2538. การบริหารการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ธีรยุทธ บุญมี.2541. ธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สายธาร.
นพพล สุรนัคครินทร.2547. การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตาม
ทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย เชียงใหม.
นันทวัฒน บรมานันท.2549. การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540. กรุงเทพมหานคร : วิญญชน.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,2542. การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ
: วิญูชน.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้.2544. รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล + Indicators of
Good Governance. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา.
ประมวล รุจนเสรี.2542. การบริหาร-การจัดการที่ดี (Good Governance). กรุงเทพฯ : รักษา
ดินแดน.
ประยูร กาญจนดุล.2538. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ประเวศ วะสี.2542. ยุทธศาสตรชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนเพื่อสังคมธนาคารออมสิน.
พระปกเกลา, สถาบัน.2544. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุ ุสภาลาดพราว.

757

พฤทธิสาณ ชุมพล ม.ร.ว. และคณะ.2550. คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศุภชัย ยาวะประภาษ.2538. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมบัติ ธํารงธัญวงศ.2545. นโยบายสาธารณะแนวความคิดการวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร : คณะ
รัฐประศาสตรศาสตร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
สมพร เฟองจันทร.2539. นโยบายสาธารณะทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร.
สุวกิจ ศรีปดถา.2545. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะ
กรณี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

758

ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
The Efficiency of work performance of pre-school development center of
Maepung Sub-district Administration Organization,
Wang Chin District, Phrae Province
สายทิพย ติ๊บหลา*
บทคัดยอ
การคนควาอิ สระครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึก ษาระดับประสิท ธิภาพ การดําเนินงานศูนย
พั ฒ นาเด็ก เล็ ก ขององคก ารบริ ห ารส วนตําบลแม พุ ง อํ าเภอวัง ชิ้น จั ง หวัดแพร ประชากรที่ ใชใ น
การศึกษา ไดแก ผู ปกครองนัก เรียนศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กขององคก ารบริห ารส วนตําบลแม พุง ในป
การศึกษา 2556 จํานวน 123 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามระดับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานศูนยพัฒ นาเด็ก เล็ ก ทั้ ง 6 ดาน ซึ่ง เปนสอบถามแบบมาตราส วนการประมาณคา
5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง อําเภอ
วังชิ้น จัง หวัดแพร ทั้ ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ งเมื่อแยกรายดานโดยเรียงลํ าดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย มากที่สุด รองลงมาคือ ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร คือ ควรเพิ่มทักษะดานวิชาการ ใหกับผูเรียน ครู
ผูดูแลเด็กควรใหความสําคัญกับเด็กนักเรียนทุกคน ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหใหกวางขวางกวานี้
และควรปลูกตนไมใหความรมรื่นมากกวานี้
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, องคการบริหารสวนตําบลแมพุง
Abstract
This independent study has objectives to study the Efficiency of child
development center at Maepung Sub-district Administration Organization, Wang Chin
District, Phrae Province. Populations are children’s parents of academic year 2013
totally 123 people. Study’s tool is scale questionnaire of child development center
operating efficiency from 6 aspects which have 5 average levels. Frequency, percentage,
mean, and standard deviation are used statistics for this study.
*สายทิพย ติ๊บหลา นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมพงุ ตําบลแมพงุ
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
From the analysis report it was found that
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The Efficiency of child development center at Maepung Sub-district
Administration Organization, Wang Chin District, Phrae Province from 6 aspects
generally are in good level. When we consider by items: rearrange from maximum to
minimum average, we found that personel department is the highest average level,
subordinates are place, environment & safety, academic & activities courses, administration,
participation & support from all institutes. And the lowest average is childhood’s network
supporting development.
Key words : Efficacy, The Child Development Center, Maepung Sub-district Administration
Organization
บทนํา
เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกๆ ดาน การอบรม
เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการและสงเสริมพัฒนาการเด็กในชวงวัยนี้ อยางถูกตองและเหมาะสมยอม
สงผลใหเด็กเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (กรมอนามัย, 2549: คํา
นํา ) หลั ก การจั ด การศึก ษาปฐมวั ยเป นหลั ก สํ าคั ญ ในการจั ด ประสบการณก ารเรี ยนรู ซึ่ ง ผู ส อน
จําเป นตอ งศึก ษาหลั ก สู ตรให เ ขาใจ เพราะในการจั ดประสบการณให เ ด็ก อายุ 3-5 ป จะตอ งยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษา เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดานอารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาอยางสมดุล โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผานการเลน และกิจกรรมที่
เปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้งหาเหมาะสมกับวัย รวมทั้งความแตกตางระหวางบุคคล
ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแมเด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยเพื่อใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสพั ฒนาตนเองตามลําดับขั้นตอนของ
พัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนําไปใชใน ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขเปนคนดี คนเกงของ
สังคมและสอดคลองกั บธรรมชาติสิ่ง แวดล อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมโดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น องคก รเอกชน สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั นสั ง คมอื่ น (คูมื อ การจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย, 2546: 36)
ในด า นการกระจายอํ า นาจการจั ด การศึ ก ษา ไปสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 นั้น ภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต งาน
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ไดถายโอน
ภารกิจใหแกอ งคกรปกครองสวนทองถิ่นรั บผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2545: 2)
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ที่ ไดรับ การถายโอนจากส วนราชการตาง ๆ ไดแก กรมการศาสนา กรมการพั ฒ นาชุม ชน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (สปช.) และที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง
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ศูนยพัฒ นาเด็ก เล็ ก เปนสถานพั ฒนาเด็ก ปฐมวัย ซึ่ ง เปนสถานศึกษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 18 และมาตรา
14 มุ งพั ฒนาความพร อมแก เ ด็ก ในวัย 3-5 ขวบให ไดรับ การพัฒ นาทั้ง ดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม สติปญญา และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา ดังนั้น มาตรฐาน
การดําเนินงานและการบริหารจั ดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความแตกตางหลากหลายทั้ งในดาน
โครงสราง อาคาร สถานที่ และการบริหารงาน
ผูศึกษาซึ่งเปนนักวิชาการศึกษา มีหนาที่หลักที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก จึ ง สนใจศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิภ าพการดํ าเนิ นงานโดยภาพรวม ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน ทั้ง 6 ดานของมาตรฐานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อยูในระดับใด มีขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอะไรบาง ทั้งนี้ เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
มาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุงตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล
แมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
2. เพี่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมพุงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพุงอําเภอวังชิ้น ปการศึกษา 2556 จังหวัดแพร จํานวน 123 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจําแนกออกเปน
มาตรฐานการดําเนินงานจํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร 3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4. ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลัก สูตร 5. ดานการมี ส วนรวมและสนับ สนุนจากทุ กภาคสวน 6. ดานส งเสริ ม เครือ ขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของ
เนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 1.00
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผู ปกครองนักเรียนศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ ก ขององคก ารบริห ารสวนตําบลแม พุง อํ าเภอวังชิ้น ป
การศึก ษา 2556 จัง หวัดแพร แลวนําแบบสอบถามที่ ไดม าตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความ
สมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 123 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพุ งอํ าเภอวังชิ้น จัง หวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ ย 3.66 ดานที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร ที่คาเฉลี่ย 3.88 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ที่คาเฉลี่ย 3.72 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ที่คาเฉลี่ย 3.69 ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ที่คาเฉลี่ย 3.66 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ที่คาเฉลี่ย 3.46
และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่คาเฉลี่ย 3.32 ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพุงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีประเด็นสําคัญที่ตองมาอภิปรายผล
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง อําเภอ
วังชิ้น จัง หวัดแพร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ ยอยูในระดับ มาก ซึ่ง ไม ตรงกั บสมมติฐานที่ ตั้ง ไว ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูปกครองเห็นวาการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตําบลแมพุง จากที่กระจายอยูในแตละ
หมูบาน มารวมเปนศูนยเดียวทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานตาง ๆ มีการพัฒนาขึ้นมาก
กวาการที่ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก กระจายอยูในแตละหมูบาน ซึ่ งสอดคล องกับการศึกษาของบุญฤทธิ์
อักษรนิตย (2552) ที่ ศึกษาการบริ หารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก ของเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ใหขอ เสนอแนะวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใด มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหง ควรพิจารณายุบรวมใหเหลือเพียงแหงเดียวเพื่อความเปน
เอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังกลาวยกระดับสูมาตรฐานสากล
ตอไป
จากผลการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา
ดานบุคลากรมี คาเฉลี่ ยมากที่ สุด ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง นี้อ าจเนื่อ งมาจากครู ผูดูแลเด็ก ที่ มี
จํานวนเพียงพอกับเด็กนักเรียน โดยเฉลี่ย ครู 1 คน ตอ เด็กนักเรียน 15 คน ครูผูดูแลเด็ก เปนคนใน
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พื้นที่ทั้งหมด จึงดูแลเด็กนักเรียน และใกลชิดกับ เด็กและผูปกครองทุกคน ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
ตําบลแมพุงยังจัดกิจกรรมกิจกรรมออกเยี่ยมบานเด็กนักเรียน ทําใหสัมพันธภาพระหวางครูผูดูแลเด็ก
กับผูปกครองอยูในระดับมาก และครูผูดูแลเด็ก ทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ดาน
เด็กปฐมวัยกันทุ กคน สอดคล องกับผลการวิจัยของ นิทัศน กตัญูคุณานนท (2550) ที่ศึกษาการ
บริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรองกวาง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา
จากความพึงพอใจในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรองกวาง ดานบุคลากรใน
ระดับดีมาก พอใจการพัฒนาการเด็กเปนไปตามขั้นตอนผูดูแลเด็กและผูชวยครูมีความรูความสามารถ
เจาหนาที่สงเสริมมีความเขาใจวิธีการดําเนินงานอยางมีระบบ
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมพุง อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก แตดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
โดยเฉพาะการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ที่ ผู ป กครองมี ข อ เสนอแนะที่ มี ค วามถี่ม ากที่ สุ ด ที่
ผูปกครองตองการใหเรงพัฒนาปรับปรุง ดานวิชาการ อาจเปนเพราะวาผูปกครองคาดหวังใหบุตร
หลานมีทักษะ การอานออก เขียนได กลาแสดงออก ชวยเหลือตัวเองได เมื่อไดมาเรียนที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ องคการบริหารสวนตําบลแมพุง ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ องคการบริหารสวนตําบลแม
พุง มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาวิชา ปฐมวัย ทุกคน และ
ทํางานในหนาที่มานาน เฉลี่ยอายุงานถึง 7 ป การพัฒนาดานวิชาการ จึงไมเปนปญหาสําหรับในการ
ดําเนินงานของครูผูดูแลเด็ก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ควรทําศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมพุง ของผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไปอางอิงให
ครอบคลุมกวางขวางขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอการการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กของ องคการบริหาร
สวนตําบลแมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย
ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม ดร.นิรันดร จิวะสันติการ และดร.สุจิรา หาผล ที่กรุณาใหคําปรึกษาและ
แนะนําแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดี
เสมอมา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เนชั่น ที่ ไดป ระสิ ทธิ ป ระสาทวิ ชาทางด าน
การศึกษาและการวิจัย เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณมาปรับใชในการศึกษาครั้งนี้ และ
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ขอบคุ ณผู ท รงคุ ณวุฒิ ทุ ก ท า นที่ ใ ห ความอนุ เ คราะห ใ นการตรวจสอบ รวมทั้ ง ให คํ าแนะนํา แก ไ ข
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากครูผูดูแลเด็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมพุง ที่อํานวยความสะดวกและใหความความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการ
เก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและ
สําเร็จ ไดดวยดี
เอกสารอางอิง
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ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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พระยุทธนา เตธธมฺโม*
บทคัดยอ
การศึ ก ษาอิ ส ระครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดพระแกวดอน
เตาสุชาดาราม และเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร ครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จํานวน 30 รูป/คน เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนํามา
เปรียบเทียบความแตกตาง จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน มีการวิเคราะหโดยใชคา Ttest และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
การกําหนดมาตรฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและดานการกําหนดมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ดานการกําหนดมาตรฐาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการกํ าหนดมาตรฐานการพัฒนาและสงเสริม แหล ง
เรียนรู อยูในระดับปานกลาง
เปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม โดยรวมอยูในระดับมาก จําแนก
ตามเพศ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวมและรายดาน
จําแนกตามประสบการณ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ประสบการณในการทํางาน ทุกขอ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
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Abstract
This Independent Study has an objective to study about attitude of school’s
administrators, teachers, and school administration’s committee which effect to Efficiency
of Academic Administration at Wat Phrakaew Don Tao Suchadaram School. And compare
attitude of school’s administrators, teachers, and
*พระยุทธนา เตชธมฺโม (เทพปนตา) ครูผูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแกวดอนเตา
สุชาดาราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
school administration’s committee which effect to this Efficiency of Academic
Administration. Populations are school’s administrators, teachers, and school
administration’s committee totally 30 bhikku/people. Study’s tool use questionnaire
scale: analyze by percentage, mean, and standard deviation to investigate the
hypothesis, compare and classify by sex and work experience, also use t-test and
One-way ANOVA value to support analysis. From the analysis report it was found that
The Efficiency of Academic Administration at Wat Phrakaew Don Tao
Suchadaram School, Lampang Province totally is in high level. When considered by
item, the highest average is Standard specification for education quality guarantee:
which is in a high level, subordinates are Standard specification for learning process
improvement, Standard specification for Lessons & Courses development, Standard
specification for student evaluation, Standard specification in Research for educated
quality improvement, Standard specification in IT for education. And item which has
the lowest average is Standard specification for Learning source development and
support: which is at average level..
Comparison of school’s administrators, teachers, and school administration’s
committee which effect to Efficiency of Academic Administration at Wat Phrakaew
Don Tao Suchadaram School totally is in high level, classify by sex totally so
different, without statistically significant level at 0.05
Leadership of Private school administrators, Muang district, Lampang Province
both overall and by item which classify by experience not so different, statistical
significantly at 0.05 When consider by item, found that all items in experience are
different without statistically significant level at 0.05
Keywords : Efficacy, Academic Administration , Wat Phrakaew DonTao Suchadaram School
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บทนํา
การจัดการศึกษาใหคนในชาติเปนสิ่งที่สําคัญที่รัฐตองสงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา
ของคนไทย ใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได ตองจัดการศึกษาใหทั่วถึง
ครอบคลุมทุกหมูเหลารวมทั้งพระภิกษุสามเณร นับตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา วัดในพระพุทธศาสนา
มีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึก ษาของคนไทยในฐานะเปนแหล งความรูของประชาชนทั่วไปและ
นักบวช บทบาทของวัดในพระพุทธศาสนาตอการจัดการศึกษายังคงอยูอยางสําคัญยิ่งในสมัยอยุธยา
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บทบาททางการศึกษาของวัดที่มีตอประชาชนเริ่มลดลง เมื่อมีอารยะ
ธรรมตะวันตก รวมทั้งระบบการศึกษาสมัยใหมเริ่มเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ตอมาเมื่อ
พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชย (พ.ศ. 2411-2453) ไดมีการปฏิรูปการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง รวมทั้งระบบการศึกษาดวย มีการแบง
การศึกษาออกเปน 2 สาย คือสายสามัญกับสายอาชีพระบบหนึ่ง และสายพระปริยัติธรรมอีกระบบ
หนึ่ง โดยที่สายสามั ญเปนหนาที่ของรัฐ และเอกชนที่จัดใหกั บประชาชนทั่วไป สถานศึกษาที่ใช คือ
โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สวนการศึกษาดานพระปริยัติธรรมยังคงเปนระบบเดิม คือ ใชวัด
เปนสถานศึกษาใหกับพระภิกษุ สามเณร (สมชาย บัวเล็ก, 2535 : 4) การศึกษาพระปริยัติธรรม เปน
การศึกษารูปแบบหนึ่งของคณะสงฆไทยแบงออกเปน 3 แผนก ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมี
หลักสูตรที่ศึกษาแตกตางกัน
การจัดการศึกษาพระปริ ยัติธรรมแผนกสามั ญศึก ษานั้น เปนการจั ดตั้ง ขึ้นเพื่อ ใหพ ระภิก ษุ
สามเณรในพระพุทธศาสนา ไดมีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมควบคูกับวิชาสามัญตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาจจบ
ไดในตัวเองหรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอโดยมุง ใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอการศึกษาของชาติและ
พระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนในสังกัดกรมการศาสนา
(กอนตั้งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายในวัด โดยความเห็นชอบของ
คณะสงฆและไดรั บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิก าร เพื่อ ใหการศึกษาแก พระภิก ษุ สามเณร ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (มนัส ภาคภูมิ และคณะ, 2538: 4-15)
ปจ จุบั นมี โ รงเรี ยนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญศึก ษาทั่วประเทศทั้ ง สิ้น 406 โรงเรี ยน มี
นักเรียน จํานวน 71,892 รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2546: 7-8) หากพิจารณาถึงการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากการปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ประกาศใชครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2514 และมีการ
ปรับปรุงแกไขเพียงครั้งเดียวเมื่อป พ.ศ. 2534 นับวานอยมากเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาเกือบ 30 ป
จึงอาจสงผลใหการดําเนินงานดานการบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประสบ
ปญหาอันเนื่องมาจากความไมสอดคลองเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติกับสภาพสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป
โดยหลังการปฏิรูปการศึกษา และหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และจากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาของ พระสมบูรณ วิลา (2544) พบวา การบริห ารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญ
ศึกษา ที่ผานมาประสบปญหาดานการบริหารหลายประการที่สําคัญ คือ รูปแบบการจัดการศึกษาไม
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เปนไปตามระบบโรงเรียนที่ดี สวนใหญ จัดการศึกษาตามอัตภาพ แนวทางการดําเนินงานไมชัดเจน
โรงเรียนขาดความพรอมในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณการเรียน
การสอน เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กําหนดกลยุทธ
ตามเปาหมายที่ตั้งไวโดยสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาในระยะเวลา 5
ป งานวิชาการเป นหั วใจของสถาบั นการศึก ษาทุก ระดับ ไม วาจะเป นมหาวิท ยาลั ยหรื อ โรงเรี ยน
สถาบันใดจะมีมาตรฐานหรือไมมักจะพิจารณาผลงานทางดานวิชาการเปนหลัก ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
จะตองสรางความรูความเขาใจในงานวิชาการ และเตรียมพรอมในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณตลอดจน
อาคารหองเรียน เปนตน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารงาน ผูศึกษาในฐานะครูผูสอนในโรงเรียน
พระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษาโรงเรี ยนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จึ ง ตอ งการศึก ษาถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการในทัศนะของผูบริหารและผูสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม วามีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับใดและมีปญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการอะไรบาง เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสมดังความคาดหวังของ
ผูเรียนและพระพุทธศาสนาสืบไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนะของผูบ ริหาร ครูผสู อน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร ครูผสู อน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก ผูบริหาร ครูผสู อนและคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จํานวน 30 รูป/คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัด
พระแกวดอนเตาสุ ชาดาราม อําเภอเมือง จั งหวัดลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List) โดยวัดทัศนะตอการบริหารงานวิชาการ 7 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) ดานการวัดผลและประเมินผลผูเรียน 4) ดานการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ดานการ
พัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู 7) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผานการประเมินจาก
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ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากครูผู สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 30 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริ ห ารงานวิชาการโรงเรี ยนวัดพระแก วดอนเตาสุ ชาดาราม อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวัดลํ าปาง ทํ าการ
คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และทดสอบที
(t- test) และการทดสอบคา One-way ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดพระ
แกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.82
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
อยูใ นระดั บ มาก ที่ คาเฉลี่ ย 4.05 รองลงมาคื อ ดา นการกํ าหนดมาตรฐานการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ที่คาเฉลี่ย 3.98 ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่คาเฉลี่ย
3.96 ดานการกําหนดมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ที่คาเฉลี่ย 3.94 ดานการกําหนด
มาตรฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่คาเฉลี่ย 3.74 ดานการกําหนดมาตรฐานการการ
พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่คาเฉลี่ย 3.68 ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการกําหนด
มาตรฐานการพัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดพระ
แกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลําปาง อภิปรายผล ดังนี้
ผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการ
กําหนดมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานการกําหนดมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ดานการกําหนดมาตรฐานการวิจัย
เพื่ อพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา ดานการกํ าหนดมาตรฐานการการพั ฒ นาและใชสื่ อเทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษา ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตา

769

สุชาดารามเปนโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่ งเปดสอนใน
โปรแกรมสาขาวิชาสังคมศึกษาเพียงโปรแกรมเดียว จึงทําใหงายตอการพัฒนาหลักสูตร คณะครูผูสอน
สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ทําใหมีการปฏิบัติอยูในระดับมากใน
ทุกดาน เนื่องจากจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ/สามเณร จึงทําใหมีผูใหการสนับสนุนตามคติความ
เชื่อของพุทธศาสนิกชนที่จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อจรรโลงและสืบทอดพระศาสนา มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งงบประมาณและวิชาการ
แตยังไมพอเพียงตามขนาดของโรงเรียนซึ่งถือวาเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่มี
ขนาดใหญที่สุดในจังหวัดลําปาง ทําใหวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนไมพอเพียง อาทิ เชน
หองปฏิบั ติการคอมพิวเตอร ห องปฏิบั ติการภาษาตางประเทศ ตลอดจนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆ เปนตน จึงทําใหการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ รัตนจันทร (2544) ศึกษาเรื่อ การดําเนินงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา สั งกัดกรมสามัญ ศึกษา เขตการศึก ษา 9 การศึกษาพบวา 1) การดําเนินงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 พบวา มีการดําเนินงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา มี การดําเนินงานอยูในระดับมากทุก ดานเชนกัน โดย
เรี ย งลํ าดั บ ค าเฉลี่ ยจากมากไปหานอ ยไดดั ง นี้ คือ ด านการบริ ห ารงานวิช าการ ด านการวั ดผล
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน นักเรียนดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาและ
สงเสริมทางดานวิชาการ ดานการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการ
สอน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 9 พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา การดําเนินงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 โดยรวมและในแตละดานสูงกวาครูผูสอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
จังหวัดลําปาง ผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระแกวดอนเตาสุชาดา
ราม มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการ
กําหนดมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดานการกําหนดมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ดานการกําหนดมาตรฐานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานที่
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิม่ เติมในประเด็นตัวแปรตนที่เปนปจจัยสวนบุคคลเพื่อหา
ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาอาศัยในชุมชน กับ
ทัศนะที่มีตอการบริหารงานวิชาการ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยเฉพาะประเด็นการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
พงษอินทร รักอริยะธรรม ดร.นิรันดร จิวะสันติการ ดร.สุจิรา หาผล ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจ
ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ของการคนควาอิสระพรอมใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนสามารถนํามา
ประมวลเป นความรู ในการคนควาอิ สระ ให มี ความถูกตองตรงตามวัตถุป ระสงค ผู ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
The Efficiency of work performance of pre-school development center of
Haomuang Sub-district Administration Organization, Muangpan District,
Lampang Province
มงคล ประกอบการ*
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เปนการศึกษาคนควาอิสระเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประชากรใชในการศึกษา คือ ผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ทั้งหมดจํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปน 6 ดาน ดังนี้ ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดาน บุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาค และดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา พบวา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง ทั้ง 6 ดานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในรายดานประสิ ทธิภาพการ
ดําเนินงานมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดานวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตามลําดับ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการศึกษา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
Abstract
This Quantitative independent study “The Efficiency of Pre-School Development
center at Huamuang Sub-district Administration Organization, Muangpan District, Lampang
Province” has objectives to study The Efficiency of Pre-School Development center follow
standard criterion of Pre-School Development center under Sub-district Administration
Organization. Population is parents of Pre-School Development center at Huamuang Subdistrict Administration Organization, Muangpan District, Lampang Province totally 71
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people, Study’s tool is questionnaire: standard criterion of Pre-School Development
center, classify for 6 aspects including Pre-School Development center management,
personnel department, place / environment & Safety, Academic and activities follow
courses, Participation and childhood’s network supporting development.
*มงคล ประกอบการ นักวิชาการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
From the analysis report it was found that
The Efficiency of child development center at Huamuang Sub-district
Administration Organization, Muangpan District, Lampang Province from 6 aspects
generally are in fair level. When we consider by items: rearrange from maximum to
minimum average respectively are personnel department, Academic and activities
follow courses, Participation and support from all institutes, childhood’s network
supporting development, place / environment & Safety and Pre-School Development
center management.
Keywords :

The Efficiency of child development center at Huamuang Sub-district
Administration Organization

บทนํา
การศึกษาระดับปฐมวัย (3-5 ป) เปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทางที่ถูกตอ งเหมาะสม สอดคลองกับวัยและ
พัฒนาการทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยนั้น เปนวัยที่สามารถพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคมและสติปญญาไดอยางเต็มที่ มีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะระบบประสาท
และสมอง เปนระยะที่เกิดการเรียนรูไดมากที่สุดในชีวิต ศักยภาพแหงการเรียนรูและพัฒนาการดาน
ตางๆ สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง โอกาสของเด็กที่จะดําเนินชีวิต
ไดดีขนาดไหนจึ ง อยูที่ ก ารไดรั บ การพั ฒนาในชวงวัยเด็ก เล็ ก ทั้ ง นี้พัฒ นาการของเด็ก แตล ะคนจะ
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความพรอมและความสามารถของแตละบุคคล นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาทั่วไปตางเชื่อวา ประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับเปนพื้นฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเนื่อง
ไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญการวางรากฐานที่ดีใหกับเด็กปฐมวัย จึงเทากับเปนการเตรียมและสราง
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ จึงกลาวไดวาจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ก็เพื่อ
สรางเสริมพั ฒนาการทุกดานใหเ จริญเติบโตถึงขีดสุ ดของศักยภาพและเตรียมความพรอมเพื่อการ
เรี ยนรู และชี วิต โดยคุณ สมบั ติ ที่ มุ ง สร างเสริ ม คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ม คุ ณธรรม
จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอมและคานิยม ความเสมอภาค
ดัง นั้นการจั ดการศึก ษาปฐมวัยจึ ง เป นสิ่ ง จํ า เป น เพราะเป นการวางรากฐานเพื่ อ พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค อีกทั้งยังมีความสําคัญในฐานะที่เปนจุดเริ่มตน
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ของกระบวนการการจัดการศึกษาของมนุษยอันเปนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
ดวยเหตุนี้จึงตองมีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาการเด็กในวัยนี้ สวนหนึ่งมา
จากสภาพแวดลอมทางบาน ชุมชน และจากสถานศึกษา ที่ตองดูแลเอาใจใสในการชวยใหเด็กเกิ ด
พัฒนาการ หนึ่งในหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยในปจจุบัน ก็คือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อันเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติอํานาจ
และหนา ที่ ให อ งคก รปกครองส วนท อ งถิ่ นทุ ก ประเภทรั บ ผิ ดชอบการจั ด บริ ก ารสาธารณะให แ ก
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 ซึ่ ง เป นกฎหมายแมบ ททางการศึก ษาองคการบริ ห ารสวนตําบลหั วเมื อง อําเภอเมื อ งปาน
จังหวัดลําปาง ไดรับการถายโอนภารกิ จงานศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก ในป พ.ศ.2546 โดยรั บโอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 5 ศูนย
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวเมือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขาม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานกลวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเดื่อ และจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนงุน ขึ้น
เองอีกแหง องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กในเขตพื้นที่
รับผิ ดชอบใหมีคุณลั กษณะอันพึง ประสงค จึ งตอ งดําเนินการบริหารจั ดการศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กให
สอดคล องตามเกณฑม าตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ผูศึกษามีความสนใจ ที่จะศึกษาการจัดดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวเมือง ใน
สวนการดําเนินงานและบริห ารจั ดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก วามีความเหมาะสมเพียงใด มี
สภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการตรงตามมาตรฐานและจุดประสงคของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานทั้ง 6 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดาน
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมี
สวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานการสงเสริมเครือขาย การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่
กรมการปกครองสวนทอ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย กําหนดไวหรือ ไมเพื่อ นําผลการศึกษาไปใชเป น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
ในการปฏิบัติหนาที่ของ ผูศึกษาตลอดทั้งเสนอผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัว
เมือง อํ าเภอเมื องปาน จังหวัดลําปาง ตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพั ฒนาเด็ก เล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ศึกษาขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน ในป 2556 ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหัวเมือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทา
เดื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนงุน จํานวน 71 คน ซึ่งนําไปใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เปนเครื่ องมือที่ ผูศึก ษาสรางขึ้น คือ แบบสอบถามระดับประสิ ทธิภาพการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางทั้ง 6 ดาน คือ
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค
สวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใชคําถามที่เปนมาตรวัดแบบ Likert Scale
โดยแบงลําดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ซึ่งผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.85
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ านไร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ านหั วเมื อง ศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ก บานขาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเดื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนงุน แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 295 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน () โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามในผูปกครอง
นักเรียนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง พบวา
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ผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารส วนตํ าบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ใหความเห็นดานประสิทธิภาพการการดําเนินงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ที่คา เฉลีย่
3.30 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานดานบุคลากร ที่
คาเฉลี่ย 3.63 ( σ = 0.80 ) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ที่คาเฉลี่ย 3.57 ( σ = 0.81 ) ดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่คาเฉลี่ย 3.40 ( σ = 0.54 ) ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่คาเฉลี่ย 3.26 ( σ = 0.81 ) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยที่
คาเฉลี่ย 3.12 ( σ = 1.10 ) และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่คาเฉลี่ย 2.84 ( σ = 1.87 )
ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง อภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูปกครองเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัว
เมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ไดรับการถายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน เขามาสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนและไดรับการจัดสรรงบประมาณมาบริหาร
ตําบลเปนจํานวนมากทําใหความคาดหวัง ของผูปกครองที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีคอนขางสูง ทําใหเมื่อตอบแบบสอบถามทั้ง 6 ดาน จึงใหความเห็นอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกั บการศึกษาของ จรรยา ชินสี (2552) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบ
ปญหาบุคลากรขาดประสบการณ ระดับการศึกษาคอนขางต่ํา งบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจาย
งบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานที่ไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไมมีความรมรื่นที่จะ
ตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรม
ของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอ ไมมีการกําหนดนโยบาย
และแผนที่จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน
นอ ย ครู ผู ดู แลเด็ก ขาดความรู ค วามเขาใจในการจั ด ประสบการณ และการประเมิ นพั ฒ นาการ
บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการใหทุนศึกษาตอแตยังไมครบทุกคน ไมมีบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็กเล็กมีสุขภาพฟนผุ สําหรับแนวทาง
พัฒนาพบวา ควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแกบุคลากรใหมากขึ้น ประสานงานรวมกันระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติหนาที่หมุนเวียนในแตละศูนย
กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ สนับสนุน
การจัดการศึกษาใหเปนแนวเดียวกัน ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความ
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ปลอดภัย ควรใหความรูเรื่องการผลิตสื่อ การจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการแกครูผดู แู ล
เด็ก พัฒนาบุคลากรใหทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ ใหความรูเรื่องการนิเทศแกบุคลากรที่รับผิดชอบ
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูปกครองเห็ นวาการดํ าเนินงานศูนยพั ฒนาเด็ กเล็กขององคการบริ หารสวนตําบลหัวเมื อง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ไดรับการถายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน เขามาสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนและไดรับการจัดสรรงบประมาณมาบริหารตําบลเปนจํานวน
มากทําใหความคาดหวัง ของผูปกครองที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคอนขาง
สูง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรดําเนินการโดยสงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทในการมีสวนรวมทางการดําเนินงาน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแต
ละบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการดําเนินการอยางเหมาะสม ชัดเจน จัดใหมีงบประมาณเพียงพอตอ
การจัดการศึกษาและสงเสริมประชาสัมพันธบทบาทของผูบริหารทองถิ่นที่ใหการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา ศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
2. ดานอาคารสถานที่ สิ่ งแวดลอ ม และความปลอดภัยควรดําเนินการโดยโดยพั ฒ นา
ปรับปรุงใหสนามเด็กเล นมีเครื่องเลนที่หลากหลายและเพียงพอมีมาตรการดานความปลอดภัยทั้ ง
ห อ งเรี ยนและอาคารมี ค วามมั่ นคงแข็ง แรงและปลอดภัยกั บ ความตอ งการของเด็ก มี ส ถานที่ ตั้ ง
เหมาะสม สะดวกในการใหบริการ
3. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย องคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการโดย
สงเสริมใหมีการเครือขายในการปฏิบัติงานแกผูดูแลเด็กผูดูแลเด็กในระดับตําบล สงเสริมใหมีเครือขาย
ในการสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทั้งเครือขายระดับอําเภอและระดับจังหวัด ในการสราง
ความเขมแข็งปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก
4. ดานการมี สวนรวมและการสนับ สนุนจากทุกภาคสวน ควรดําเนินการโดยสง เสริ มให มี
กิจกรรมรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และชุมชน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธกับทุก
ภาคสวน อยางตอ เนื่องผูปกครอง และชุม ชนควรมีส วนในการรวมคิด วางแผน ปฏิบัติ และรวม
ตรวจสอบ ประเมิน แกไข ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดประสบการณใหกับเด็ก
5. ดานวิชาการ และกิ จ กรรมตามหลั ก สูตร ควรดําเนินการโดยกําหนดให มี ห ลัก สู ตรที่
เหมาะสม โดยมุงเนน การพัฒนาทุกดาน ทั้งดานรางกาย สังคม และสติปญญา อารมณ ยึดหลักการ
อบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา ที่เ นนเด็กเปนสําคัญ มีก ารสง เสริม การเรียนรู และพั ฒนาการเด็ก
เหมาะสมตามวัย และเพียงพอและมีการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
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6. ดานบุคลากร โดยสรางสัมพันธภาพระหวางครูกับผูปกครอง ควรดําเนินการโดยสงเสริมให
ครูผูดูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส รัก เด็ก พูดจาสุภาพตอเด็กและผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก
พัฒนาความรูสามารถ อยูเสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูดูเล็ก อยางตอเนื่อง จัดใหมี
จํานวนครูผูดูแลเด็กที่เลี้ยงดูเด็กอยางเพียงพอกับการเลี้ยงดูเด็ก
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
พงษอิ นทร รักอริยะธรรม ดร.นิรันดร จิวะสันติการ และดร.สุจิ รา หาผล ที่กรุณาใหคําปรึกษาและ
แนะนําแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดี
เสมอมา ผู ศึก ษารู สึ ก ซาบซึ้ ง เป นอยางยิ่ ง จึ ง ขอกราบขอบพระคุณเป นอย างสู ง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ปลัดบุญนาค พรหมมี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง คุณครูวีรวัฒน คํามะยอม ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และ
คุณอนรรฆพงษ เกษตรเกื้อกูล หัวหนาสวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ที่ไดกรุณาให คําแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ขอบคุณคุณครูผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ที่ชวยเก็บขอมูลวิจัย ขอบคุณผูปกครองนักเรียน
ศูนย พั ฒ นาเด็ก เล็ ก องคการบริ ห ารส วนตําบลหั วเมื อง ทุ ก ท าน ที่ ให ความอนุเ คราะห ในการตอบ
แบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนจริง ขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่
2 มหาวิทยาลัยเนชั่นทุกคน ที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยดีเสมอมา
เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 2553. มาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ.
จรรยา ชินสี. 2551. แนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม . การค น คว า อิ ส ระศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง
The Information Technology for Administration School
Under Nakhon Lampang municipality
มาลี วรรณเลิศ*
บทคัดยอ
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง และศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
และครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แหง แบงเปนผูบริหาร จํานวน 13 คน และครู จํานวน
164 คน รวมเปน 177 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหโดยใช คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับการใชงานบนอินเทอรเน็ต (Internet) มาก รองลงมา คือความรูเกี่ยวกับการ
ใชโปรแกรมการจัดการดานเอกสาร (MS-Word) ความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมผลิตสื่อและนําเสนอ
ขอมูล (MS-Power point) และที่มีระดับความรู ออน คือการใชโปรแกรมเพื่อการวิเคราะหขอมูล (MSExcel) ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเขามาเกี่ยวของกับชีวติ ประจําวันของทุกคน
ไมวาจะเปนการทํางานหรือการศึกษา ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก
และจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองตามใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีใหมๆ ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมๆ ทําใหผูบริหารและครูผสู อนไดมี
ความรู ความสามารถ และทันตอความเจริญกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไป
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อแยกรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย พบวา โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทั่วไปและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงบประมาณ
และที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีความพรอม
ในดานเทคโนโลยีซึ่งไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด เชน องคการสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
สํานักการศึกษา เทศบาลนครลําปาง อยางเพียงพอกับความตองการใชงาน
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหาร, โรงเรียนสังกัดเทศบาล
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Abstract
This independent study has objectives to study knowledge levels of Information
Technology using for administrators and teachers under Nakhorn Lampang municipal, and
to study about Information Technology using condition for schools under Nakhorn
Lampang municipal management. Populations are administrators and teachers of six
schools under Nakhorn Lampang municipal. It’s
*มาลี วรรณเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปาง
including 13 administrators and 164 teachers, totally 177 peoples. Study’s tool use
questionnaire scale: analyze by percentage, mean, and standard deviation. From the
analysis report it was found that
Administrators and teachers under Nakhorn Lampang municipal have Information
Technology’s knowledge levels generally are in fair level. When we consider by item:
analyze from maximum to minimum average, we found that people have the most
knowledge for searching on the internet, subordinate is MS-Word and MS-Power point
knowledge, and poor level is MS-Excel using. Due to the Information Technology or IT
become part of our daily life nowadays either working condition or education. So
Information Technology or IT is very important and necessary for everyone to up to date
and use modern IT to improve education systems, enhance administrators and teachers to
have more knowledge, more ability, and up to date with changing development.
Information Technology using for administrators and teachers management under
Nakhon Lampang municipal both 4 aspects generally are good. When we consider by
aspect: analyze from maximum to minimum average, we found that schools use IT for
academic administration management, subordinate for general affair management, for
budget control, and for HRM. These might be from schools have IT prompt from original
affiliation such as Organization of local government, Department of Education, or Nakhon
Lampang municipal sufficiently for requirement.
Keywords : Information Technology, management, School’s Administration municipal
บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2540
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่16 แบงออกเปน 12 หมวด 336 มาตราในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ให มี อ งคก รอิ ส ระของรั ฐ ทํ าหนาที่ จั ดสรรคลื่ นความถี่ เ พื่ อ เป น ประโยชนสู ง สุ ดของประชาชนใน
ระดับชาติระดับทองถิ่นในดานการศึกษาและวัฒนธรรม โดยเนนเรื่องการกระจายอํานาจโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศในท องถิ่นใหทั่ วถึง และเท าเทียมกันทั่ วประเทศและรัฐ จะตองจัดใหมี กฎหมาย
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เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติคือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
โดยรัฐ ตองจัดการศึก ษาอบรมและสนับสนุนใหเ อกชนจั ดการศึกษาอบรมให เกิดความรูคูคุณธรรม
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสรางความรูและ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศพั ฒ นาวิช าชีพ ครู และส ง เสริ ม ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิล ปะและ
วัฒนธรรมของชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี,2545: 32) ประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2545-2559 มีการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและจัดใหมีสื่ออุปกรณที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษา เชน คอมพิวเตอร อุปกรณเชื่อมตอระบบ
และซอฟตแวร รวมทั้งสนับสนุนการใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาแก
สถาบันทางสังคม ชุมชนและประชาชน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาการ
สรางกระบวนการเรียนรูสําหรับการพัฒนาคนและสังคมเนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อตอการจัด
การศึกษาทุกระบบ ทําใหปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ จนอาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ในทุกระดับซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดหมายถึงเพียงแคการใชคอมพิวเตอรเทานั้น แตหมายถึงการนําเทคโนโลยี
มาใชในการจั ดกระทํ าข อ มู ล หรื อ ประมวลผลข อ มู ล ให ไดม าซึ่ ง สารสนเทศ ทํ าให ส ารสนเทศมี
ประโยชนและใชง านไดก วางขวางมากยิ่ง ขึ้น โดยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ จํ าเป นในระบบ
การศึกษาอาจแบงไดออกเปน 2 สวน คือ1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ2) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6แหง ไดมีการนําเอาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการบริ ห ารทั้ ง 4 ดา นของโรงเรี ย นเช น กั น แตก ารใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนในปจจุบันยังพบปญหาระบบขอมูลไมตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขาดความสมบูรณในเรื่องของความถูกตอง
ความทันสมัย สะดวกตอการนําไปใช ไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวทําใหผูศึกษาในฐานะครูปฏิบัติการสอนสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง มี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการใชเทคโนโลยีเพื่ อการบริหารโรงเรียนสัง กัดเทศบาลนคร
ลํ าปาง วาสภาพที่ เ ป นจริ ง ในป จ จุ บั นของโรงเรี ยนสั ง กั ดเทศบาลนครลํ าปางทั้ ง 6 แห ง มี ก ารใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนอยูในระดับใด
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารและครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครลําปางทั้ง 6 แหง แบงเปนผูบริหาร จํานวน 13 คน และครู จํานวน 164 คน รวมเปน 177 คน ซึ่ง
นําไปใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการระดับความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางมีลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) โดยแบ ง ออกเป น 4 เรื่ อ ง คือ ความรูเกี่ยวกั บ
โปรแกรมการจัดการดานเอกสาร(MS-Word)โปรแกรมเพื่อการวิเคราะหขอมูล (MS-Excel)โปรแกรมผลิตสื่อ
และนําเสนอขอมูล (MS-Power point)และการใชงานบนอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.85
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิ ัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผูบ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แหงแลวนําแบบสอบถามที่
ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 177 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใช
ในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ระดับความรูเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครลําปาง จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามในกลุมผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง พบวา
1. ผู บ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ยนสั ง กั ดเทศบาลนครลํ า ปาง มี ความรู ในการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวม อยูในระดับ ปานกลาง (µ=2.33) และเมื่อพิ จารณาเปนรายขอโดยเรี ยงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับการใชงานบนอินเทอรเน็ต (Internet) มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ (µ=2.64) รองลงมา คือความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมการจัดการดานเอกสาร (MS-Word)
(µ=2.44) ความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมผลิตสื่อและนําเสนอขอมูล (MS-Power point) (µ=2.33) และที่มี
ระดับความรู นอยที่สุด คือ การใชโปรแกรมเพื่อการวิเคราะหขอมูล (MS-Excel) (µ=1.93) ตามลําดับ
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2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทั้ง 4 ดานของผูบริหารและครูในโรงเรียน
สัง กัดเทศบาลนครลํ าปาง โดยรวม อยูในระดับ มาก (µ=4.10) และเมื่ อพิ จ ารณาเป นรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (µ=4.21) รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ทั่วไปและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณ (µ=4.08) และที่มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด (µ=4.02)
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึก ษาเรื่ อง การใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานโรงเรียน สั ง กั ด
เทศบาลนครลําปาง อภิปรายผล ดังนี้
ความรูของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา ในภาพรวมมี คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน ไมวา
จะเปนการทํางานหรือการศึกษา ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก
และจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองตามใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีใหมๆที่นับวันจะมีการ
พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการศึกษาเลาเรียนของเด็กในยุคปจจุบัน หรือที่เรียกกันวา “ยุค
ไอที” ซึ่งยุคนี้เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปจจุบันสังคมไทยเราไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการ
นําเทคโนโลยีสื่อ การสอนที่ทั นสมั ยมาใชในการพั ฒ นาระบบการศึก ษาใหมๆ ทํ าให ผูบ ริ ห ารและ
ครูผูสอนไดมีความรู ความสามารถ และทันตอความเจริญกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทั้ง 4 ดานของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปาง พบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก (µ=4.10) ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีความพรอมในดานเทคโนโลยีซึ่งไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด
เชน องคการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักการศึกษา เทศบาลนครลําปาง อยางเพียงพอกับ
ความตองการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับ นฤมล กลั่นสมจิตต(2549:บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภูเก็ต โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาขอมู ล
นักเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลการเงินและงบประมาณ มีการปฏิบัติ ในระดับมาก สวนขอมูลดาน
อาคารสถานที่อยูในระดับปานกลาง สภาพการจัดระบบสารสนเทศดานการประชาสัมพันธและการให
บริการขอมูลสารสนเทศในภาพรวมและทุกรายมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับ ชิน
กรณ แกวรักษา (2554: บทคัดยอ) ที่พบวาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป นรายดานพบวา ดานที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ ดานบริหารวิชาการ รองลงมาเปนดาน
บริหารงานบุคคล ดานบริหารงบประมาณ โดยดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานบริหารทั่วไป
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บทสรุปผลการศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง อภิปราย
ผล โดยภาพรวม พบวาความรูของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาซึ่งตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของทุกคน ไมวาจะเปนการทํางานหรือการศึกษา ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที
จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก และจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองตามใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือไอทีใหม ๆ ที่นับวันจะมีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการศึกษาเลาเรียนของเด็กในยุค
ปจจุบัน หรือที่เรียกกันวา “ยุคไอที”และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทั้ง 4 ดานของ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง พบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิมใหเอื้อและเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงาน เชน การจัดทํา ระบบ
เซิรฟเวอรกลางในระดับเทศบาล ที่มีระบบสารสนเทศที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงเรียน ซึ่ง จะชวยลด
ภาระการทํางานดานการนําเทคโนโลยีสารเทศมาใชในการบริหารงานโรงเรียนลงที่ซับซอนลง ได
2. ควรมีการเพิ่ มจํานวนบุคลากรที่มี ความรูความสามารถเฉพาะทางดานเทคโนโลยี ที่ทํ า
หนาที่ รั บ ผิ ดชอบด านเทคโนโลยีส ารสนเทศในระดับโรงเรี ยนให เพี ยงพอตอการปฏิบั ติงานเพื่ อให
เทคโนโลยีที่มีอยูเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางกับโรงเรียนในสังกัดหนวยงานอื่น
2. ควรศึกษารูปแบบการนําระบบเครือขายที่เหมาะสมกับการบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุ ลวงไปดวยดี ดวยความกรุ ณาอยางยิ่งจาก ผู ชวยศาสตราจารย
ดร.พงษอิ นทร รักอริ ยะธรรม ดร.นิ รั นดร จิ วะสันติการ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทุ กท าน ในการให
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ของการคนควาอิสระพรอมใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชนสามารถนํามาประมวลเปนความรู ในการคนควาอิ สระ ใหมี ความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
ขอขอบพระคุณ ดร.สุ จิ รา หาผล ที่ คอยดู แลเอาใจใส และให ความช วยเหลื อในการตรวจสอบ แก ไข
ขอบกพร องดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลั ยเนชั่น ที่ไดประสิทธิประสาทวิชา
ทางดานการศึกษาและการวิจัย เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณมาปรับใชในการบริหารการ
เรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร) ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
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ลําปาง และขอบคุณสําหรับกําลังใจจากครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใน
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้
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สถานศึกษาตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสวนดุสิต.
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
Operational Efficiency of Educational Quality Assessment System in Bunyawat Small
School Cluster under the Secondary Educational Service Area Office 35,
Lampang Province
อรทัย สุวรรณ*
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษาประสิ ท ธิภาพการดําเนินงานประกั นคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ประชากร ไดแก ผูบริหาร และขาราชการครู รวม
ทั้งสิ้น 65 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการบรรยายเปนความเรียง
ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญ
วาทย สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 35 จั ง หวัดลํ าปาง ทั้ ง 8 ดาน มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
อยูในระดับ มากทุ ก ดาน เรี ยงลําดับ คาเฉลี่ ยจากมากไปนอ ย 3 อั นดับแรก คือ ดานการกํ าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และดาน
การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
แนวทางพัฒนาประสิท ธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ ก
กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง พบวา
โรงเรี ย นควรดํ าเนิ นการพั ฒ นาผู เ รี ยนให มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสู ง ขึ้ น โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครูและตัวแทนผูปกครอง ชุมชน ตองรวมกันวางแผน กําหนดนโยบายใน
การสงเสริมผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นและมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ นและบรรลุ เ ป า หมายที่ ตั้ ง ไวต ามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และไดรับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาในดานของผูเรียน
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก กลุม บุญวาทย ลําปาง
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Abstract
The objectives of this study were to study the operational efficiency of
educational quality assessment system in Bunyawat small school cluster under the
Secondary Educational Service Area Office 35, Lampang province, and to evaluate
and classify the respondents’ suggestion results as guidelines to develop the
performance of their educational quality assessment system. The population used in
this research consisted of 65 participants of government school administrators and
teachers. The research instrument used was a questionnaire with 5-rating scale. All
data were analyzed by percentage, mean and standard deviation in order to test the
hypothesis and summarize the comment and suggestion results in descriptive
analysis. The results were summarized as follows:
The operational efficiency of educational quality assurance system in
Bunyawats mall school cluster under the Secondary Education Service Area Office
35, Lampang province performed at high level in eight areas. Considered each
aspect of all the eight areas, it was revealed that the performance was at high level
in all aspects of which the higher
*อรทัย สุวรรณ

ครู คศ.1 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

to lower average scores of the three prior levels was the institutes’
educational standards, the management and information systems, and continuous
quality improvement respectively.
For the development guidelines it was found that the effective approaches to
development of educational quality assessment system in Bunyawat small schools
cluster under the Secondary Education Service Area Office35, Lampang province
should be achieved in various ways: The schools should continue to develop the
students to acquire higher educational achievement and the local school board
members, administrators, teachers, parents and community representatives had to
join group policy plans in order to achieve this purpose and school educational
planning goals in accordance with the Educational Development Plan so as to
improve the quality of student education and to be certified by the Office of
National Educational Standards and Quality Assessment (ONESQA) of Thailand.
Key words : Quality assessment system , Bunyawat small school cluster
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บทนํา
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา (สมคิด พรมจุย, 2544:
41) เพื่อพัฒนาคนของชาติใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหคนรูจักคิดวิเคราะหรูจักแกปญหา
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กรมสามัญศึกษา, 2544: 1) การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543: 9 – 10) การ
จัดการศึกษาจึงตองมุงเนนดานคุณภาพใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับและพึงพอใจของสังคมโดยรวม
(กรมสามัญศึกษา, 2544: 1)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 28) ไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง คือ ใหมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยกําหนดใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนภารกิจสําคัญที่สถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยกํ าหนดให มี สํ านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประกั นคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป และใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารหลั ก ฐานต า ง ๆ ที่ มี ขอ มู ล เกี่ ยวกั บ สถานศึก ษา ในกรณี ก ารประเมิ น ผลภายนอกของ
สถานศึกษาไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหเสนอหนวยงานตนสังกัดและใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขใน
ระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนงานที่สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่มีเปาหมายอยูตลอดเวลา จะสงผลใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและคุณลัก ษณะอั นพึ ง ประสงคตามที่กํ าหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึก ษา และจัดการศึก ษาให ผูเรียนบรรลุผลตามเป าหมาย
ไดรับการยอมรับ ศรัทธาและไววางใจจากผูปกครองและชุมชน
จากรายงานขอมูลสารสนเทศคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35) ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย พบวา การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษายังไมชัดเจน ขอมูล
สารสนเทศไมครอบคลุ ม ตามมาตรฐานและตัวบง ชี้ของการประกั นคุณภาพภายใน ทํ าใหผ ลการ
ประเมินคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกทั้งรอบสองและ รอบ
สามนั้น ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ในภาพรวม ยังไม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษาหรืออยูในระดับตองปรับปรุง เพราะไมผานเกณฑมาตรฐานดานของ
ผูเรียน คือมาตรฐานที่ 5 ในการประเมินภายนอกรอบสองและตัวบงชี้ที่ 5 ในการประเมินภายนอก
รอบสาม ซึ่งในสวนนี้เกี่ยวกับความสามารถในการคิด ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
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การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งชวยพัฒนานักเรียนใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล และพัฒนาสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดความตอเนื่อง มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูศึกษาในฐานะครูผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง เพื่อนําความรูที่จะไดไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ และใชเปนขอมูลในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหบรรลุผลตามเปาหมายยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียน
บุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
2. เพื่ อ ศึกษาขอ เสนอแนะเพื่ อเป นแนวทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิภาพการดําเนินงาน
ประกั นคุ ณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ ก กลุ ม โรงเรี ยนบุ ญ วาทย สั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
วิธีการศึกษา
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบริหารและขาราชาการครูโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม โรงเรียน
บุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ปการศึกษา 2556
จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวยผูบ ริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน และครูผสู อน จํานวน 61 คน
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 65 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และคําถามปลายเปด วิเคราะหโดย
ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและบรรยายเปนความเรียง
สรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญ
วาทย สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 35 จั ง หวัดลํ าปาง ทั้ ง 8 ดาน มี
ประสิ ท ธิภาพการดํา เนินงานอยูในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายดานพบวาประสิ ท ธิภาพ การ
ดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรก คือ ดานการ
กําหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา รองลงมาคือดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดาน
การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แนวทางพัฒนาประสิท ธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ ก
กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง พบวา
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โรงเรียนในดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดานการจัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา กลาวคือโรงเรียนควรดําเนินการพัฒนา
ผูเรียนคิดเปนและทําเปน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพเชิงพัฒนาที่ดีขึ้น และจัดประกันคุณภาพภายในให
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
อภิปรายผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญ
วาทย สั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึก ษาเขต 35 จั ง หวัดลํ า ปาง โดยภาพรวม มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาประสิทธิภาพ การดําเนิน
งานอยูในระดับมากทุกดาน ที่ปรากฏผลดังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก ใหความสําคัญกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานของโรงเรียนตามปกติ มีการ
นิเทศกํากับติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และเพื่อปรับปรุงตนเองจากการประเมินรอบสอง
และรอบสามที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมาตรฐานที่ 5 และตัวบงชี้ที่ 5 ไมไดรับ
การรับรอง โดยโรงเรียนดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครูและตัวแทนผูปกครอง ชุมชน รวมกันวางแผน กําหนดนโยบายในการ
สงเสริมผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาไวอ ยางชัดเจน โดยมีก ารจั ดทําโครงการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู โครงการพัฒนาคะแนนผลการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แตมีขอจํากัดดานการวางแผนการพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนทุ กกลุ มสาระการ
เรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมถึงขาดการติดตามตรวจสอบ นิเทศ กํากับ คุณภาพการศึกษา
อยางเข็มแข็ง และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไมสอดคลอง
กับ การประเมิ นภายนอก จึ ง ทํ าให ผ ลสั ม ฤทธิ์ของผู เ รียนไม บ รรลุตามเป าหมาย จึ ง ทําให มี ร ะดับ
คุณภาพ “ตองปรับปรุง”
แนวทางพัฒนาประสิท ธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ ก
กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง พบวา
โรงเรี ยนควรดํา เนิน การพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นสู ง ขึ้น โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครูและตัวแทนผูปกครอง ชุมชน ตองรวมกันวางแผน กําหนดนโยบายใน
การสงเสริมผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห
ทุกหนวยการเรียนรู มีการซักถามใหแสดงความคิดเห็นเพื่อใหผูเ รียนตอบดวยเหตุผลเปนแนวทาง
แก ป ญ หา ในส วนของสถานศึก ษาควรมี ก ารนิเ ทศ ติดตาม ตรวจสอบอยางเป นระบบและมี ก าร
ประเมิ นผลเพื่ อ เปรี ย บเที ยบคุณ ภาพเชิง พั ฒ นาอยางตอ เนื่ อ ง เพื่ อ ให คุณ ภาพของผู เ รี ยนบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพในดานผูเรียน เพื่อสงผลใหโรงเรียนไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม
โรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง มี
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใชคือ
1. ดานการจัดทําแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุก
กลุมสาระการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามบุคลากร เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ที่เข็มแข็งและตอเนื่อง นอกจากนี้ควรปรับกิจกรรม/ โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบ O – NET
ใหครอบคลุม ในการเรียนรู ทั้งดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเ คราะห การ
สังเคราะห และการประเมินคา
2. การจัดใหมีก ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจําเปนตองมี การเก็ บ
รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตองและตอเนื่อง และควรทําทุกป ถือเปนการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาที่ตองดําเนินการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
เป น ระบบ โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากบุ ค ลากรในสถานศึก ษา ผู ป กครองและชุ ม ชนใน และ
ประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพเชิงพัฒนาการคุณภาพผูเรียนเปนอันดับแรกใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเชื่อมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดานอื่น ๆ
3. ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
สวนนี้สถานศึกษาตองนําผลจากการประเมินไปปรับปรุง แกไขขอบกพรอ งไดทันที เพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปน
หลัก และสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูและคุณภาพการศึกษา และดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนไดรับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากทานอาจารย ดร.สุจิรา หาผล
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย
ดร. พงษอินทร รักอริยะธรรม และดร. นิรันดร จิวะสันติ
การ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง
ตางๆของการคนควาอิสระ พรอมใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนสามารถนํามาประมวลเปนความรูในการ
ทําการคนควาอิสระ ใหมีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ โอกาสนี้

791

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. 2544. แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเขต
พื้นที่การศึกษา เลม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวทาง
ดําเนินงาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ.
สมคิด พรมจุย. 2544. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช.
14(3) : 41.
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2542. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : พริก
หวานกราฟฟค.

792

ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุม จางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
Effective management of the school as a base. Jangnuea Group of Schools.
Lignite network 2. Primary Educational Service Area Office 1 Lampang district.
รัชดาภรณ ศรีชัยตัน*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น 84 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทดสอบสมมติฐาน และใชวิธี
สรุปผลความคิดเห็น โดยการบรรยายเปนความเรียง ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ในการบริหาร 4 งานหลักในโรงเรียน
ไดแก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารทั่วไป 4) การบริหารบุคคล
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3 หลัก ไดแก 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการมีสวนรวม 3) หลักการ
ตรวจสอบและถว งดุล มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารอยูในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายดานพบว า
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารอยู ในระดับ มากทุ ก ดาน เรี ยงลํ าดั บ คา เฉลี่ ยจากมากไปน อ ย คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคล
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการศึกษา, โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ,โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2
Abstract
This independent study has objectives to study the Efficiency of School-based
Management, Schools of Jang-nuea Group under the Lignite-2 Network, Lampang
Primary Education Service Area, Office-1. Populations are schools administrators,
government teachers, and based-educational committee totally 84 experts. A 5-level
rating scale questionnaire was used as the tool to collect data. To analyze the data,
the study used Percentage, Mean and Standard Deviation to evaluate (investigate)
the hypothesis and summarize (conclude) by using descriptive writing.
From the analysis report it was found that the Efficiency of School-based
Management,
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Schools of Jang-nuea Group under the Lignite-2 Network, Lampang Primary Education
Service
*รัชดาภรณ ศรีชัยตัน ครูวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค ตําบลจางเหนือ อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง
Area Office–1 are divided into four sections of school management - 1) Management
of Academic Affairs, 2) Management of Budget, 3) General Management and 4)
Personnel Management (Human Resource). The schools managed by using these
three principles as follow; 1) Principles of Decentralization, 2) Principles of
Participation (Cooperation), and Principles of Balance Check. The efficiency of
Management was in the high level. To examine deeply in four sections, the efficiency
of management was ranked from top-down level as follows: 1) Management of
Academic Affairs, 2) Management of Budget, 3) General Management and 4)
Personnel Management (Human Resource).
Keywords : Effective management of the school as a base. Jangnuea Group of
Schools. Lignite network 2
บทนํา
แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมของโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงาน
สวนกลาง หรือตัวแทนจากสวนกลาง นโยบายในการบริหารจัดการมาจากสวนกลาง การบริหารจึงไมตรง
กับความตองการและความจําเปนที่แทจริงของโรงเรียน สมาชิกที่มีอยูในโรงเรียนและชุมชนไมมอี าํ นาจ ไม
มีสวนรวม และไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาโดยตรง ซึ่ง วีรวัฒน อุทัยรัตน และเฉลิมชัย
หาญกลา (2546: 2) ไดใหความเห็นวา ปจจุบันความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปทางการศึกษาไดเกิดขึ้น
แทบทุกมุมโลก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหการศึกษาที่จัดขึ้นในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาการที่ดี
ขึ้น การคนหาที่จะใหโรงเรียนมีประสิทธิผล เนนเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อพัฒนาในระดับโรงเรียน การให
หลักประกันในดานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการแบบเดิมที่ให
ความสําคัญกับหนวยงานกลางมาสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช
2545 และแกไขเพิ่มเติมลาสุด (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ ดานบริหารบุคลากร ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาในเขตพื้ นที่ โ ดยตรง มาตรา 40 กํ าหนดให มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย
ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย
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เก าของสถานศึก ษา ผู แทนพระภิก ษุส งฆห รื อ ผูแทนองคก รศาสนาอื่ นในพื้ นที่ และผู ท รงคุณวุฒิ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 16)
โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 มีทั้งหมด 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค โรงเรียน
บานวังตม โรงเรียนบานทาน โรงเรียนบานนาแช และโรงเรียนบานปงแทน ซึ่งตั้งอยูในตําบลจางเหนือ
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM)
ตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 (2553: 25) ไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมุงเนนใหโรงเรียนมีอิสระ คลองตัว มีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยไดหลอมรวมแนวทางตางๆ ไวเปนหลักการ
บริหาร ดังนี้
1. หลั ก การกระจายอํ านาจ ซึ่ ง เป นการกระจายอํ านาจการบริห ารจั ดการศึก ษาจาก
กระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยงานสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
2. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน
การที่บุคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึ้น
3. หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
มีองคก รอิ สระทํ าหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริห ารและการจัดการศึกษาเพื่อ ให มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ
จากสภาพป ญ หาดัง กล าว ผู ศึ ก ษาจึ ง เห็ นความสํ า คัญ และความจํ า เป นที่ จ ะต อ งศึก ษา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กลุมโรงเรียนจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํ านวน 3 หลัก ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจ หลักการมีสวนรวม และหลักการตรวจสอบและถวงดุล เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ
เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข า ราชการครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลํ า ปาง เขต 1 ป ก ารศึ ก ษา 2556 รวมผู ใ ห ข อ มู ล ทั้ ง สิ้ น 84 คน
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ขาราชการครู จํานวน 34 คน และคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45 คน จากโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค โรงเรียนบานทาน โรงเรียนวัง
ตม โรงเรียนบานนาแช และโรงเรียนบานปงแทน ซึ่งนําไปใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูศึกษาสรางขึ้น คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลํ าปาง เขต 1 ในการบริ หาร 4 งานหลั ก ไดแก 1) การบริ หารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารทั่วไป 4) การบริหารบุคคล โดยใช 1) หลักการกระจายอํานาจ 2)
หลักการมีสวนรวม 3) หลักการตรวจสอบและถวงดุล โดยใชคําถามที่เปนมาตรวัดแบบ Linker Scale
โดยแบงลําดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ซึ่งผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคา
ความเชื่อ มั่ น เท ากั บ 0.85 โดยมีเ กณฑก ารให ร ะดับ ประสิ ท ธิภาพ ตามขอบเขตดานเนื้อ หา รวม
จํานวนทั้งหมด 36 ขอ ดังนี้
1) การบริหารงานวิชาการ
-หลักการกระจายอํานาจ
จํานวน 3 ขอ
-หลักการมีสวนรวม
จํานวน 3 ขอ
-หลักการตรวจสอบและถวงดุล
จํานวน 3 ขอ
2) การบริหารงบประมาณ
-หลักการกระจายอํานาจ
จํานวน 3 ขอ
-หลักการมีสวนรวม
จํานวน 3 ขอ
-หลักการตรวจสอบและถวงดุล
จํานวน 3 ขอ
3) การบริหารทั่วไป
-หลักการกระจายอํานาจ
จํานวน 3 ขอ
-หลักการมีสวนรวม
จํานวน 3 ขอ
-หลักการตรวจสอบและถวงดุล
จํานวน 3 ขอ
4) การบริหารบุคคล
-หลักการกระจายอํานาจ
จํานวน 3 ขอ
-หลักการมีสวนรวม
จํานวน 3 ขอ
-หลักการตรวจสอบและถวงดุล
จํานวน 3 ขอ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บ
ขอ มู ล จากไดแก ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา ขาราชการครู และคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 1 ปการศึกษา 2556 รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 84 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
5 คน ขาราชการครู จํานวน 34 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45 คน จาก
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โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค โรงเรียนบานทาน โรงเรียนวังตม โรงเรียนบานนาแช และโรงเรียนบานปง
แทน แลวนําแบบสอบถามที่ไดม าตรวจสอบความสมบู รณ พบวามี ความสมบูรณ ถูก ตอง ทั้ง 84
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขาย
ลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จากคะแนนขอมูลของ
แบบสอบถามในผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 1 พบวา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
4.24 (=0.78) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานวิชาการ อยูใน
ระดับ มาก ที่ คาเฉลี่ ย 4.40 (=0.79) รองลงมาคือ การบริ หารงบประมาณ อยูในระดับ มาก ที่
คาเฉลี่ย 4.20 (=0.70) และการบริหารทั่วไป อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.20 (=0.81) ดานที่
คาเฉลี่ยนอยสุดคือ การบริหารบุคคล อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.16 (=0.79)
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพการบริ หารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุม จางเหนือ
เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 อภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคล อยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไวที่
ระดับปานกลาง ที่ปรากฏดังนี้อาจเปนเพราะในระยะเวลาที่ผานมาไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึ กษาอยางต อเนื่ อง ทําใหโรงเรียนกลุ มจางเหนื อ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 เกิดความตระหนักและเรงดําเนินการพั ฒนาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และไดใชเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จึงมีประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูใน
ระดับมาก
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของจุไรรัตน ปานบานเกร็ด (2546: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ความพรอมในการบริ หาร โดยใชโ รงเรียนเปนฐานของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมีความพรอมในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป นฐาน ทั้ ง 4 ดาน มี ความพร อมเปนส วนใหญ ไดแก ดานการบริหารงาน
วิชาการ (ดานการพัฒนาหลักสูตรและ พัฒนา การสอน) ดานการบริหารงานงบประมาณ (การจัด
งบประมาณตามแผนงานและการจัด งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน) ดานการบริหารงานบุคคล (การ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล) และดานการบริหารงานทั่วไป (การบริหารแบบมีสวนรวม การประกัน
คุณภาพภายใน การจัดทํา ระบบบัญชี การจัดซื้อจัดจางและความสัมพันธชุมชน) สอดคลองกับสุนิจ
จา ทัพศาสตร (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการกระจาย
อํานาจ ดานการมีสวนรวม ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน ดานการบริหารตนเอง
และดานการตรวจสอบและถวงดุล ผลการศึกษาโดยรวม พบวาโรงเรียนมีความพรอมในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องตรวจสอบและถวงดุล การบริหารตนเอง และ
การมีสวนรวมสอดคลองกับฤทัยวรรณ หาญกลา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึก ษาพบวา การบริ ห ารโดยใชโ รงเรี ยนเป นฐานในภาพรวม และรายดานมี อ ยูม าก โดย
เรียงลําดับ คือ หลักการตรวจสอบและถวงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และหลั ก การกระจายอํ านาจและป ญ หาทุ ก ด านมี นอ ย เรี ยงลํ าดับ คือ หลั ก การกระจายอํ านาจ
หลักการกระจายอํานาจ หลักการตรวจสอบและถวงดุลหลักการบริหารตนเองและการบริหารมีสวน
รวม สอดคลองกับชนาธิป ขาขันมะลี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สวนใหญเห็นวา มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ซึ่งไดใหอิสระแกครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําแผนปฏิทินดําเนินงาน มอบหมายหนาที่
และความรั บ ผิ ดชอบให แกผู เ กี่ยวขอ งกั บระบบโรงเรี ยน ใหคณะครู รวมกั นจั ดทําแผนปฏิบัติก าร
ประจําป ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธกับชุมชน ประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนทราบ เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเปน
เจาของเปนผูรับผิดชอบสถานศึกษาในทองถิ่นของตนเอง รายงานผลการเรียนตอผูปกครอง ใหชุมชน
เขามามีสวนรวมรับรูในการดําเนินงานของสถานศึกษา สวนปญหาที่พบคือ ประชาชน ชุมชน องคกร
ปกครองสวนท องถิ่น ไม มีความพร อมในการจั ดการศึกษา ไมเ ขาใจระบบการทํ างานและบทบาท
หนาที่ของตนเอง ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ ขาดการนิเทศ และการตรวจสอบอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับจุฑารัตน ชัชวาลย (2550: 74-75) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหาร
โดยใชโ รงเรี ยนเป นฐานของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
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สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เรียงตาม ลําดับ คือดานการมีสวนรวม ดานการตรวจสอบและถวงดุล ดานการกระจาย
อํานาจ ดานการคืนอํานาจการจัดการศึก ษาใหป ระชาชน และดานการบริห ารตนเอง โดยผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จําแนกตามประสบการณการดํารงตําแหนง พบวา ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับวันชัย พงษา
(2551: 73) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อ งศึก ษาการปฏิบั ติง านบริ ห ารจั ดการภารกิ จ 4 งานตามแนว
ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติง านบริหารจัดการภารกิจ 4 งาน ตามแนวทางการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
พบวา ระดับการปฏิบัติงานบริหารจัดการภารกิจ 4 งาน โดยภาพรวมมีระดับ การปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ในการบริหาร 4 งานหลักในโรงเรียน
ไดแก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารทั่วไป 4) การบริหารบุคคล
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3 หลัก ไดแก 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการมีสวนรวม 3) หลักการ
ตรวจสอบและถว งดุล มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารอยูในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายดานพบว า
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารอยู ในระดับ มากทุ ก ดาน เรี ยงลํ าดั บ คา เฉลี่ ยจากมากไปน อ ย คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
1. สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถเขามามีสวนรวม
ในการจั ดการเรี ยนรู เป นการเป ดโอกาสใหนักเรี ยนไดเรี ยนรู ปญหาของทอ งถิ่นควบคูกับ วิทยากร
สมัยใหม ซึ่งจะทําใหการศึกษาตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน
2. ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา ข า ราชการครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีโอกาสพบปะและทําความเขาใจรวมกัน เพื่อสงผลใหการทํางานรวมกัน
ประสบผลสําเร็จ
3. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระมาเปนคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน เนื่องจากผลประเมินจะอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง
สามารถนํามาใชอางอิงเพื่อการพัฒนาโรงเรียนตอไปได
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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
พงษอินทร รักอริยะธรรม ดร.นิรันดร จิวะสันติการ และ ดร.สุจิรา หาผล ที่กรุณาให คําปรึกษาและ
แนะนําแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดี
เสมอมา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ
พระคุณคณาจารย จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ ไดประสิ ทธิประสาทวิชาทางดานการศึกษาและการวิจั ย
เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณมาปรับใชในการศึกษาครั้งนี้ และขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานที่ให ความอนุ เคราะหในการตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาให มี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกทานของโรงเรียนกลุมจางเหนือ เครือขายลิกไนต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและ
ตอบแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและสําเร็จไดดวยดี
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ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
Efficiency of Work Performance for Academic Affairs in Small-sized Schools of Bunyawat
School Group under.The Secondary Educational Service Area Office 35, Lampang Province
วงศพัทธ วังวล*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึกษาระดับประสิท ธิภาพการบริห ารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จั ง หวัดลํ าปาง และเพื่ อ ศึ ก ษาขอ เสนอแนะเพื่ อ ใชเ ป นแนวทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง กลุมประชากร ไดแก ผูบริหาร และขาราชการครู รวมทั้งสิ้น 65
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการบรรยายเปนความเรียง
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
3 อันดับแรก คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามี
ความตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยการเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และมีสวนรวมตามบทบาทหนาทีท่ าํ
ใหการบริหารงานวิชาการประสบความกาวหนา พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามเปาหมาย ซึ่งคุณภาพของ
ผูเรียนเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้น ๆ
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญ
วาทย สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โรงเรี ยนควรมีการ
ประชุม ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ มีการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาครูที่ขาดประสิทธิภาพในการ
สอน รณรงคใหครูใชสื่อที่หลากหลาย วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการนิเทศติดตามอยางจริงจัง
ทําการวิจั ยเพื่อ แกป ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA อยาง
ตอ เนื่อง ใชแหล งเรี ยนรูใหห ลากหลาย พั ฒนาบุ คลากรทางดานการแนะแนว จั ดกิ จกรรมเพื่อ ให
ความรูแกชุมชนโดยการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริมงานวิชาการกับผูป กครอง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนขนาดเล็กกลุมโรงเรียนบุญวาทย
*วงศพัทธ วังวล ครู คศ.1 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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Abstract
The objectives of the study were to study the Efficiency of Work Performance
for Academic Affairs and study the to suggestions to use as a guideline in developing
the efficiency of working performance for academic affairs in small-sized schools of
Bunyawat School Group, The Secondary Educational Service Area Office 35, Lampang
Province. The population included administrators and teachers totaling 65 people. Tool
used in this study was a questionnaire scale. Data were analyzed by percentage, mean
and standard deviation to reveal the results. The suggestions and comments were also
reported.
Efficiency of Work Performance for Academic Affairs in Small-sized Schools of
Bunyawat School Group, The Secondary Educational Service Area Office 35, Lampang
Province as a whole had an average high level. Considering the performance aspects of
Efficiency of Work Performance for Academic Affairs, average sort descending first 3 is
the development of a learning process, followed by the development of quality
assurance in education and curriculum development. The results sis not match with the
hypothesis . Perhaps, the school realized the importance of academic administration.
The academic administration activities associated with teaching, development activities
and events of all types in the schools. by enabling personnel involved in the operation,
making decision, and participating the Role of Academic Administration, development of
learner goals and the quality of student performance which are the indicators of the
academic administration of the school.
The suggestion were as fallower : the school should have a meeting, the
operations in committee aspect, sharing analysis and planning workshops to teachers,
monitoring and evaluating and following the PDCA ,using variety education sources,
developing consultant lechers, providing activities for surrounding communities by
corpora ting with others schools, and supporting academic tasks with parents, and
related organization
Keywords :

Efficacy, Academic Administration, Small-sized Schools of Bunyawat School
Group

บทนํา
ในสภาวการณปจจุบั นเปนยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี การแขงขันทางดาน
การศึกษาสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จากปญหา
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และสภาพของวิกฤตการณ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบันเปนประเด็นที่นาสนใจ
วาในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข สามารถเอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูได และ
เพื่อเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป
การจั ดการศึก ษาระดับ การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เปนการจัดการศึก ษาที่ มุ งพั ฒ นาให ผู เ รี ยน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพรอมที่จะทําประโยชนแกสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตน ใน
ฐานะพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยให
ผูเรี ยนมีความรูและทั กษะพื้ นฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุ ขภาพสมบู รณ ทั้ ง
รางกายและจิ ตใจ ทํ างานเพื่ อ ครองชีวิตอยางสงบสุข และในพระราชบั ญ ญั ติการศึก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ไดกลาวไวในหมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 วา“การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 1)
งานบริ ห ารสถานศึก ษาตามการบริ ห ารการศึก ษาขั้น พื้ นฐานที่ เ ป น นิติบุ คคลไดกํ าหนด
ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32)
ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย อารมณ สังคม ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรมได ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งงานบริหารวิชาการเปนงานหลัก
สวนงานอื่น ๆ เปนงานสนับ สนุนส งเสริม ใหง านบริ ห ารวิชาการบรรลุ เป าหมาย ที่ กํ าหนดไวใน
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุข (จันทรานี
สงวนนาม, 2545: 140)
งานบริหารวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาทุกประเภท ซึ่งมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับ
หลั ก สู ตรและการจั ดการเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป น หั วใจของสถานศึก ษาและเกี่ ยวขอ งกั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ การบริหารงานวิชาการจึงเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการเปนอันดับแรก (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,
2544: 1) การบริหารงานวิชาการ เปนงานที่มีความสําคัญและเปนหัวใจหลักในการบริหารโรงเรียน
เพราะเปนงานที่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร เปาหมายและ
มาตรฐานที่โรงเรียนไดกําหนดไว ดังนั้น การจัดการศึกษาใหไดคุณภาพ และเปนที่ยอมรับแกสังคมได
นั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย ประสบปญหาในดาน
คุณภาพการศึกษา กลาวคือ ในปการศึกษา 2555 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประเทศ พบวาผลการสอบของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย มีผล
ดังนี้ วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 51.73 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.60 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 25.24 อยูในระดับคุณภาพพอใช วิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 24.83 อยูในระดับ
คุณภาพพอใช วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.18 อยูในระดับคุณภาพพอใช วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 54.51 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง วิชาศิลปศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 40.78 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
46.86 อยูในระดับคุณภาพคอนขางดี (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35,2556) สวนผล
การประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับประเทศ พบวาผลการสอบของ
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย มีผลดังนี้ วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.43 อยูใน
ระดับคุณภาพปานกลาง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.27 อยูในระดับ
คุณภาพพอใช วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 18.96 อยูในระดับคุณภาพพอใช วิชาคณิตศาสตร
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 17.97 อยูในระดับคุณภาพพอใช วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 31.11 อยู
ในระดับคุณภาพพอใช วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 49.07 อยูในระดับคุณภาพ
คอนขางดี วิชาศิลปศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 30.07 อยูในระดับคุณภาพพอใช วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.49 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35, 2556)
จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่เปนขาราชการครูของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญ
วาทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมโรงเรียน
บุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และขาราชาการครู ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัด
ลําปาง รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 65 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน และขาราชการ
ครู จํานวน 61 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่ องมื อที่ ผู วิจั ยสร างขึ้น คือ แบบสอบถามประสิ ทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กกลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัด
ลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) จํานวน 12 ดาน ตามที่กําหนด
ไวตามกรอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลไว(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 7)
คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) ดานการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ดานการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 7) ดานการนิเทศการศึกษา 8) ดาน
การแนะแนวการศึกษา 9) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ดานการ
ส งเสริ มความรู ทางวิชาการแก ชุมชน 11) ดานการประสานความร วมมื อ ในการพั ฒนาวิชาการกั บ
สถานศึกษาและองคกรอื่น และ 12) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและ
หนวยงานอื่นซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC)
เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผู บ ริ ห ารโรงเรี ยน และขาราชการครู ข องโรงเรี ยนขนาดเล็ ก กลุ ม โรงเรี ยนบุ ญ วาทย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษา เขต 35 จัง หวัดลํ าปาง รวมผู ให ขอ มูลทั้ งสิ้ น 65 คน
ประกอบดวย ผูบริหาสถานศึกษา จํานวน 4 คน และครูผูสอน จํานวน 61 คน จากโรงเรียนกิ่วลม
วิท ยา โรงเรี ยนเมื อ งมายวิ ท ยา โรงเรี ย นสบจางวิท ยา และโรงเรี ยนประชาราชวิ ท ยา แล ว นํ า
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 65 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมโรงเรี ยนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหทางสถิติ
ผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะหขอมู ลประสิ ทธิภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก กลุ ม
โรงเรียนบุ ญ วาทย สั ง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 35 จั ง หวัดลํ าปาง โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.65
ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.95
รองลงมาคือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.80
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.75 ดานการวัดผล ประเมินผลและ
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เทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.72 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู
ในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.71 ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.68 ดานการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.60 ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.58 ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
3.55 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น อยูในระดับ
มาก ที่คาเฉลี่ย 3.53 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและหนวยงานอื่น
อยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.48 และดานที่คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานการสงเสริมความรูทาง
วิชาการแกชุมชน อยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.43 ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึก ษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริห ารงานวิชาการของโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลุ ม
โรงเรียนบุญวาทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง มีประเด็น
สําคัญที่ตองมาอภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง พบวา โดยภาพรวมประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก มีระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในระดับมาก 10
ดาน และในระดับปานกลาง 2 ดาน ซึ่งไมตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษา มี
ความตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู การพั ฒนาระบบการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา การพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมิ นผลและเที ยบโอนผลการเรี ยน การวิจั ยเพื่ อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และ
มีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ทําใหการบริหารงานวิชาการประสบความกาวหนา พัฒนาศักยภาพผูเรียน
ตามเปาหมาย ซึ่งคุณภาพของผูเรียนเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
นั้น ๆ ซึ่ งสอดคล องกับงานวิจัยของ สมกิต บุญยะโพธิ์ (2547) ไดทํ าการศึก ษาเรื่อง การบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ซึ่ ง สถานศึก ษาขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน แตสถานศึกษาขนาดเล็กมี
การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 7 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน จะเห็นไดวาระดับ
การบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการบริหารดอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจั ยของปรีชา กระจ างโพธิ์ (2550) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาปราจีนบุ รี พบวา ระดับการปฏิบัติการบริห ารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับมาก ทั้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
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และการปฏิบั ติก ารบริห ารงานวิชาการต่ําสุด ไดแก การส ง เสริม สนับ สนุนงานวิชาการแก บุ คคล
ครอบครัว องคกร
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนบุญวาทย สังกัด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35 จั ง หวัดลํ าปาง ประสิ ทธิภาพ การบริ หารงาน
วิชาการอยูในระดับมาก ทั้ งนี้อาจเป นเพราะ สถานศึกษามี ความตระหนั กถึงความสํ าคัญ ของการ
บริหารงานวิชาการ เพราะการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การดําเนินการ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และ มีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ทําใหการบริหารงาน
วิชาการประสบความกาวหนา พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามเปาหมาย ซึ่งคุณภาพของผูเรียนเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้น ๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. สถานศึกษาควรนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง ในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะดานที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแก
ชุมชน และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและหนวยงานอื่น
2. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนและนําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรตระหนัก และให ความสํ า คัญ อยา งยิ่ ง เกี่ ยวกั บการส งเสริม สนั บสนุ น
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับ การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการดําเนินงานเพื่ อให พัฒ นาการบริ หารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ทั้งกําลัง
ความคิดและการใหกําลังใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.นิรันดร จิวะสันติการ ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการที่ปรึกษา ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร.สุจิรา หาผล ในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ตรวจ ปรับ ปรุ ง แก ไข ขอบกพรอ งตาง ๆ ของการศึกษาอิ สระ พร อมให ขอ เสนอแนะที่ มี
ประโยชนส ามารถนํามาประมวลเปนความรู ในการทํ าการศึกษาอิ สระ ใหมี ความถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงค ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
นางชันนี สะอาด และนางนิตยา รัตนศุกล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาทางดานการศึกษาและการบริหารการศึกษา
เอกสารอางอิง
จันทรานี สงวนนาม. 2545.ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุคพอยท.
ปรีชา กระจางโพธิ์. 2550.การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุร.ี วิทยานิพนธ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ.
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ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบาย
ของโรงเรียนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก
เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
Efficiency of Staff Development Preparation upon School's Policy to Support ASEAN
Community, Schools in Mae Mok Sub-district Group under the Network of Thoen 4,
Lampang Primary Educational Service Area Office 2
เกล็ดนที สุวรรณไตรย*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรรองรับ
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ประชากร ไดแก ผูบริ หารสถานศึกษา และขาราชการครู รวม 41 คน เครื่ องมือ ที่ใชใน
การศึก ษาครั้ ง นี้เ ป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณคา วิเ คราะห ขอ มู ล โดยการหาคาร อ ยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทดสอบสมมติฐาน และใชวิธีส รุปผลความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ โดยการบรรยายเปนความเรียง ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบายของโรงเรียนรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 2 ทั้ง
5 ดาน มีประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย 5 อันดับแรก คือ มีการบริหารจัดการดานคุณภาพของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือวา
อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจในระดับหนึ่ง และหากนําทั้ง 5 ดาน มาพิจารณาทําการศึกษาแลวนั้น พบวา
ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือดานการพัฒนาบุคลากรโดย
กระบวนการพัฒนาตนเอง อยูในระดับปานกลาง การสงเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงาน อยูใ นระดับปานกลาง
ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร อยูในระดับปานกลาง ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานการ
พัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การพัฒนาบุคคล, ประชาคมอาเซียน
Abstract
This independent study has objectives to Efficiency of Staff Development
Preparation upon School's Policy to Support ASEAN Community, Schools in Mae Mok
Sub-district Group under the Network of Thoen 4, Lampang Primary Educational
Service Area Office 2 populations are school’s administrators and teachers totally 41
people. Study’s tool use questionnaire scale: analyze
*เกล็ดนที สุวรรณไตรย ครูสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบานสะพานหิน
ตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

809

by percentage, mean, and standard deviation to investigate the hypothesis and
summarize by using descriptive writing. From the analysis report it was found that
The Efficiency of Staff Development Preparation upon School's Policy to
Support ASEAN Community, Schools in Mae Mok Sub-district Group under the
Network of Thoen 4, Lampang Primary Educational Service Area Office 2 from 5
aspects, it’s in fair level. When we consider by item, all are in fair level. Analyze from
maximum to minimum average, first fives are personnel management (satisfiable), training,
self-development procedure, observe activities support, personnel development by
administration system, and personnel development by working/performance system.
Keywords : efficacy, Personal development , ASEAN
บทนํา
ในชวงหลายป ที่ผ านมาประเทศไทยตองเผชิญกับความเปลี่ ยนแปลงในทุกๆ ดานทั้ งทางด าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งลวนมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของมนุษย
เปนอยางมาก และปจจุบันประเทศไทยไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) เพื่อ มุงเนนการเตรียมความพรอม การปรั บตัวสูบริ บทโลกและภูมิภาค สรางความ
ร วมมื อ แบบหุ นส วนการพั ฒ นา เพื่ อ ส ง ผลตอ ความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม อนึ่ง เพื่ อ ให
สอดคลองกั บการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเนนการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ดวยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสรางสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐาน เพื่อกาวสูความเปน
อาเซียน ทําใหห ลายหนวยงาน เกิดความตระหนักตอความสําคัญของการศึก ษาในการขับเคลื่อ น
ประชาคมอาเซียน และปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคม
อาเซียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดถูกกําหนดเปนหนวยงานกลางในการประสานความ
รวมมือกับองคกรหลักตางๆ เพื่อเตรียมการวางแผนพัฒนาเตรียมความพรอมใหแก ครู คณาจารย
บุ คลากรทางการศึก ษา นัก เรี ยน นัก ศึก ษาและประชาชน จั ดตั้ง คณะกรรมการระดับ ชาติเ พื่ อ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนสูเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558
โดยมีรั ฐ มนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิก ารเป นประธาน นโยบายระดับ ชาติในการขับ เคลื่ อนการ
ดําเนินงานดานการศึกษาของประเทศไทย 5 นโยบาย เพื่อการเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 ดังนี้ นโยบายที่ 1) การเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและ
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนภายในป 2558
นโยบายที่ 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่ เหมาะสมเพื่ อ
สงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน นโยบายที่ 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการ
ยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน นโยบายที่ 4) การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรี
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การศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความ
ตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ
เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีทางดานการเคลื่อนยายแรงงาน นโยบาย
ที่ 5) การพัฒ นาเยาวชนเพื่ อเปนทรั พยากรสําคัญ ในการกาวสู ประชาคมอาเซี ยน (กรมอาเซียน,
2554: 5) ซึ่งทางโรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 ไดยึดนโยบาย ทั้ง 5 ขอนี้เปนนโยบาย
หลักของโรงเรียนเชนกัน
ประสิ ทธิภาพของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษยในอาเซียนจึ ง ไดท วีบทบาทมากขึ้นตอ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนา และแขงขันไดในระดับ
สากลโดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องใน
หลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคมฐานความรูกลไกความรวมมือ
ดานการศึกษาจึง เป นสิ่ง จําเปนพื้ นฐานในการสร างอาเซี ยนสูการเป นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้ ง
ทางดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโดยเฉพาะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางอนาคตทีร่ งุ เรือง
ของอาเซียนผูทําการวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาความรูความเขาใจของบุคลากรศึกษาและศึกษา
ขอเสนอแนะที่เ ปนแนวทางตอ การพัฒนาบุคลากรใหมีป ระสิท ธิภาพความพร อมตามนโยบายของ
โรงเรียนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือ ขายเถิน 4 สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 มีทั้งหมด 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนบานสะพานหิน โรงเรียน
กุม เนิ้งใต โรงเรี ยนบ านหัวน้ํา และโรงเรี ยนบ านแม ม อก ซึ่ งเป นโรงเรี ยนที่ ตั้ง อยูในตําบลแมม อก
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จากนโยบายระดับชาติในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาของ
ประเทศไทย 5 นโยบาย เพื่อการเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป
พ.ศ. 2558 (กรมอาเซียน, 2554: 5) จากสภาพปญ หานโยบาย 5 ดาน ยังเป นเรื่อ งใหม สําหรั บ
ผูบริหารและครูเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาเปนครูโรงเรียนบานสะพานหิน จึงมีความสนใจเพื่อ
ศึกษาประสิทธิของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบายของโรงเรียนกลุมตําบลแม
มอก เครือขายเถิน4 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เพื่อนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางตอการพัฒนาบุคลากร รองรับการเขาสูอาเซียนตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรรองรับความพรอมสูป ระชาคมอาเซียน
โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุม
ตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบ ริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนกลุมตําบลแมมอก
เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 จํานวน 41 คน โดยจําแนก
เปน 1. ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 4 คน 2. ครู 4 จํานวน 37 คน ซึ่งใชในการศึกษาครัง้ นี้
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียม
ความพรอมตามนโยบายของโรงเรี ยนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซี ยน โรงเรียนกลุ มตําบลแมมอก
เครื อ ข ายเถิ น 4 สั งกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาลํ าปาง เขต 2 มี ลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) โดยวัด การบริหารจัดการคุณภาพบุคลากร 5 ดาน
คือ 1. ดานการฝกอบรม 2. ดานการสงเสริมบุคลากรการสงไปศึกษาดูงาน 3. ดานการพัฒนาบุคลากร
โดยกระบวนการปฏิบัติงาน 4. ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง 5. ดานการพัฒนา
บุคลากรโดยกระบวนการบริหาร ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.85
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูล
จากผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 จํานวน 4 โรงเรียน แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 37 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม เรือ่ ง ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบายของโรงเรียนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุม
ตําบลแมมอกเครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ทําการ
คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร
ผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะหขอมู ลประสิ ทธิภาพของการพัฒ นาบุคลากร เพื่อ เตรี ยมความพร อมตาม
นโยบายของโรงเรียนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลําปาง เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง
(µ =3.19)
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการฝกอบรม อยูในระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ ดาน การ
พัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง อยูในระดับปานกลาง (µ =3.30) ดานการสงเสริ ม
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บุคลากรไปศึกษาดูงาน อยูในระดับปานกลาง (µ =3.19) ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
บริหาร อยูในระดับปานกลาง (µ =3.10) ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานการพัฒนาบุ คลากรโดย
กระบวนการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง (µ =2.99) ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึก ษาเรื่อง ประสิทธิภาพของการพั ฒนาบุคลากร เพื่ อเตรี ยมความพรอ มตาม
นโยบายของโรงเรียนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 อภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบายของโรงเรียนรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือขายเถิน 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาบุคลากรรองรับความพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผูศึกษาทําการศึกษา พบวา ทั้ง 5
ดาน คือ ดานการฝกอบรม ดานการสงเสริมบุคลากรการสงไปศึกษาดูงาน ดานการพัฒนาบุคลากร
โดยกระบวนการปฏิบัติง าน ดานการพัฒ นาบุ คลากรโดยกระบวนการพัฒ นาตนเอง และดานการ
พัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร โดยรวมโรงเรียนกลุมตําบลแมมอก มีการบริหารจัดการดาน
คุณภาพของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจในระดับหนึ่ง และหาก
นําทั้ง 5 ดานมาพิจารณาทําการศึกษาแลวนั้น พบวา ดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการฝกอบรม อยู
ในระดับปานกลาง (µ =3.36,σ=0.84 )รองลงมาคือ ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนา
ตนเอง อยูในระดับปานกลาง(µ =3.30,σ=0.84)การสงเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงาน อยูในระดับปาน
กลาง (µ =3.19,σ=0.89 )ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร อยูในระดับปานกลาง (µ
=3.10,σ=0.87)ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง (µ =2.99, σ= 0.99) ซึ่งสอดคลองกับงาน เปรื่อง กิจรัตน (2554) เรื่องการศึกษา
การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเขารวมประชาคมอาเซียนป พ.ศ. 2558 พบวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง ใหความสําคัญและมีการเตรียมการสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในหลายมิติและหลายลักษณะทั้งการเตรียมการในลักษณะของการผนึกกําลังและการดําเนินงานของ
รายมหาวิทยาลัย โดยในเรื่องของการผนึกกําลังรวมกันนั้น เปนผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
อธิก ารบดี ทั้ ง การสํ ารวจการดําเนินงานเพื่อ หาแนวทางการปรั บปรุ ง การเตรี ยมการ การดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรที่จบการศึกษาปริญญาเอกภายในประเทศ และการใหผูบริหารแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องของการศึกษาดูงานและการทําวิจัยในประเทศสมาชิกอาเซียน
บทสรุปผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมตามนโยบายของโรงเรียนรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซี ยน โรงเรียนกลุมตําบลแมมอก เครือ ขายเถิน4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ทั้ง 5 ดาน มีประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจ ารณารายดานพบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับ ปานกลางทุ กดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 5 อันดับแรก คือ มีการบริหารจัดการดานคุณภาพของบุคลากรอยูในระดับ
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ปานกลาง ซึ่ ง ถือ วา อยูในเกณฑ ที่ นาพึ ง พอใจในระดับ หนึ่ง และหากนํา ทั้ ง 5 ดานมาพิ จ ารณา
ทําการศึก ษาแล วนั้น พบวา ดานที่ คาเฉลี่ ยสู ง สุ ด คือ ดานการฝ ก อบรม อยูในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง อยูในระดับปานกลาง การสงเสริม
บุคลากรไปศึกษาดูงาน อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร อยูใน
ระดับปานกลาง ดานที่คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ดานการฝกอบรม โรงเรียนควรมีการสรางความตระหนักใหกับบุคคลในความสําคัญของ
ประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ควรมีการพัฒนาดาน
ความสามารถในการนํากลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได และควรมีการฝกอบรมงานดาน
วิชาการที่ เกี่ยวของกับประชาคมอาเซี ยน รวมถึงควรมีการฝก อบรมวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ ม
ประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสูโลกเทคโนโลยีใหม ความสอดคลองของคาครอง
ชีพของบุคลากรทางการศึกษากับภาวะงานที่ไดรับ
2. ดานการส ง เสริ มบุ คลากรไปศึก ษาดูงาน โรงเรี ยน ควรมี ก ารส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ยน
บุคลากรในการฝกทักษะฝมือดานการทํางาน ควรมีการสงเสริมบุคลากรไปฝกประสบการณทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสูโลกเทคโนโลยีใหม มีความสอดคลอง
ของคาครองชีพของบุคลากรทางการศึกษากับภาวะงานที่ไดรับ และควรมีการสงเสริมบุคลากรให
ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น
3. ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัตงิ าน โรงเรียนควรมีการจัดทําเอกสารของ
สถาบันในรูปแบบภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาไทย และควรมีการสงเสริมการใชทักษะทางภาษาที่
เกี่ยวของกับการใชอปุ กรณ เครื่องมือ
4. ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง โรงเรียนควรมีการสงเสริมดาน
วิชาการ โดยใหการอบรมดานภาษาเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได ควรมีการ
จัดอบรมความรูเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศเพื่อนบาน

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
พงษอินทร รักอริยะธรรม ดร.นิรันดร จิวะสันติการ และ ดร.สุจิรา หาผล ที่กรุณาใหคําปรึกษาและ
แนะนําแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดี
เสมอมา ผู ศึก ษารู สึ ก ซาบซึ้ ง เป นอยางยิ่ ง จึ ง ขอกราบขอบพระคุณเป นอย างสู ง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณพระคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาทางดานการศึกษาและ
การวิจัย เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณมาปรับ ใชในการศึกษาครั้ งนี้ และขอบคุณ
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ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหาร ขาราชการครูทุกทานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุมโรงเรียนแมมอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต2
ที่อํานวยความสะดวกและใหความความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามที่
ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและสําเร็จไดดวยดี
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