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คํานํา
วันวิชาการระดับชาติ ปการศึกษา 2557 (ค.ศ.2015) “อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ”
: การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy Development) ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
เปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานดานตาง ๆ ของนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และ
เพื่อสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และ องคกรภายนอก รายงาน
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลงานวิชาการที่นําเสนอทั้งภาคบรรยาย และ
ภาคโปสเตอร ประกอบด ว ย (1) ผลงานวิ ช าการอาจารย นั กวิช าการ จากมหาวิทยาลัย เนชั่ น
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2) ผลงานวิชาการวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา จํานวน 32 เรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 2 เรื่อง สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 6 เรื่อง สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จํานวน 1 เรื่อง ผลงานวิชาการอาจารยมหาวิทยาลัยเนชั่น จํานวน 2 เรื่อง รวมผลงานภาค
บรรยาย ทั้งสิ้น 43 เรื่อง และภาคโปสเตอรจากผลงานการคนควาอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา จํานวน 33 เรื่อง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 56 เรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน 59 เรื่อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 4 เรื่อง และผลงานวิจัยและนวัตกรรมการ
คนควาผลิตภัณฑของอาจารย จํานวน 3 เรื่อง รวมผลงานวิชาการภาคโปสเตอร จํานวน 155 เรื่อง
ซึ่งมีความสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้
ที่ 2.7 มหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เข ารว มกิจ กรรมการประชุ มวิช าการหรือนําเสนอผลงานวิช าการในที่ป ระชุมระหวางสถาบันหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดานคุณภาพบัณฑิต
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตองไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดังนั้น รายงานจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉบับนี้ จึงเปนการรวบรวมองคความรูเชิง
สหวิทยาการที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารที่เปนประโยชนตอทั้งนักศึกษา คณาจารย
นั ก วิ ช าการ และนั ก บริ ห ารทุ ก สาขาวิ ช าชี พ ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นองค ก ารภาคธุ ร กิ จ องค ก ารภาครั ฐ
สถาบัน การศึ กษา ตลอดจนหน วยงานตางๆ ที่จ ะนําไปใชป ระโยชน สังเคราะห และประยุกตใชให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และหนวยงาน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
13 ธันวาคม 2557
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สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

สารจากประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557

ซ

โครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557
มหาวิทยาลัยเนชั่น : การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น

1

กําหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557
มหาวิทยาลัยเนชั่น : การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น

5

ผูรวมนําเสนอโปสเตอร

12

การนําเสนอบทความวิชาการ เรื่อง Network Design for Connecting Anytime Anywhere:
An Introduction to Delay Tolerant Network
โดย Assoc. Prof. Akihiro Fujihara จาก Fukui University of Technology

38

การนําเสนอผลงานวิชาการระหวาง
Fukui University of Technology & Nation University
เรื่อง “The Charm of two cities : Fukui & Lampang”
โดย อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง

43

Short films of Local Towns Situation
- The Charm of Lampang โดย คุณภูวณตนน้ํา พันลา และคุณชลทิศ ดีสาระ
- The Charm of Bangkok and Phitsanulok โดย อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง

46

การนําเสนอผลงานวิชาการจากกิจกรรม Work shop
- “Design and Use of Local Materials”
Design and Use of Lampang Phasin (ผาซิ่นลําปาง)
โดย อาจารยปวินทรัตน แซตั้ง
- “Design and Use of Fukui Traditional Paper”
Professor Koichi Nishio, Fukui University of Technology,
โดย Professor Koichi Nichio, Fukui University of Technology.

50

โครงการบูรณาการการเรียนรูการยอมผาฝายสีธรรมชาติดวยน้าํ แร สูการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณีศึกษากลุม ทอผาบานน้ําหลง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลําปาง

55
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สารบัญ
หนา
ขันโตกกระดาษฟูกุอิ
“Design and Use of Fukui Traditional Paper”
โดย อาจารยปวินทรัตน แซตั้ง และทีมงาน Nation University

57

ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชั่น
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ผูชวยศาสตราจารย บุรินทร รุจจนพันธุ

58

การจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน
ดร.อรรถเดช สรสุชาติ

65

สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี
นางบุญชวย บุญอาจ

73

ความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนาน
นายจรัส สุทธหลวง

80

อุบัติการณและพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร ของสามเณรโรงเรียน
วัดราษฎรบํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
นายสมเจตร ยศอาลัย

84

ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน
นายนิรันดร ปรังการ

88

ปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะ ของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน
นายยศธณัญ หลาหนัก

92

มาตรฐานสุขาภิบาลรานอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ของอําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน
นางดาเรศ สกุลวิวัฒน

100

ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
นางสาวปยนุช วรรณประเวช

104

สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
นายภควัตร ใจสิน

112
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สารบัญ
หนา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมสื่อเครือเนชั่น
นางณัฐนันท รวมทรัพยทวี

121

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นางจตุพร โปธาวิน

133

ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
นางชาลิสา อภิวงควาร

140

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของผูปกครองโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
นางสาวณัฐพิมล ถาวรคุณ

147

การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นางตวงพร คงเมือง

154

ความสัมพันธระหวางการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
นายธีระพล พัฒนไพรงาม

161

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
นายนคร เนติพล

168

การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นางประกายคํา มโนแกว

177

การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
นายพงศกร กันสุทธิ

185

ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุม เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
นางสาวรัชดา รัตนบุรี

194
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สารบัญ
หนา
การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูส อน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
นายศักดิ์ชัย กันธวงค

202

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี (ปอศรี)

210

การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
พระครูศรีโรภาส (บุญชู นิภาธโร (ชัยชนะ)

216

การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
พระใบฎีกาอานนท ปญญาปโชโต (ประทุม)

224

การบริหารบุคลากรโดยใช หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
พระอุทัย อริยวโส (ปนกอง)

231

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม
นายสุนทร คุณคุณากร

238

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นายอภิพล วงคเติ๊ก

246

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
นางอมรา สักเส็ด

254

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตนื่ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
นางสาวอริศรา กุลุชิ

262

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ)

269

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
พระใบฎีกาปราการ สุเมธ (มหาวัน)

276
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สารบัญ
หนา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นายวิทยา ยะปญญา

283

ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค

290

การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต 2
นางสาวดวงพร ปวงมาลา

298

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
นางทองสุข ชูเชิด

305

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสปู ระชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นางสาวสุพิชญา ทิพยประยูร

314

แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
นางอาคิรา สุรัตนสัญญา

322

การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
นางเสาวนีย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

331

สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
นางรจนา วรรณยศ

339

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง
นางกัลยา ลุผล

345

การศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบญ
ุ เรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
นางภัชรีพร คําแดง

353
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สารบัญ
หนา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3
นางกนิษฐา สวยสด

360

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
นางวารุณี เปงตา

367

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา

373

การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ
วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา

387

*****************
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สารจากประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557
มหาวิทยาลัยเนชั่น เปนสถาบันที่ยึดมั่นในพันธกิจแหงความเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มุง
ยกระดับพัฒนาคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติ ในป
การศึ กษา 2557 มหาวิ ทยาลั ย ได จั ดให มีการประชุมวิช าการเพื่อมุงประสานการนําความรูสูชุมชน
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของจั ง หวั ด ลํ า ปาง
ประกอบดวยการเสวนาโดยวิทยากรจากหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศที่มุงเปน
ศูนยกลางความรูความเขาใจดานการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ ที่
จะเกิด และมี ผลกระทบทั้ งในระดั บ จั งหวัด ประเทศและภูมิภ าคเอเชีย รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
วิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาดานบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร ศึกษาศาสตร และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
การจั ดงานวิ ช าการดั งกลา ว เปน ภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและกําหนดเปน
นโยบายที่จะใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป
ในโอกาสนี้ ทางมหาวิท ยาลั ย ขอขอบคุ ณคณะทํางานและนัก วิช าการทุก ทา นทั้ง ในและ
ตางมหาวิทยาลั ย ที่ ได ร ว มสละแรงกาย และความคิดในการจัดงาน และทําใหงานประชุมวิช าการ
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ

ผูช วยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเนชั่น :
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชัน่ ลําปาง
หลักการและเหตุผล
พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินงานภายใตพันธกิจ
ดั ง กล า ว มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ป จ จุ บั น
สถาบันอุดมศึกษามีปจจัยทั้งภายใน และภายนอกหลายประการที่เปนความทาทาย อันเปนผลกระทบ
มาจากกระแสโลกาภิ วั ตน ที่มี ตอการอุ ด มศึ กษาไทย อาทิ การบริ การการศึ กษาขามพรมแดน การ
เคลื่อนยายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต อีกทั้ง ผลตอเนื่องจากการรวมกลุมของประเทศกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความ
จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองคความรูและการผลิตบัณฑิต ที่มุงเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ สงเสริมสนับสนุนการสรางขีดความสามารถใหประเทศในการแขงขันการพัฒนาทั้งภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและ
ชุมชนอยางเทาเทียมกัน
มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญของความเปน
สถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค การสรางผลงานวิจัยที่เกิด
จากความรู ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย ดวยการนําองคความรูถายทอดการปฏิบัติสูสังคม
ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสู
การเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยใหมีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสําคัญ ดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดใหมีโครงการ “ประชุม
วิชาการระดับชาติ ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเนชั่น : การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local
Economy Development) ใหเปนเวทีประชุมวิชาการเผยแพรองคความรูงานวิจัย งานวิชาการของ
อาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิด
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเขาไวดวยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
ในการเสริมสรางฐานกําลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยใหกาวสูความเปนสากล ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีสงเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
นักคิด นักวิชาการ ปราชญชุมชน ผูแทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผูสนใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา/
ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสรางสรรค
ของอาจารย นักศึกษาที่เปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาประเทศ
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนจังหวัดลําปางเปนนครแหงการศึกษา “LAMPANG U – TOWN :
Local Economy Development”

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก พาณิชยจังหวัด ทองเที่ยว วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมอาชีพสตรี หอการคา สภาอุตสาหกรรม เครื่องปนดินเผา(เซรามิค) OTOP
2. คณาจารย นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา
2.1 นักศึกษาปริญญาตรี โท
2.2 ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
2.3 อาจารย นักศึกษาสถาบันเครือขายอุดมศึกษาไทย
3. องคกรเครือขายความรวมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเนชั่น (MOU)

ระยะเวลาและสถานที่
ระหวางวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 – 16.00 น
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ผูรับผิดชอบ
สํา นั กงานบั ณฑิ ตศึ กษา โดยคณะกรรมการดําเนิน งานประชุมวิช าการระดับ ชาติ ประจําป
การศึกษา 2557

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนเวทีการเปดโอกาสที่จะใหตางสถาบันไดแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําเสนอผลงาน
2. เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และองคกรภายนอกตางๆ
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คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ NTC 2557
ประธานจัดการประชุมวิชาการ
• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม

ประธานฝายจัดงาน
• ดร.สุจิรา หาผล

คณะกรรมการที่ปรึกษา
•
•
•
•

คุณสุทธิชัย
คุณอดิศักดิ์
คุณเทพชัย
คุณดวงกมล

หยุน
ลิมปรุงพัฒนกิจ
หยอง
โชตะนา

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิฃาการ
ดร.ลภัสรดา
จางแกว
อาจารยสุจินต
สุริยศ
ดร.พรสันต
เลิศวิทยาวิวัฒน
ดร.เจือจันทร
วงศพลกานันท
รองศาสตราจารย
สุนทร ชนะกอก
ดร.ถาวร
เกียรติไชยากร
ดร.วันชาติ
นภาศรี
ดร.สัณหวัช
ไชยวงศ
ดร.ถาวร
ลอกา
ดร.อติชาต
หาญชาญชัย
ดร.ดวงพร
อาภาศิลป
ดร.โอภาส
เพี้ยนสูงเนิน
ดร.ตะวันฉาย
มิตรประชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร เสริตานนท
ดร.สุจิรา
หาผล
ดร.จุรีย
สรอยเพชร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมณ แพนพา

ดร.พยัต
วุฒิรงค
ดร.วิยะดา
เหลมตระกูล
ดร.พิมพร
ไชยตา
ดร.สาโรจน
แกวอรุณ
ผูชวยศาสตราจารย อํานวย อุนคําเมือง
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.ธรรมพร ตันตรา
ดร.ดุริยา
ฟองมูล
ดร.บุญลือ
ฉิมบานไร
Associate Professor Fujihara Akihiro
ดร.ดนัย
ปตตพงษ
ดร.ศศิชา
วงศไชย
ดร.ทันฉลอง รุงวิทู
รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ
ดร.สุดา
เนตรสวาง
ดร.พิสิษฐ
ยอดวันดี
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
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ดร.สุทธิพงศ
นิพัทธนานนท
ผูชวยศาสตราจารย บุรินทร รุจจนพันธุ
อาจารยเบญจวรรณ นันทชัย
อาจารยอัศนีย
ณ นาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา
อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง
อาจารยดิลกา ไตรไพบูลย

คณะกรรมการฝายจัดงาน
อาจารยชินพันธ
อาจารยเกศริน
อาจารยนงลักษณ
คุณปริศนา

โรจนไพบูลย
อินเพลา
สุวรรณวิชิตกุล
เขียวอุไร

อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง
ดร.สุจิรา
หาผล
อาจารยธวัชชัย แสนชมภู
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557 มหาวิทยาลัยเนชั่น :
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง
วันเสารที่ 13 ธันวาคม 2557
เวลา

กําหนดการ

สถานที่

08.30-09.00 น.

- ลงทะเบียน

โถงเสานัก อาคารบริหารธุรกิจ

09.00-09.30 น.

- พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปการศึกษา 2557
โดย ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น, คุณสุทธิชัย หยุน ประธาน
กรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
และ Professor Fujihara , Management and Information
Sciences, Fukui University of Technology
- กลาวรายงาน โดย อ.ชินพันธ โรจนไพบูลย
- การนําเสนอบทความวิชาการ เรือ่ ง Network Design for
Connecting Anytime Anywhere: An Introduction to
Delay Tolerant Network
โดย Assoc. Prof. Akihiro Fujihara จาก Fukui University
of Technology
การเสนอผลงานวิชาการระหวาง Fukui University of
Technology & Nation University
“The Charm of two cities : Fukui & Lampang”
(1) Short Films of Local Towns attentions
by Assoc. Prof. Tsuyoshi KIGAWA, Fukui
University of Technology
อภิปราย/คําถาม
(2) Short films of Local Towns Situation
โดย อ.อดิศักดิ์ จําปาทอง มหาวิทยาลัยเนชั่น
- The Charm of Lampang
โดย คุณภูวณตนน้ํา พันลา และคุณชลทิศ ดีสาระ
- The Charm of Bangkok and Phitsanulok
โดย อ.อดิศักดิ์ จําปางทอง
อภิปราย/คําถาม

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

09.30-10.00 น.

10.00-11.30 น.

10.05-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-11.15 น.

11.15-11.30 น.

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
(นําเสนอ 25 นาที)
(15 นาที)
หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
(นําเสนอ 10 นาที)
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เวลา

กําหนดการ

11.30-12.00 น.

การนําเสนอโปสเตอรและบูธ ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
Fukui University of Technology & Nation University

หนาอาคารบริหารธุรกิจ

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

โถงเสานัก อาคารบริหารธุรกิจ

13.15-16.00 น.

1. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุม ที่ 1

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
หอง 1203 อาคารบริหารธุรกิจ
หอง 1205 อาคารบริหารธุรกิจ

2. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุม ที่ 2
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระหวาง Fukui University of
Technology & Nation University “Design and Use of
Local Materials”
4. การแนะแนวการศึกษาตอในประเทศญี่ปุน
: กรณี Fukui University of Technology
5. การประชุมความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง Fukui
University & Nation University ในหลักสูตร
BA/Information Section/Design
16.00 น.

การมอบเกียรติบตั ร

สถานที่

หอง 1207 อาคารบริหารธุรกิจ
หอง 1204 อาคารบริหารธุรกิจ

หอง Auditorium

วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557
เวลา

กําหนดการ

สถานที่

08.30-09.00 น.

- ลงทะเบียน

โถงเสานัก อาคารบริหารธุรกิจ

09.00-12.00 น.

การนําเสนอผลงานวิชาการจากกิจกรรม Work shop เรื่อง
“Design and Use of Local Materials”

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

09.00-09.45 น.

Design and Use of Lampang Phasin (ผาซิ่นลําปาง)
โดย Professor Koichi Nichio, Fukui University.

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

09.45-10.00 น.

อภิปราย/คําถาม

10.00-10.45 น.

“Design and Use of Fukui Traditional Paper”
โดย อาจารยปวินทรัตน แซตั้งและทีมงาน Nation University
อภิปราย/คําถาม

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

10.45-11.15 น.

-7เวลา

กําหนดการ
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สถานที่

11.15-11.45 น.

- การเสวนาและอภิปรายผลการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ การ
ออกแบบ การใช Traditional Material and Cultural
Exchange
โดย คุณอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการคา จ.ลําปาง
คุณนคร โยธาวงศ
พระอุทัย อริยวโส(ปนกอง)

11.45-12.15 น.

การนําเสนอโปสเตอร และ บูธความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง หอง Auditorium
Fukui University of Technology & Nation University
อาคารบริหารธุรกิจ

12.15-13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

โถงชั้นลาง อาคารบริหารธุรกิจ

13.15-16.00 น.

- การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุม ที่ 3

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ
หอง 1203 อาคาร
บริหารธุรกิจ

- การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุม ที่ 4
16.00 น.

การมอบเกียรติบตั ร

หอง Auditorium
อาคารบริหารธุรกิจ

หอง Auditorium
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ผลงานวิชาการนําเสนองานประชุมวิชาการประจําป 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลําปาง
Oral Presentation
วันเสารที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น. หอง Auditorium (กลุมที่ 1)
เวลา

รายละเอียด

หนา

13.15 น.

ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชั่น
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ผูนําเสนอ : ผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ มหาวิทยาลัยเนชั่น

58

13.30 น.

การจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน
ผูนําเสนอ : ดร.อรรถเดช สรสุชาติ มหาวิทยาลัยเนชั่น

65

13.45 น.

สภาดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี
ผูนําเสนอ : นางบุญชวย บุญอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

73

14.00 น.

สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
ลําปาง
ผูนําเสนอ : นายภควัตร ใจสิน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมสื่อเครือเนชั่น
ผูนําเสนอ : นางณัฐนันท รวมทรัพยทวี มหาวิทยาลัยเนชั่น

112

14.30 น.

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผูนําเสนอ : น.ส.สุพิชญา ทิพยประยูร มหาวิทยาลัยเนชั่น

314

14.45 น.

สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางรจนา วรรณยศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางวารุณี เปงตา มหาวิทยาลัยเนชั่น

339

15.15 น.

การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางเสาวนีย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเนชั่น

331

15.30 น.

ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นางชลลดา สะอาดวงค มหาวิทยาลัยเนชั่น

290

15.45 น.

การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต 2
ผูนําเสนอ : น.ส ดวงพร ปวงมาลา มหาวิทยาลัยเนชั่น

298

14.15 น.

15.00 น.

121

367
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วันเสารที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น. หอง Auditorium (กลุมที่ 2)
เวลา
13.15 น.

13.30 น.

13.45 น.

14.00 น.

14.15 น.

รายละเอียด

หนา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
ผูนําเสนอ : นางทองสุข ชูเชิด มหาวิทยาลัยเนชั่น
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ผูนําเสนอ : นางกัลยา ลุผล มหาวิทยาลัยเนชั่น
การศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางภัชรีพร คําแดง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

305

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

360

ผูนําเสนอ : นางกนิษฐา สวยสด มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางอาคิรา สุรัตนสัญญา มหาวิทยาลัยเนชั่น

345

353

322

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นางจตุพร โปธาวิน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : นางชาลิสา อภิวงควาร มหาวิทยาลัยเนชั่น

133

15.00 น.

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของผูปกครองโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : นางสาวณัฐพิมล ถาวรคุณ มหาวิทยาลัยเนชั่น

147

15.15 น.

การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นางตวงพร คงเมือง มหาวิทยาลัยเนชั่น

154

15.30 น.

ความสัมพันธระหวางการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายธีระพล พัฒนไพรงาม มหาวิทยาลัยเนชั่น

161

15.45 น.

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูนําเสนอ : นายนคร เนติพล มหาวิทยาลัยเนชั่น

168

14.30 น.

14.45 น.

140
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วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น. หอง Auditorium (กลุมที่ 3)
เวลา
13.15 น.

13.30 น.

13.45 น.

14.00 น.

14.15 น.

14.30 น.

14.45 น.
15.00 น.

15.15 น.

15.30 น.

15.45 น.

รายละเอียด
การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นางประกายคํา มโนแกว มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : นายพงศกร กันสุทธิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนา กลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางสาวรัชดา รัตนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นายวิทยา ยะปญญา มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
ผูนําเสนอ : นายศักดิ์ชัย กันธวงค มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูนําเสนอ : พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี (ปอศรี) มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : พระครูศรีโรภาส (บุญชู นิภาธโร (ชัยชนะ) มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ผูนําเสนอ : พระใบฎีกาอานนท ปญญาปโชโต (ประทุม) มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : นางอมรา สักเส็ด มหาวิทยาลัยเนชั่น
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสุนทร คุณคุณากร มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ผูนําเสนอ : นายอภิพล วงคเติ๊ก มหาวิทยาลัยเนชั่น

หนา
177

185

194

283

202

210

216
224

254

238

246
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วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น. หอง Auditorium (กลุมที่ 4)
เวลา
13.15 น.

13.30 น.

13.45 น.

14.00 น.

14.15 น.

14.30 น.
14.45 น.

15.00 น.

15.15 น.
15.30 น.

รายละเอียด
ความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนาน
ผูนําเสนอ : นายจรัส สุทธหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา
อุบัติการณและพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร ของสามเณร
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ผูนําเสนอ : นายสมเจตร ยศอาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน
ผูนําเสนอ : นายนิรันดร ปรังการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะ ของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผูนําเสนอ : นายยศธณัญ หลาหนัก มหาวิทยาลัยพะเยา
มาตรฐานสุขาภิบาลรานอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ของอําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน
ผูนําเสนอ : นางดาเรศ สกุลวิวัฒน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ผูนําเสนอ : นางสาวปยนุช วรรณประเวช มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารบุคลากรโดยใช หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม
ผูนําเสนอ : พระอุทัย อริยวโส (ปนกอง) มหาวิทยาลัยเนชั่น
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางสาวอริศรา กุลุชิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ) มหาวิทยาลัยเนชั่น
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : พระใบฎีกาปราการ สุเมธ (มหาวัน) มหาวิทยาลัยเนชั่น

หนา
80

84

88

92

100

104
231

262

269
276

- 12 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูรวมนําเสนอโปสเตอร
ลําดับที่
1

2

3

ชื่อผลงาน

ผูนําเสนอผลงาน

การดูดซับสียอมเบสิกดวยคอลัมนที่ใชวัสดุราคาถูก

ดร.สุวคนธ จันทรตะ

Adsorption of Basic Dye by Low Cost Adsorbent in FixBed Column

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การศึกษาผลของอุณหภูมิตอปริมาณแคปไซซินในพริกอบ

ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

Determination the Effect of Temperature on Capsaicin
Content in Baked Chili

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลการศึกษาการใชชุดฝกทักษะการจําแนกและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดขวงสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ดร.ถาวร รักกาญจนันท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

The Effects of Using the Classification Skills Training and
Learning Achievement on Prathomsuksa 2 Students in
Watkhuangsing School Mueang District Chiangmai
Province.
4

กลยุทธการตลาดทีม่ ีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการเฟอรนเิ จอรในจังหวัดลําปาง

นางสุภาภรณ

ถุงจันทร

Marketing Strategies that Affect the Successful
Operation of a Furniture in Lampang
5

การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง

นางเจริญขวัญ แสนรัง

Cultural Tourism Management of Tambon Nakaew,
Kaokha , Lampang
6

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการและสวนประสมทางการตลาด

นางอมรพรรณ อินทรตะสืบ

Condominium Purchase Decision Affecting to Integrated
Marketing Communication and Marketing Mix of Buyer
7

การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟน ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตลําปาง 1
The Decision to Use Mobile Application on
Smartphones Banking of Customers in Government
Savings Bank, Lampang District 1

นางสาวฤทัยภัทร ทําวอง
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ลําดับที่
8

ชื่อผลงาน
การประเมินความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของพนักงาน
ธนาคารออมสินในสังกัดสํานักงานเขตแพร
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ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวสุพรรณิการ จิตชู

An Assessment of Being the Learning Organization of
Government Saving Bank's Tellers in Branches Under
Phrae District Office
9

การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการขาย
ประกันชีวิตผานธนาคาร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงไทย
พื้นที่สํานักงานเขตลําปาง

นางสาวนันทนาลิญ วุฒิพงศปรีชา

Comparison of Expectation and Perceived Reality in
Bancassurance : Case Study of Krungthai Bank's
Employer in Lampang Province
10

การพัฒนาทักษะในการเตรียมความพรอม เพื่อเขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของพนักงานธนาคารกรุงไทยพื้นที่จังหวัด
ลําปาง

นางสาวชื่นชนก วุฒิพงศปรีชา

The Development Skill for Readiness to ASEAN
Economic Community of The Krungthai Bank Employee
in Lampang Province.
11

การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอม ในการเขาสูประชาคม
อาเซียนของบุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ลําปาง

นางเกศินี อุบลศรี

Ability Development Preparation for Asean Economics
Community-AEC of Lampang Local Government Staff
12

การพิจารณาสินเชื่อที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินของ

นายธานี วังใน

บริษัทสุณยี  ลิสซิ่ง
Credit Considerations Affecting the Choice of Financial
Services Companies Sunee Leasing
13

การรับรู และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนยิ มของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง
Consumer’s Perceptions and Behaviors Toward Korean
Wave in Lampang City Municipality, Lampang Province

นางสาวเพียรใจ ใจไว

- 14 -

ลําดับที่
14

ชื่อผลงาน
การรับรูป จจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการเลือกใช
บริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวจุไรภรณ รื่นเริง

Recognition About the Marketing Mix Factors Affecting
Customers’ Choice in Spa Service at Amphermuang,
Lampang Province
15

การรับรูม ีผลตอการตัดสินใจตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต
สมารทไลฟ ธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง

นางสาวสุรรี ัตน ประเทืองทิน

The Marketing Mix Perception Toward the Selection of
Government Saving Bank’s Smart Life Visa Debit Card:
Case Study of the Government Saving Bank, Thoen
Branch in Lampang Province
16

ความคาดหวังของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ
บมจ.กรุงไทย สาขาแมเมาะ จังหวัดลําปาง

นายณรงค ทองงาม

The Expectation and Satisfy Action of Clients to the
Quality of Service Krung Thai Bank Public Company
Limited, Ampur Maemoh, Lampang
17

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคลื่อนที่
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง

นายปกปอง

ปนปวง

Customer Expectations and Satisfactions for Mobile
Unit Service From the Government Savings Bank in
Lampang
18

ความรูและทัศนคติทมี่ ีตอพฤติกรรมที่จะเลือกใชบริการ Internet
Banking ของลูกคาธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง

นางสาวนันทริกา ไปเร็ว

Knowledge and Attitudes Affecting Internet Banking
Usage Decision Among Customers of Government
Savings Bank, Lampang Province
19

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักงานเขตลําปาง
The Relationship Between the Quality of Working Life
and Organizational Commitment of Krungthai Bank
Company Limited Employees Under the Office of
Administrative Lampang

นายกิตติพงศ สุวรรณมาโจ

- 15 -

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

20

คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอการสงเสริมการจําหนายชุดกีฬา
และอุปกรณกีฬาในจังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

Quality of Services Towards the Sportswear and Sport
Equipment Sale Promotion in Lampang Province
21

คุณลักษณะของผูประกอบการทีส่ ง ผลตอความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

นางสายสุณีย วงศดวงบุตร

Characteristics of Entrepreneur that Affect the Success
of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the
City of Lampang
22

คุณลักษณะลูกคาที่มผี ลตอความสําเร็จโครงการสินเชื่อธนาคาร
ประชาชนธนาคารออมสิน สาขาน้ําโทง

นางสาวพัทธธิดา เสริมสุข

The Characteristic of the Customers, Affecting to the
Success of Bank People Loan Provided by the
Government Saving Bank, Nam Thong Branch
23

ตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผักกุยชาย
ปลอดสารพิษเพื่อการคาในจังหวัดลําปาง

นายปยะราช

เตชะสืบ

นางพรพรรณ

ไชยชุมพล

นางสาวสุวิมล

ศิริวัล

Cost and Return of Organic Chinese Chives in Lampang
Province
24

ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัด
ลําปาง
Cost and Return of Mushroom Farm in Lampang
Province

25

ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพารา
ในจังหวัดลําปาง
Cost and Return of Para-Rubber Project Investment in
Lampang

26

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มผี ลตอคุณภาพการบริการ ของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมืองลําปาง
Good Governance in Administration Affecting to Service
Quality of Credit Union in Muang District, Lampang

นางจาริณี

เทพา
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ลําดับที่
27

ชื่อผลงาน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวจิตตโสภิณ นิลลิกา

Factors Relating to Loyalty of Private School's
Employees in Muang District, Lampang Province
28

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทอไอเสียดัดแปลงสําหรับตกแตง
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง : กรณีศึกษาราน
หนึ่งโมดิฟาย

นางศศิธร

บุญชุม

Factors Affecting Consumers Purchasing Decision on
Modified Muffler for Motorcycle in Lampang: Case
Study of Neung Modified Shop.
29

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยเนชั่น ของขาราชการ ศูนยราชการ จังหวัดลําปาง

นางสาววิลาสินี ลือนคร

Factors Influencing the Decision Making in Studying
Master Nation University of Commission Lampang
Government Complex
30

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internet Banking ของลูกคาธนาคารออมสิน จังหวัดแพร

นางสาวกนิษฐา สุขกมล

Factors Affecting Information Technology Internet
Banking of Government Saving Bank' Customers in
Phrae
31

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการนวด
แผนไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

นางราตรี

ฟองกันทา

Factors Affecting the Satisfaction of the Service Quality
of Thai Massage in Mueang Lampang District, Lampang
Province
32

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการสงเสริมสนับสนุนการ
ประกอบการสินคาหัตถกรรชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
Factors Affecting the Success of Community Handicraft
Business Support and Promotion in the Muang My SubDistrict Administrative Organization, Chaehom District,
Lampang Province

นางสาวยุพิน ณ ลําปาง
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ลําดับที่
33

ชื่อผลงาน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานโชหวยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวชอลัดดา ไชยพรหม

Demographic Factors Influencing Consumer Buying
Behavior in Grocery Stores in Lampang
34

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกความงาม
ในเขตอําเภอเมือง ลําปาง

นางพิสมัย เหลาคนคา

Factor Influencing Behavior Selection Of Beauty Clinics
in Muang Lampang
35

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบริการรานคารแคร ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

นางกานตธิดา ดวงตา

The Marketing Mix Factors Affecting Customer Decision
Towards Selecting Car Care in Wiang Pa Pao Chiang Rai
District
36

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ ัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ของลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขาแมเมาะ กรณีศึกษา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) แมเมาะ

นางวลัยพร ไชยวรรณ

Marketing Mix Relating to Mae Moh Branch Krungthai
Bank Customer Behaviors in Using Krungthai Thanawat
Loan Service Case Study of Electricity Generating
Authority of Thailand’s Employer in MaeMoh District.
37

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการฝากเงิน
ประเภทเผื่อเรียกพิเศษกับธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา
ลําปาง

นางสาวนิกษา ยศตื้อ

Marketing Mix Factors Affecting Decision to Deposit
Special Saving Type With the Government Savings
Bank, Central Plaza Lampang Branch
38

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติของผูบริโภคที่มีผล
ตอการตอบสนองของผูซ ื้อบานมือสองในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปางจังหวัดลําปาง
Marketing Mix and Customers' Attitude Affecting
Responses of Pre-owned Home Purchasers in Muang
District, Lampang Province

นางสาวพิมพนิต ภูปง
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ลําดับที่
39

ชื่อผลงาน
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มผี ลตอการเลือกใชบริการอูซอม
รถยนตในเขตพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นายราชพฤกษ แสงศิริ

The Marketing Mix That Affect the Decision to Use a
Car Garage in the District of Lampang
40

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มผี ลตอพฤติกรรมการใชบริการ
เงินฝากของลูกคาธนาคารออมสินสาขาสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร

นางสาววาสนา วงษพันธุ

Marketing Mix Factors Affecting to Usage Behavior in
Deposit Service of Government Savings Bank, Song
Branch, Song, Phrae
41

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

นางสาวภาณุมาศ ใจกันทะ

Behaviors of Online Shopping of Working Age Group in
Muang District, Lampang Province
42

ภาพลักษณและคุณภาพบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
ธนาคารออมสินสาขาน้ําโทง จังหวัดลําปาง

นางสาวอภิสิน ถาวรรณา

The Image and Service Quality Towards the Customers
Banking Service Selection at Government Savings Bank:
Branch in Nam Thong ,Lampang
43

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่สงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดลําปาง

นางขนิษฐา แกวนารี

The Transformational Leadership Affecting the
Efficiency and Effectiveness of Work Performance and
Activities of the Operation Section Chiefs of Local
Administrative Organizations in Lampang Province.
44

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการบริหารงานของสหกรณ
ภาคการเกษตรในจังหวัดลําปาง
Transformational Leadership Affecting to Administration
of Agricultural Cooperative in Lampang

นางสาวปรินประภา ชามั่ง
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ลําดับที่
45

ชื่อผลงาน
ภาวะผูนําทีม่ ีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรธนาคารออมสินภาค 9

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวนันทพร ศรีวงษ

Leadership Affecting Morale and Motivation of
Government Savings Bank Regional 9 ’ s Employees
46

มิติที่กอใหเกิดความสุขในการทํางานของบุคลากร สังกัด ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดลําปาง

นางสาวธัญวลัย ปงจันตา

Dimension That Cause Happy at Work of Lampang
Administration Staff
47

มุมมองของผูประกอบการที่มีการรับรูตอการดําเนินการตาม
กลยุทธการทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง

นางสาวจันทิรา สงมหาชัย

Perception of the Business Operators Towards the
Tourism Strategic Implementation of Lampang Province
48

แรงจูงใจที่มีผลประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง

นางปวีณรัตน

สิงหภิวัฒน

Motivation Affecting the Imployee Performance
Efficiency of Vocational Education Lampang Province
49

ลักษณะความเปนผูนํา ที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง

นางสาวเพลินจิต กันทา

Category of Leadership that Influence the Employee's
Strain Who Work in Lampang Local Government
50

สภาพแวดลอมองคกรที่มผี ลกระทบตอความเสี่ยงดานการเงินและ
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดลําปาง

นางสาวสังวาล วงคชมภู

Environmental Organizations that Have an Impact on
Financial Risk and Account of the Local Government in
Lampang
51

สาเหตุหนี้คางชําระของผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร
Reasons of Overdue Payment from Debtors in People’s
Bank Project by the Government Savings Bank Phrae

นายปฐมพร

ฉ่ําวิเศษ
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ลําดับที่
52

ชื่อผลงาน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวฐารดี วงศษา

The Geographical Indicator and the Marketing Mix
Which are Related With the Recognition in value of the
Lampang Chicken Bowls
53

หลักธรรมาภิบาลมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

นางชมพูนุท

กอนทอง

Good Governance Has a Major Impact on the Efficiency
of Operating the Village Fund, Tumbon Ton Thong
Chai, Ampher Muang, Lampang
54

การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นางศิริวรรณ ศิริเดชานนท
กรณีศึกษา: ศูนยปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่ง
A Study of Motives Influential to Operation Effectiveness
of Personnel Working for Loan Formalities Operation
Center of a Thai Commercial Bank

55

แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเชิงสรางสรรค
กรณีศึกษา: บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด(มหาชน)

นางสาวคณิศร อุนจะนํา

Guidelines to Motivate Creative Employees in
Organization: Case Study of Index Creative Public
Company Limited.
56

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในชองทาง
การจําหนายแนวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายสุพจน กาญจนางกูรพันธุ

Factors Affecting Customers’ Buying Decision Behavior for
Construction Material Supplies from Modern Trade Stores
in Bangkok Metropolitan Region
57

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและความตระหนักดานการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง กรณีศึกษา: บริษัทนําเขาสงออกแหงหนึ่ง
Influencing Factors to Attitude and Awareness of Risk
Management Case Study: an Import Export Company

นางสาวดวงฤดี กิตติจารุดลุ ย
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

58

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการ
เตรียมดินของเกษตรกรในเขตอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นายกฤษดา หยกอุบล

Factors Influential to Rice Farmers’ Decision to
Agricultural Machine for Land Preparation: Sapphaya
Amphoe, Chainat Province, Thailand
59

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวทาง

นายศุภวัฒน สงวนงาม

สถานีโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Influential to Viewers’ Behavior in Their Viewing
of News Program on Television: Bangkok Metropolitan
Area
60

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชงาน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร

นายพชระ สุธนฐาน

Factors Affecting Consumers’ Behavior and Marketing Mix
Factors on 3G Mobile Networking Providers in Bangkok
Metropolitan Area
61

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ งผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตไฮบริด: กรณีศึกษา โตโยตา พรีอุส

นายวรเทพ เจิมจุติธรรม

Marketing Mix Affecting Consumer’s Decision Making on
the Buying of Toyota Prius Hybrid Vehicle
62

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ งผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด กรณีศึกษา บริษัทอินเด็กซ
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)

นางสาวณัฐวรรณ นาคประกาศ

Marketing Mix Influencing Customers’ Satisfaction on
Event Marketing Held: A Case Study of Index Creative
Village PLC.
63

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศาลา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตามความคาดหวังของผูปกครอง
Parents’ Demand on Child Development Center
Performance in Sala Sub-district Municipality, Ko Kha
District, Lampang Province

นางอําพร อินทะ
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

64

การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอแมเมาะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางปรียาดา อินทรกําแหง

Performance on Student Care and Assistance System of
Small-Sized Schools in Mae Moh District under Lampang
Primary Educational Service Area Office 1
65

การเตรียมความพรอมและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในกลุมเครือขายอนันตยศ
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

นางสาวศิริวรรณ วงคศรี

Readiness and Guidelines of School Development for
ASEAN Community in Anantayot Network Schools, Hang
Chat District, Lampang Province
66

การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

นายวีระยุทธ มณีวรรณ

Academic Affairs Administration for Learning Achievement
Enhance in Schools under Secondary Educational Service
Area Office 35
67

การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

นางพรพรรณ จิวเดช

Education Management upon Performance Standards in
Child Development Centers under Mae Wa Sub-district
Administrative Organization, Thoen District, Lampang
Province
68

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายสมชาย วงคนาน
ในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอแมพริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
School Management Based on Sufficiency Philosophy of
School Network Center in Mae Prik District under Lampang
Primary Educational Service Area Office 2
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ลําดับที่
69

ชื่อผลงาน
การบริหารหลักสูตรปฐมวัยดานกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางเพชรรัตน เกาไสยนันท

Early Childhood Curriculum Management on Activities in
Child Development Centers of Wang Phrao Sub-district, Ko
Kha District, Lampang Province
70

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อําเภอแมพริก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

นางสาวนฤมล อุดถา

Internal Quality Assurance of Schools in Mae Prik District
under Lampang Primary Educational Service Area Office 2
71

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
หวยขี้นกวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 2

นางสาวเกษร จิวเดช

Community Participation on Education Management in
Huay Kee Nok Wittaya School under Lampang Primary
Educational Service Area Office 2
72

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

นางภัทรวดี พงกาสอ

Community Participation on Educational Administration of
Child Development Center in Mae Sook Sub-district, Chae
Hom District, Lampang Province.
73

การมีสวนรวมจากชุมชนในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

นายอรรณพ ตัวละมูล

Community Participation on Child Development Center
Performance of Local Government under Muang Mai
Sub-district Administrative Organization, Chae Hom
District, Lampang Province
74

ความตองการของผูปกครองที่มีตอ มาตรฐานการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Parents’ Demand on Performance Standards of Child
Development Centers in Na Kaew Sub-district, Ko Kha
District, Lampang Province

นางทัศนีย เปงบังวัน
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

75

ความตองการตอการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมปุ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางกนกวรรณ ยาจิ๋ว

Demand on Education Management in Child
Development Centers of Mae Pu Sub-district
Municipality, Mae Prik District, Lampang Province
76

ความพรอมของการจัดการศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

นางปานฤทัย มะโนคํา

Readiness of Education Management in Multicultural
Context of Child Development Centers in Wang Phrao
Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang
Province
77

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (บานศรีบญ
ุ เรือง) สังกัดเทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปาง

นายศรายุทธ แกวบาง

Parents’ Satisfaction on Education Management in
Thesaban 5 School (Ban Sriboonrueng) under Lampang
City Municipality, Lampang Province
78

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

นางแสงดาว เชื้อนันไชย

Parents’ Satisfaction on Education Management of
Primary Schools in Wiengmok Sub-district, Thoen District,
Lampang Province
79

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง
Parents’ Satisfaction toward School Management of Child
Development Center under Na Pong Sub-district
Administrative Organization, Thoen District, Lampang
Province

นางสาวมุจลินท ทาวงศ
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

80

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางทองสาย ใจหวัง

Parents’ Satisfaction toward Participation in Child
Development Center Management under Ban Kho Subdistrict Administrative Organization, Muang Pan District,
Lampang Province
81

ความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศภายในสถานศึกษากับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สังกัดกลุมเครือขายเมืองเข
ลางค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

นางนิศานาถ โชติกันยาภัค

Performance of Academic Affairs Standards and
Curriculum Activities of Child Development Center, Lai
Hin Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang
Province
82

เจตคติของผูบริหารและครูระดับประถมศึกษาตอระดับการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษากลุม เครือขายอนันตยศและสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ในเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1

นายสนุก สูงขาว

Attitude of Administrators and Primary Teachers towards
Performance Levels on Internal Quality Assurance
Process of Schools under Anantayot Network and
Education, Religion, and Culture Division of Lampang
Provincial Administrative Organization and Lampang
Primary Educational Service Area Office 1
83

บทบาทชุมชนที่มีตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลแมสก
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
Community Role toward Development of Child
Development Center, Maesok, Sub-district, Chaehom
District, Lampang Province

นางปวีณสมร ทิแหลม
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ลําดับที่
84

ชื่อผลงาน
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางแสงจันทร อินปา

Efficiency of Academic Affairs Administration on the
Curriculum in Child Development Centers under Thung
Fai Sub-district Administrative Organization, Muang
District, Lampang Province
85

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาโรงเรียนเอกชนของ
ผูปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

นางสาววัชรีย สูสุข

Determinants of Parents in Choosing Private Schools,
Thoen District, Lampang Province
86

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม
เครือขายเถิน 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 2

นายทวีสันต สุธรรม

Determinants of Academic Affairs Administration of
Thoen 1 School Network under Lampang Primary
Educational Service Area Office 2
87

ปญหาและแนวทางการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

นางสาวสราวลี พระจันทร

Problems and Promotion Guidelines on Information
Technology Application of Teachers in Child
Development Centers, Ko Kha District, Lampang Province.
88

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมพริกกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแมตั๋ง
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

นางพิมพชนก วิรัตนเกษม

Results of Performance Standards in Child Development
Centers of Tambon Mae Prik and Ban Mae Tang, Mae Prik
District, Lampang Province
89

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Results of Performance Standards in Child Development
Centers under Ban Pao Sub-district Administrative
Organization, Muang District, Lampang Province

นางวันเพ็ญ เขื่อนจันทร
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ลําดับที่
90

ชื่อผลงาน
ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายสถานศึกษา
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางสาวธันยนิชา ตันแดง

Administrator Leadership in Educational Institution
Network of Mae Prik District, Lampang Province
91

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

นางวณิชชา กามล

Performance Standards of Child Development Centers
in Lampang Luang Sub-district Municipality, Ko Kha
District, Lampang Province
92

สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลไหลหิน อ.เกาะคา
จ.ลําปาง

นางมยุรีย ขัดเรือน

Performance of Academic Affairs Standards and
Curriculum Activities of Child Development Center, Lai
Hin Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang
Province
93

สภาพการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนผาปงวิทยา
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ประจําปการศึกษา 2556

นางสาวจิตรประภา วงศเขื่อนแกว

Academic Affairs Administration of Pha Pang Wittaya
School in the Academic Year B.E. 2556, Mae Prik
District, Lampang Province
94

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลแมวะ อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
Participative Management of Early Childhood Education
in Child Development Centers of Mae Wa Sub-district,
Thoen District, Lampang Province

นางสาวนงคราญ ทาวแปง
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

95

สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาโปง
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางวรัญญา วงคเปง

Problems and Development Guidelines for Educational
Administration in Child Development Centers under Na
Pong Sub-district Administrative Organization, Thoen
District, Lampang Province
96

การจัดการความรูของศูนยการเรียนรู วัดหวยเกี่ยง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

นางประภาพร สุขคะเนน

Knowledge Management of Wat Huay Kiang Learning
Center, San Sai District, Chiang Mai Province.
97

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

นางคณามาศ ยาบานแปง

Appropriation in Management with Principles of Good
Governance within the Soppad Subdistrict Administration,
Mae Moh District, Lampang Province
98

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

พระสมุหวรพงษ วชิรญาโณ(มังชินา)

Applying Self-sufficiency Economy in Life Maintenance of
the People in Kheelek Sub-District, Mae Rim District,
Chiang Mai Province.
99

การบริหารการพัฒนาโครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวณันธณภัทร อุนเมืองทอง

Management of One-Tambon-One-Product (OTOP)
Entrepreneurship Development of Thasala Sub-District
Municipality, Muang District, ChiangMai Province.
100

การพัฒนาระบบงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส. นายสาธิน สุกันธา
เชียงใหม-เหนือ
Development of the Funeral Service Support for the
Customers of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, Chiang Mai - Northern Branch.
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ลําดับที่
101

ชื่อผลงาน
การมีสวนรวมของประชาชนตอการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเขตตําบลสรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
ร.ต.ท.บรรจง สายวงค

The Participation of Local Public in Prevention and Drugs
Enforcement in Saroi Sub-district Boundary in Wang Chin
District, Phrae Province
102

การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นายชูพงศ ชินบุตร
บานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
People’s Satisfaction in the Development of the Ban
Sadet Municipality Muang Lampang District, Lampang
Province

103

การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปยหายาเสพติด
ในตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

นายณัฐพล โปธาดี

People Participation in Solving Narcotic Addiction
Problem in San Klan Sub-District, San Kamphaeng District,
Chiang Mai Province.
104

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของ
องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

นางรจนา นอยปลูก

Public Participation in Local Development Planning of
Jaehom Subdistrict Administrative Organization, Jaehom
District, Lampang Province
105

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

นางธนัฐดา ทองหลอ

Public Participation in Three Year Development Planning
of Ban Kor Subdistrict Administrative Organization, Muang
Pan District, Lampang Province
106

การมีสว นรวมของประชาชนในการบริหารจัดการปาชุมชนบานหัวทุง
ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Local Public Participation in Ban HuaThung Community
Forestry Management at Ban Lang Sub-district,
MueangLampang District, Lampang Province

นายชานันท แกวกลา
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

107

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
พระครูสาทรพัฒนพิศาล
สุวณฺณโชโต (อินจันทร)

Participation of Local Citizens on Developing for Social
Communities in Sop Prap Sub-district Municipality, Sop
Prap District, Lampang Province
108

ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ในการยกฐานะเปนเทศบาลเมือง

นายอนุทิน กรัณยวัฒนกุล

Readiness of Piang Luang Sub-District Administrative
Organization in Being Upgraded to Piang Luang
Municipality,Wiang Haeng District, Chiang Mai Province.
109

ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล นางสาวสีรุง เสารเทพ
ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
Satisfaction of People for the Administration of the
Executive at Sermsai Subdistrict Municipality, Sermngam
District, Lampang Province

110

ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัตติ ามยุทธศาสตร
ดานความโปรงใส ของสถานีตํารวจภูธรโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม

ร.ต.ต.เจริญ กาเชียงราย

Satisfaction of the People with the Implementation of
Transparent and Standardized Police Development
Strategy – the Case Study of the Long Khord Provincial
Police Station, Phrao District, Chiang Mai Province.
111

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสง
จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

นางสาวรัชนีกรณ ปกแกว

People’s satisfaction towards the services provided by
the Office of Lampang Provincial Transportation,
Mueang Lampang District, Lampang Province
112

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัตติ ามนโยบายของคณะ นางกันยา วงคคํามูล
ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกลาง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
Satisfaction of the People with the Policy
Implementation of San Klang Sub-District Administrative
Organization Executive Members, San Kam Phaeng
District, Chiang Mai Province.
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ลําดับที่
113

ชื่อผลงาน
ความพึงพอใจของผูปวยเอดสตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ
ของเทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นายสุพจน แกวตื้อ

Satisfaction of AIDS Patients Towards Allowance Service
of Muang Yao Municipality, Hang Chat District, Lampang
Province.
114

ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบีย้ ยังชีพขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

นางสาวอุบล เครือตะมา

Satisfaction of the Elderly People Towards Allowance
Service of Thungfai Sub-district Administrative
Organization Muang Lampang District, Lampang Province.
115

ความเหมาะสมของการใหบริการเบี้ยยังชีพแกผูพิการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมเกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

นางสาวกมลลักษณ คณาชัย

Appropriation of Allowance Service for People with
Disability Of MaeKoeng Subdistrict Administrative
Organization, Wangchin District, Phrae Province.
116

ความเหมาะสมในการจัดการที่ดินอยางยั่งยืนในรูปแบบโฉนดชุมชน
ตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

นายชนก รูเกณฑ

The Sustainable of Land Management in Certificate of
Land Right of documents Project in Tung Fai Subdistrict, Muang District, Lampang Province.
117

ความเหมาะสมในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

นางสาววิภานันท คํากอน

Appropriateness of the operations of Sandonkaew
Sub-district Community Welfare Fund, Maetha District,
Lampang Province
118

ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Appropriation in Management with Principles of Good
Governance within the Mueng Lampang Provincial Police
Station, Mueang Lampang District, Lampang Province

ร.ต.ท.ธานี ตันจันทรกลู
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ลําดับที่

ชื่อผลงาน

119

ความเหมาะสมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางพิมพร แกวกระโทก

Appropriation of Community Development in
Patan-Nakrua Sub-district Municipality, Mae Tha District,
Lampang Province
120

คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
สาขาดอยสะเก็ด

นายเธียรธานี ตาถาวัน

Quality of the Service Provided by Chiang Mai Land
Office, Doi Saket Branch.
121

โครงการ D.A.R.E. กับการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กรณีศึกษา : โรงเรียนบานตุงลอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ส.ต.อ.อริยพล ผาคํา

D.A.R.E Project and the Solution of the Drug Addiction
Problem in School the Case Study: Ban Tung Loi School,
Omkoi District, Chiang Mai Province.
122

เจตคติของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน
ในเขตตําบลมองจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

นางสาวซาลา สันติชายชาตรี

Attitude of the People Towards the Operation of NonGovernmental Organizations in the Areas in Mon Jong
Sub-District, Omkoi District, Chiang Mai Province.
123

เจตคติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตอการบริหารจัดการ
คณะสงฆของมหาเถรสมาคม กรณีศึกษา : อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

พระธรรมนัฐ แกวสิทธิ์

Attitude of Buddhist Monks Toward Clergy Management
of Sangha Supreme Council of Thailand: the Case Study
of San Sai District, Chiang Mai Province.
124

เจตคติตอภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสมาชิก
นายชุมพร คํามา
อปพร.เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
Attitude Toward the Task Performance on Disaster
Prevention and Mitigation of Members of San Phranet
Sub-District Municipality Civil Defense Volunteer Project,
San Sai District, Chiang Mai Province.
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ลําดับที่
125

ชื่อผลงาน
ทัศนคติของประชาชนตอการรับรูข อมูลขาวสารของเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางเบญญาภา ตนกันยา

Attitudes of Local Public towards the Recognition of
Information of NakhonLampang Municipality,
MuangLampang District, Lampang Province
126

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ของตําบลเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

นายอนุสรณ คําอาย

Guideline for Promoting Sustainable Tourism of Piang
Luang Sub-districr, Wiang Haeng District, Chiang Mai
Province.
127

แนวทางการสงเสริมดานการกีฬาสําหรับเยาวชนใน ตําบลปาไผ
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

นางรุงทิวากรณ มหาไม

Guideline for Sport Promotion for the Youths in Ban Phai
Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province.
128

บทบาทของกํานันและผูใหญบานในยุคประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษา : อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

นางศิรินันท โซเมอรเตค

Role of the Sub-District Headman and Village Chief
during ASEAN Community Period, Doi Saket District,
Chiang Mai Province.
129

บทบาทของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

นางพัทธนันท อังคโชตอนันต

People’s role in the 3-year Development Plan making
Process: Case study Nakrua Sub-district Municipality,
Maetha District, Lampang Province
130

บทบาทของวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริหารชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

นางสุริฉาย โกเศศ

Roles of Public Radio Stations in Chiang Mai Province.
131

ประสิทธิผลของการใหบริการของสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเชียงใหม ฝายกิจการฮาลาล
Effectiveness of Service Provision of Chiang Mai Province
Islamic Council.

นายซาลามัต สหมิตร

- 34 -

ลําดับที่

ชื่อผลงาน

132

ประสิทธิผลของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
กรณีศึกษา: ศูนยผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปครบวงจร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผูนําเสนอผลงาน
นางลําดวน ทรงคํา

Effectiveness of Rural Industry Development Supporting
Project: the Case Study on the Complete-Cycle
Ready-Made Dress Producing Center for San Sai District,
Chiang Mai Province.
133

ประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน นางปูชิตา ฟุม ฟองฟู
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
Efficiency of Operation Development Quality of Children
and youth life with in Chae Hom Subdistrict
Administrative Organization Chae Hom District Lampang
Province

134

ประสิทธิภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

นายประพัฒน จรัสสวัสดิ์

Operation Efficiency of Life Support Allowance For the
Elderly of Wang ngern Sub-district Administrative
Organization, Maetha District, Lampang Province
135

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาท นายสังวร วิเคียน
เพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
The Efficiency of One Baht Per Day Savings Group for
Community Welfare, Tambon Muang Yao, Hang Chat
District, Lampang Province

136

ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมตีบ
อําเภองาว จังหวัดลําปาง

นายอรรณพ ฟงเพราะ

Capacity of Implementation of Mae Tip Sub-district
Administrative Organization, Ngao District, Lampang
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การนําเสนอผลงานวิชาการระหวาง
Fukui University of Technology & Nation University

เรื่อง “The Charm of two cities :

Fukui & Lampang”

อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง

(1) ความเปนมา
เสนหเมืองไทย หรือ Land of smile รอยยิ้มนาจะเปนคําตอบแรกที่ประทับใจชาวตางชาติ จนมีผูกลาววา
รอยยิ้มของชาวไทยนั้นเปนรอยยิ้มที่สดชื่น จริงใจ ไรการ เสแสรง เปนที่ประทับใจแกผูพบเห็น นอกจากรอยยิ้มแลว
กิริยามารยาทของคนไทย ความออนโยน ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส และการใหบริการของคนไทยก็เปนเสนหที่หลายคน
กลาวถึง อาหารทองถิ่นของไทยก็มีมากมายหลากหลายและมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ และรวมถึงสถานที่ทองเที่ยวที่มี
มากมายทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติ
เสนหของประเทศญี่ปุนก็เชนเดียวกัน ที่มีความหมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี
วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม หรือสถาปตยกรรมที่แตกตางกันออกไป นักวิชาการญี่ปุนจึงไดมีการศึกษาถึงการ
กลั่นกรองหรือหยิบยกเอาเสนหของเมืองออกมานําเสนอใหนาสนใจไดอยางไร โดยผานสื่อภาพยนตรสั้น หรือ Short
film โดยเฉพาะเมืองที่มีลักษณะเปน Local town เชนที่เมือง Fukui เมืองเล็กๆทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียว มี
ประชากรประมาณ 8 แสนคนเศษ ซึ่งก็จะใกลเคียงกับเมืองลําปาง ที่มีลักษณะเปน Local town เชนเดียวกัน
(2) Distilling the potential charms of local towns by means of Short Films.
by Associate Professor Tsuyoshi KIGAWA, Fukui University of Technology, Japan

Abstract:
In Japan, Short Films of Local Towns attract attentions. Nation university locates in
Lampang, FUT in FUKUI, as universities in Local Towns, We would like to propose to
discuss how the films can distill the potential charms of local towns. By discussing, we
can understand our cultures and share the techniques extracting the charms.

(3) Introducing the situation of Thailand.

โดย อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ภาพยนตรสั้นในประเทศไทย เปนที่นิยมทํากันในหมูนักเรียนนักศึกษา ไมเพียงแตเฉพาะสถาบันที่ศึกษาดาน
การภาพยนตรเทานั้น แตยังรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆที่มีความสนใจดวย การผลิตภาพยนตรส้ันนั้น ทําไดไมยาก
จนเกินไป เนื่องจากประเด็น หรือ Subject ของเรื่อง ไมตองยาวมากนัก เพียง 20-30 นาทีเทานั้น สวนดาน
กระบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก ทําใหคาใชจายไมสูงจนเกินกําลัง
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สวนกลุมนักศึกษาที่เรียนดานการภาพยนตรโดยตรง มักจะเริ่มตนจากการผลิตภาพยนตรสั้น และผลิตคนละ
หลายๆเรื่องในระหวางที่ศึกษาอยู ซึ่งรวมถึงภาพยนตรสั้นที่เปนโครงงานกอนจบการศึกษา และภาพยนตรสั้นที่เปน
โครงงานวิทยานิพนธดวย
ด า นกลุ ม นั ก สร า งภาพยนตร มั ก จะเริ่ ม ต น ผลิ ต ภาพยนตร สั้ น เพื่ อ ส ง ผลงานเข า ร ว มประกวด ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ใชเปนผลงานเบิกทางเขาสูวงการภาพยนตร จนมีการรวมตัวกัน เชน กลุม Thai
Short Film ซึ่งเปนการรวมกลุมของคนทําภาพยนตรสั้นและภาพยนตรอิสระ โดยมีจุดประสงคเพื่อการสนับสนุนและ
เผยแพรผลงานของคนทําภาพยนตรขนาดเล็กและกลางที่ไมมีโอกาสไดฉายทั่วไปผานทางเว็บไซตและโรงภาพยนตร
รวมไปถึงการจัดเวิรคชอป การเสวนา และกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตภาพยนตรใหแกผูที่สนใจทั่วไปโดยไม
จํากัดคุณสมบัติ
(4) What is the Charms in lampang

: ภาพยนตรสั้นเรื่อง “ลําปาง นครแหงความสุข”

โดย คุณภูวณตนน้ํา พันลา
เปนภาพยนตรเพลงขนาดสั้นเรื่องแรกๆของภูมิภาค ที่นําเสนอมุมมองบานเกิดในมุมที่ตางจากเดิม โดย
นําเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวที่เปนสากล กระตุนใหคนลําปาง ที่ไปอยู ไปเรียน ไปทํางานที่อื่นที่ไมใช “บาน" เกิด
รูสึกอยากกลับบาน

เรื่องยอ
การกลับมาลําปางของ "ดาวรัษฎาและกรุง" ในครั้งนี้ ทําใหครอบครัวของ "คุณสุชาดา" ตองเผชิญหนาความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อลูกที่เลี้ยงมาแตออนแตออก กําลังจากอุทรของหัวอกคนเปนแมไป แมจึงตองรักษาความรัก
ครั้งนี้ไวใหได ตรงขามกับ “ดาว” ที่กําลังจะเปลี่ยนบทบาทจาก "ลูก" ไปเปน"ภรรยา" ของ “กรุง” ชายหนุมสมาชิกใหม
ของครอบครัว ที่ เป ด ใจรั บ มนต เ สนห ข องเมื อ งลํ า ปางและความอบอุ นห ว งใยของแม ลู กคู นี้ ความรูสึ ก สั บสนปน
ความรูสึกดีๆ กําลังเริ่มกอตัวขึ้นบนความเรียบงายของวิถีชุมชน บาน วัด ตลาด อันจะเปนเปาหมายของคําวาจุดเริ่มตน
ของความสุขของทั้ง 3 คนนัน้ เอง
(5) What is the Charms in lampang

: ภาพยนตรสั้นเรื่อง “ความทรงจํา”

โดย คุณชลทิศ ดีสาระ

แนวความคิด
เมื่อชีวิตที่มีแตความเรงรีบและวุนวายจนทําใหเราลุมหลงความสุขที่แทจริงที่เคยมี จึงมีเพียงรูปถายเกาๆใน
อดีตเทานั้นที่จะมาชวยเยียวยาและทําใหเราเห็นคุณคาของการใชชีวิตในวิถีที่เรียบงายกลับคืนมา

เรื่องยอ
เรื่องของพอลูกตางวัยคูหนึ่ง เมื่อลูกชายที่เปนหนุมสมัยใหมทํางานออฟฟศหามรุงหามค่ําจนออนแรงและลม
ปวยลง ตองเดินทางกลับมาเพื่อมาพักรักษาตัวอยูที่บานตางจังหวัด (ลําปาง) เขายังคงกังวลอยูกับงานที่ทําคางอยู และ
กลัววาจะถูกใหออกจากงานถาไมรีบกลับ ผูเปนพอจึงไดแตบนวาไมเห็นตองทํางานมากมายขนาดนั้นเพราะปวยไข
ขึ้นมาก็ไมเห็นจะคุมกันเลย แตในขณะที่ลูกชายกําลังเก็บของในตูเสื้อผา ก็บังเอิญเจอสมุดรูปภาพเกาๆ ชายหนุมหยิบ
ออกมาเปดดูพลันรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่ใบหนา ทุกภาพที่เขาเปดเปนภาพเกา ที่คอยๆเดนชัดขึ้นในมโนแหงความทรงจํา
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เวลาคอยๆไหลยอนกลับไปในวัยที่เขายังเปนเด็กนอย ภาพเกาๆสมัยยังเปนเด็กกลับหวนมาในหัวเขาอีกครั้ง ชายหนุม
ตัดสินใจที่จะกลับมาอยูกับพอของเคาที่ลําปาง คงทิ้งไวเพียงซองจดหมายสีขาวบนโตะทํางานที่มีขอความพิมพวา
“ใบลาออก”
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การนําเสนอผลงานวิชาการจากกิจกรรม
Work shop
“Design and Use of Local Materials”

โดย อาจารยปวินทรัตน แซตั้ง สาขาวิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชัน
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Study of Satisfaction on Stop-motion Clip Creating Assignment
in Media and Technology Subject

บุรินทร รุจจนพันธุ

1
0

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอสตอป
โมชันในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมกลุม
กลุมตัว อยางที่ ศึกษาใชจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในชั้ นเรียนจํานวน 46 คน ประกอบดวยนั กศึกษาสาขาการบัญ ชี
การตลาด และนิเทศศาสตร วิธีดําเนินการวิจัยคือ ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ ประเมินความพึงพอใจกอน
สั่งงาน อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ ติดตามและสนับสนุนผานเครือขายสังคม จัดเวทีนําเสนอ ประเมินความพึงพอใจหลัง
สงงาน และสรุปผล โดยเครื่องมือที่ใช คือ เอกสาร สื่อการสอน เครือขายสังคม ระบบอีเลินนิ่ง และแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจหลังเรียนของทุกกลุมอยูที่ระดับมาก (µ=3.74, σ=0.78) ซึ่งนักศึกษากลุม
การตลาดมีความพึงพอใจที่ระดับมาก (µ=4.02, σ=0.76) สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมการตลาดทีอ่ ยู
ในระดับสูงมีจํานวนมากกวาสาขาวิชาอื่น สรุปไดวาการมอบหมายงานกลุมจัดทําคลิ๊ปวีดีโอมีผลใหกลุมนักศึกษาที่
จัดทําคลิ๊ปไดดีและมีความพึงพอใจสูงจะสงผลตอการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง
คําสําคัญ : สตอปโมชัน การมอบหมายงาน วิจัยในชั้นเรียน คลิ๊ปวีดีโอ
Abstract
The objective of this classroom research is to study the satisfaction on stop-motion video clip
creating assignment in Media and Technology subject in order to develop a teaching technique with the
learner-centeredness. The data sampling of 46 students consisting of accounting, marketing and
communication arts majors is collected. The methodology comprises seven steps – objectives
explanation, pre-assigning evaluation, video training, supporting and following with social-media,
presentation, post-learning evaluation, and conclusion. Tools are documents, teaching media, social
media, e-learning system, and questionnaire.
Research finding has shown that the satisfaction of post-learning is at high level (µ=3.78 and
σ=0.79), of which marketing group is the high (µ=4.02 and σ=0.76). This corresponds to the satisfaction
of marketing group have higher score than other group. It is concluded that the stop-motion video clip
creating assignment results in the high level of satisfaction and high learning achievement.

Keywords: Stop-Motion, Assignment, Classroom Research, Clip Video
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บทนํา
การวิจัยในชั้นเรียนเปนกิจกรรมสําคัญที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนไดอยางชัดเจน (ชุติมา เมฆวัน, 2549) ซึ่งการเรียนการสอนนั้นเปนพันธกิจที่สําคัญของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสอดรับกับตัวบงชี้ 2.6
เกณฑที่ 1 และ 5 (สกอ., 2554) โดยใชการวิจัยในชั้นเรียนที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง
พันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเนชั่น , 2555) คือ การวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
บุคลากรไดทําวิจัย ตามอัตลักษณของสถาบัน (Identity) ซึ่งโครงการวิจัยนี้สอดคลองกับอัตลักษณทักษะดานการ
สื่อสาร (Communication Skill) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดัง นั้ น การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนโดยการมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาทํ า งานร วมกั น โดยอาศั ย การ
มอบหมายคลิ๊ปสตอปโมชั่น และใหมีการกําหนดประเด็นที่นักศึกษาสนใจผานกระบวนการกลุม แลวสนับสนุนการทํา
กิจกรรมผานเครือขายสังคมจะพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร เมื่อนักศึกษามีความพึงพอใจก็จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากการสังเกตนักศึกษา พบวามีความสนใจสื่อมัลติมีเดีย และการถายคลิ๊ปวีดีโอในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
นักศึกษาสวนใหญมีอุปกรณในการบันทึกคลิ๊ป และมีบัญชีผูใชเครือขายสังคมทุกคน หากจัดใหนักศึกษารวมกลุมกัน
และทํางานตามประเด็นที่สนใจรวมกันในรูปของโครงงาน จะสนับสนุนใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียน ไดทําความรูจัก
เพื่อนใหม สื่อสารกันยิ่งขึ้น และมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอสตอปโมชัน ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมกลุม

สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่ทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนที่ไดรับ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ไดแก นักศึกษาในรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (TECH 101) ของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ลงทะเบียนในปการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 46 คน แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 จํานวน 29 คน
เปนกลุมนิเทศศาสตร ตอนที่ 2 จํานวน 17 คนประกอบดวยสาขาวิชาการบัญชี 7 คน และการตลาด 10 คน
กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมดจํานวน 46 คน
ชวงเวลาเก็บขอมูล คือ กันยายน 2557 – ตุลาคม 2557 (ครึ่งแรกของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557)

- 60 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย เครื่องมือ 6 ชนิด ไดแก 1) เอกสาร
เพื่อใชทําความเขาใจ 2) สื่อการสอนจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ 3) เครือขายสังคม 4) ระบบอีเลินนิ่ง 5) แบบประเมินความ
พึงพอใจกอนเรียน 6) แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนประกอบดวย 1) ชี้แจงวัตถุประสงคการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปกลุม
ตามความสนใจ 2) ประเมินความพึงพอใจกอนสั่งงาน 3) อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ 4) ติดตามและสนับสนุนผาน
เครือขายสังคมและใชกระบวนการกลุม 5) จัดเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู 6) ประเมินความพึงพอใจหลังสงงาน
และ 7) ประมวลผลและสรุปผล

การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้ไดมีการวิเคราะหขอมูลใน 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากขอมูลคะแนนประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถามกอนเรียน และ
หลังเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดกลุม
จากระดับเกรดเปน ระดับสูง คือ A และ B ระดับปานกลาง คือ C ระดับต่ํา คือ D และ F โดยเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 หากเทียบกับระดับเกรดจะเทากับเกรด C
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการรวมกลุมกับระดับผลการเรียนดวยคาสถิติไคสแควร (chi-square)
เกณฑที่ใชแปลผลระดับความพึงพอใจ
การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเปนระดับของความพึงพอใจ โดยนําระดับสูงสุดลบระดับต่ําสุดแลวหาร
ดวยจํานวนชวงที่ตั้งไว จึงไดเกณฑการแปลผลคะแนนดังนี้ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 มากมีคะแนนเฉลี่ย
3.41–4.20 ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 นอยมีคะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 และนอยที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย
1.00–1.80 (ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543)

ผลการดําเนินการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากอนสั่งงาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 คน เปน
กลุมนิเทศศาสตร 26 คน กลุมบัญชี 7 คน และกลุมการตลาด 9 คน พบวาในภาพรวมของทั้ง 3 กลุมมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยระดับมาก (µ=3.95, σ=0.78) และทั้งสามกลุมมีความพึงพอใจระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแตละ
กลุม คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.07, σ=0.78) กลุมบัญชีมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
มาก (µ=3.77, σ=0.76) และกลุมการตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.83, σ=0.76)
สวนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังสงงาน พบวาในภาพรวมของทั้ง 3 กลุมมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยระดับมาก (µ=3.74, σ=0.78) และทั้งสามกลุมมีความพึงพอใจระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแต
ละกลุม คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.65, σ=0.75) กลุมบัญชีมีความพึงพอใจเฉลี่ย
ระดับมาก (µ=3.78, σ=0.97) และกลุมการตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.02, σ=0.76)
เทคนิคการทําคลิ๊ปสตอปโมชั่นมีการเลือกใชแตกตางกันไป พบวา ในกลุมที่สงงานนั้นมีการแบงกลุมทั้งหมด
10 กลุม มี 7 กลุมที่เลือกใชเทคนิคพิกซิลเลชั่น มี 1 กลุมที่เลือกใชเทคนิคคัตเอาตแแอนิเมชั่น มี 1 กลุมที่เลือกใช
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เทคนิคพิกซิลเลชั่น และคัตเอาตแแอนิเมชั่น และมี 1 กลุมที่เลือกใชเทคนิคคัตเอาตแแอนิเมชั่น วัตถุแอนิเมชั่น และพิก
ซิลเลชั่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามกลุม เมื่อเทียบคะแนนสอบกลางภาคเปนระดับเกรดตาม
เกณฑมาตรฐาน พบวา ผลการเรียนในระดับ A มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.87 ในระดับ B มีจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 4.35 ในระดับ C มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.52 ในระดับ D มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
10.87 ในระดับ F มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 67.39
เมื่อเรียงตามจํานวนรอยละของแตละเกรด จากมากไปนอยไดผลดังนี้ 1) ระดับ F มีรอยละ 67.39 2)
ระดับ A มีรอยละ 10.87 3) ระดับ D มีรอยละ 10.87 4) ระดับ C มีรอยละ 6.52 5) ระดับ B มีรอยละ 4.35 พบวา
กลุมนักศึกษาที่สงงานคลิ๊ปวีดีโอแลวไดคะแนนสูงมีความสัมพันธกับคะแนนสอบกลางภาคที่ไดคะแนนสูง
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชคา Pearson Chi-square พบวาคา sig ที่ไดมีคา 0.007 ซึ่งนอยกวา
0.05 จึงสรุปไดวา ปฏิเสธ H0 แตยอมรับ H1 คือ นักศึกษาที่ทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการ
เรียนที่แตละคนไดรับ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนสั่งงาน และหลังสงงาน พบวามีระดับความพึงพอใจที่ระดับมาก
เทากัน แมกอนสั่งงาน (µ=3.95, σ=0.78) จะมีคาเฉลี่ยสูงกวาหลังเรียน (µ=3.74, σ=0.78) เมื่อศึกษาลงไปใน
รายละเอียดของแตละกลุม พบวา กลุมนิเทศศาสตร มีความพึงพอใจลดลง เพียงกลุมเดียว แตกลุมการตลาด และกลุม
บัญชีมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งพบวากลุมนักศึกษาที่มผี ลการเรียนระดับ D และ F ของแตละกลุมมีมากกวารอยละ 40
ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมนิเทศศาสตรมีผลการเรียนต่ํามากถึงรอยละ 93.10 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํามีแนวโนม
ไมพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน แลวผลประเมินความพึงพอใจกอนเรียนในบางกลุมก็จะต่ํากวาหลังเรียน ซึ่ง
สอดรับกับงานวิจัยของ บุรินทร รุจจนพันธุ (2556) ที่พบวานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําจะมีแนวโนมไมพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน แลวผลประเมินความพึงพอใจก็จะต่ํากวากลุมที่มีผลการเรียนสูง แตนักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ที่อาจยังไมเขาใจระบบการจัดการเรียนในระดับอุดมศึกษา หากนักศึกษามีแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ในการเรียน
ตามผลการศึกษาของ สุจินต เพิ่มพิทักษ และทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2553) ในประเด็นวานักศึกษามี “ความตั้งใจ
แนวแน เพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียนแตละวิชา” ก็จะสงผลใหนักศึกษาควบคุมตนเองใหตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน
เพิ่มขึ้น เพื่อมุงสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามเปาหมายที่ตงั้ ไว
พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจหลังสงงานของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=
3.74, σ=0.78) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา อยูในระดับมากมีทั้งหมด 8 ประเด็นโดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1)
มีแหลงติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน 2) งานที่มอบหมายเปนสวนเสริมใหเรียนรูสื่อและเทคโนโลยีได
เพิ่ม 3) อุปกรณในหองปฏิบัติการ เปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอการเรียน 4) เห็นประโยชนจากการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 5) เห็นประโยชนจากการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ 6) มีแหลงเรียนรู/เอกสารที่อาจารยเตรียมไวใหเรียนรูนอก
เวลา 7) มหาวิทยาลัยมีอินเทอรเน็ตแบบไรสายใหบริการทั่วถึง 8) ควรมีการสอนตัดตอคลิ๊ปวีดีโอในรายวิชานี้เพิ่มเติม
และพบวาความพึงพอใจระดับปานกลางมี 2 ประเด็นโดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) มหาวิทยาลัยมีอินเทอรเน็ตที่มี
ความเร็วสูงใหบริการ 2) ปจจุบัน ทักษะการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอของทานอยูระดับใด
หากพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจในอันดับตนจะพบวา มีแหลงติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพื่อน
รวมชั้นเรียน และงานที่มอบหมายเปนสวนเสริมใหเรียนรูสื่อและเทคโนโลยีไดเพิม่ ซึ่งสะทอนวานักศึกษาบางกลุมมี
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ความพึงพอใจ และมีความมุงมั่นในการเรียน สงผลใหไดระดับผลการเรียนสูงสอดคลองกับงานของ จันทรจิรา เมธาจิ
โนทัย (2549) วาการมีเจตคติและความสนใจทางการเรียนที่สัมพันธกับการจัดรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายทํา
ใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนรู แลวการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนสอดคลองกับ
งานของ สันติ วิจักขณาลัญฉ และคณะ (2544) วาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ฐานมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
ตามสมมติฐานที่ตั้งวา นักศึกษาที่ทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนที่แตละคน
ไดรับเปนความเชื่อตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ ภัทรธิรา ผลงาม (2544) ที่วามนุษยจะมีพฤติกรรมตามบุคคลที่
ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แลวไดทดสอบดวย
คาสถิติไคสแควร พบวา ยอมรับสมมติฐานนี้มีคา sig = 0.007 วาการอยูในกลุมที่ไดระดับเกรดสูงมีแนวโนมใหสมาชิก
ในกลุมไดเกรดสูง และการอยูในกลุมที่ไดระดับเกรดต่ํามีแนวโนมใหสมาชิกในกลุมไดเกรดต่ํา สอดคลองกับงานของ
วินทฎา วิเศษศิริกุล (2546) ที่นักศึกษาเรียนรวมกันแลวจะพากันตั้งใจเรียน แตถาตางคนตางไมตั้งใจเรียนก็พากันไม
ตั้งใจเรียนไปดวย

สรุป
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเครื่องมือสงเสริมการเรียนรูดวยการมอบหมายงานกลุมจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชัน ซึ่ง
เปนเรื่องใหมสําหรับนักศึกษา และทําใหนักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบของสตอปโมชัน ออกแบบเรื่องราว และกิจกรรม
พรอ มฝ กใช เทคโนโลยีดา นภาพ เสี ยง และภาพเคลื่อ นไหวใหส อดคลอ งสัม พัน ธกัน โดยกระบวนการที่ใ ชพั ฒนา
นัก ศึ ก ษามี ทั้ ง การชี้ แ จงอย า งสม่ํ าเสมอ การอบรมโปรแกรมตั ด ตอ หลายโปรแกรมเพื่ อ การเปรี ยบเที ย บเลื อ กใช
กระบวนการกลุม การติดตามอยางตอเนื่อง และการสื่อสารผานเครือขายสังคม ทําใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายในกลุม และเรียนรูการทํางานเปนทีม
ผลสัมฤทธิ์ที่วัดดวยผลการเรียน และการผลประเมินความพึงพอใจเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ถานักศึกษา
ที่ไมพึงพอใจ และไมสงงานตามกําหนด จะไดผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา แตถากลุมนักศึกษาที่มีความพึงพอใจ และสง
งานตามกําหนด ก็จะมีผลการเรียนสูงกวา
เนื่องจากงานวิจัยนี้ใชการวัดผลจากคะแนนสอบกลางภาค โดยเชื่อวากระบวนการที่พัฒนาในชวงครึ่งภาค
เรียนจะส งผลตอผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนตลอดทั้งวิชา ผลการวิจัยครั้ง นี้ทําใหท ราบวาการดําเนิ นการใช เครื่องมื อ
พัฒ นาการเรีย นการสอนในเวลาที่ จํา กั ด สํ าหรับ นัก ศึก ษาชั้น ปที่ 1 ส งผลให ไม เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ตามวั ตถุ ประสงค
หากขยายระยะเวลาแลววัดผลจากการสอบปลายภาค ก็จะสงผลถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ และครอบคลุมทั้ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่นักศึกษายังไมคุนเคยกับระบบในระดับอุดมศึกษา
สงผลใหมีปญหาเรื่องการปรับตัวทั้งเวลาเรียน การวางตัวกับสมาชิกในกลุม จําเปนตองใชเทคนิคการสอนที่จูงใจให
นักศึกษาสนใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมายในการศึกษา ฝกรับผิดชอบตอตนเองและกลุม และมีความสุขกับการเรียนรู
แตถานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอต่ําก็จะสงผลตอการเรียนการสอนที่ต่ําไปดวย ดังนั้นควรใชการ
กําหนดหัวขอที่จูงใจใหนักศึกษาสนใจไปพรอมกับการพัฒนาในทุกดานสอดรับกันไป จึงจะสงผลตอความพึงพอใจ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชตอไป
การมอบหมายงานการจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชัน ควรมีชวงเวลาครอบคลุมทั้งภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน
การมีชวงเวลาที่สั้นเพียงครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษา จะสงผลใหมีระยะเวลาในการเรียนรูทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ การสราง
สัมพันธในกลุม และการปรับตัวไมเพียงพอ ทําใหมีความพึงพอใจในภาพรวมตอกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับมอบหมายอยู
ในระดับที่ไมสูง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจะไมสูงตามไปดวย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้สําเร็จลุลวง ดวยการสนับสนุนการทําวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเนชั่น และความรวมมือจากนักศึกษาในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (TECH 101)
ขอขอบคุณ อาจารยศศิวิมล แรงสิงห รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุน ขอบคุณ
นายเปรม อุนเรือน ทีร่ ับเชิญมาเปนวิทยากรใหความรูการตัดตอคลิ๊ป และนายอนุชิต ยอดใจยา ทีใ่ หความสะดวกแก
นักศึกษาในการใชงานอินเทอรเน็ต เพื่อการสืบคนขอมูล รวมถึงการดูแลเครื่องบริการอีเลินนิ่งใหเปนเครื่องมือสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
ทายนี้ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม อธิการบดี ที่มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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“การจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน” 1
“Communication Management in Faculty of Communication Arts in
Private University”

อรรถเดช สรสุชาติ (A. Sorasuchat) 2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วิธีการจัดการการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร 2) ปญหาหรือ
อุปสรรคดานการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร 3) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในคณะนิเทศ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยาง
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรในคณะนิเทศศาสตรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน กลุมนักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตรทั้งชายและหญิงในระดับชั้น ปที่ 1 – ปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวม 4
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบ
สัมภาษณ แบบสัง เกต และแบบสอบถาม การวิเ คราะหขอมูล เชิงคุ ณภาพ ใชเทคนิคการพรรณนาเชิงวิเ คราะห
สวนขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติคาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธแบบ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มี
ทิศทางทั้งจากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบแนวราบ การจัดการการสื่อสารมีการกําหนดกลยุทธดานการสื่อสารที่
ชัดเจนสอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะฯ มีการจัดการดานผูสงสาร ดานสารที่ใชมีทั้งแบบเปนทางการ และแบบไม
เปนทางการ ซึ่งมี 2 ประเภท โดยเปนสารที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของนักศึกษา และขอมูลขาวสารของบุคลากรใน
คณะนิเทศศาสตร ดานการใชสื่อมีการประยุกตใชสื่อที่หลากหลาย ในบางครั้งสื่อบุคคลยังมีการใชภาษาทองถิ่นในการ
สื่อสาร ในการจัดการดานผูรับสารจะทําการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งในดานการรับขอมูลขาวสาร และ
ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหาในดานตางๆ ทั้งปญหาดานการสื่อสาร และปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดเอาขอมูลเหลานั้นมาทําการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในดานการสื่อสารและใน
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ : การสื่อสารในองคการ การสื่อสารเชิงประยุกต ปญหาทางการสื่อสาร

1

บทความวิช าการเรื่อง “การจัด การการสื่อสารในคณะนิ เ ทศศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เอกชน” เป นส ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เรื่ อง
“การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน”
2

นศม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเนชั่น

attadate_sor@nation.ac.th
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) Communication Management in Faculty of
Communication Arts in private university
Communication in private university

2) Problem or Threat of Communication in Faculty of

3) The Suggestion to develop communication

in Faculty of

Communication Arts in private university affect to efficiency of Instructional Learning Process.
This was a combined qualitative and quantitative research. The population and sample has 2
groups and the first group was the personnel in faculty of communication arts. The second was the
student that male and female year 1-4 in faculty of communication arts in private university that in
Bangkok and Provincial. The sample size is 400 unit that from multi sampling. Tools of research is
depth interview, observation and questionnaire form. The Qualitative data were analyzed using
descriptive analysis and Quantitative data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation and multiple regression.
The result showed that 1) communication in Faculty of Communication Arts in Private
University is 2 way communication. That is horizontal platform and vertical platform. The
Communication Management was set strategies to compatible with strategies in faculty. Manage in the
sender. For the Messages, there are formal messages and informal messages. The informal messages
have 2 types. The first was about information of the student and the second was about information of
personnel in faculty of communication arts. Many applied media were used. Sometimes the local
language was used by the personal media. The receiver management was asked about perception
gratification of the student about information and learning process. The objectives were to study about the
problems in communication process and problems in learning process and used the data to develop
the communication and learning process.
Keyword: Corporate Communication, Communicate applies, Problem of Communication

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ขอ มูล ของสมาคมอธิก ารบดีแ ห งประเทศไทย หรื อ สอท. ซึ่ งได แถลงผลการประกาศผลแอดมิ สชั่ น ส
ประจําปการศึกษา 2555 ปรากฏวาคณะนิเทศศาสตรเปนหนึ่งใน 20 คณะ ที่มีผูตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ โดยอยูใน
ลําดับที่ 4 (ที่มา: http://www.cuas.or.th/index.php) จึงเปนที่นาสนใจวาแนวโนมการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน
คณะนิเทศศาสตรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของ(หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง, 2545) ที่ไดกลาวไววา “คณะนิเทศ
ศาสตร” เปนศาสตรที่ไดรับความนิยมเปนลําดับตนๆเปนระยะเวลายาวนาน แตถึงอยางไรก็ตามคณะนิเทศศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยังตองปรับตัวดวยเหตุที่จะตองเผชิญกับสภาวการณการแขงขันที่รุนแรง ทั้งในดานภาพลักษณ
องคกร ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเทาเทียมกับสถาบันของรัฐ ดานมาตรฐานการตรวจสอบจากองคกรภายนอก
ดานการปฏิรูประบบการศึกษาใหม และการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ (สิริวิมล ปณณราช, 2547)
ประกอบกับมหาวิทยาลัยภาครัฐไดมีการรับนักศึกษาเขาเรียนในคณะนิเทศศาสตรโดยการสอบตรงมากขึ้น ดังนั้นคณะ
นิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหง จึงตองมีการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน มี
การจัดการการสื่อสารภายในคณะฯ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพ ทําใหการสื่อสาร
ไปยังผูเรียนเกิดความเขาใจตรงกันมากที่สุดในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมวาจะเปนในสวนของขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับระเบียบการตางๆตลอดจนถึงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
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การสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร เปนการสื่อสารในระดับองคกร มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
จัดการ การสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากการสื่อสารภายในองคกรใดองคกรหนึ่งมีประสิทธิภาพก็จะสง
ผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในที่สุด และหากการสื่อสารภายใน
องคกรใดองคกรหนึ่งขาดประสิทธิภาพหรือมีอุปสรรค การดําเนินงานก็จะประสบปญหาติดขัดและสงผลใหเกิดความ
ลมเหลวไดเชนกัน จากความสําคัญที่กลาวมาทั้งในดานการสื่อสาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะสามารถทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและมีผลตอประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนหรือในคณะอื่นๆ ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยั ง สามารถนํ า แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ข อ เสนอแนะของนั กศึ ก ษามาพั ฒนาปรั บ ปรุง กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในลําดับตอไป

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของไว ดังนี้ (1)ความหมายของการสื่อสาร
เปนการอธิบายถึงความหมาย บทบาทหนาที่ และความสําคัญของกการสื่อสาร องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร
(2)การสื่อสารในองคกร มีแนวคิดหลักที่สําคัญคืออธิบายใหรูถึงความสําคัญของการสื่อสารภายในองคกร และรูปแบบ
การสื่อสารภายในองคกร (3) ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ ซึ่งแนวคิดหลักของทฤษฎีแสดงใหเห็นถึงความ
สําคัญของการจัดกลยุทธดานการสื่อสารใหสอดคลองกับกลยุทธหลักขององคกร ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนิน
งานขององคกร (4)ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต หลักการของทฤษฎีกลาวถึงความสําคัญของการบูรณา
การการสื่อสารดวยเครื่องมือสื่อสารการตลาด การประยุกตใชสื่อที่หลากหลายในการสื่อสารภายในองคกร (5)งานวิจัย
ของสุ ภ า นานาพู ล สิ น (2546) ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของพนั ก งานต อ การศึ ก ษาภายในองค ก ร
กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนทไทย” ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอการสื่อสารภายใน
องคกร โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในดานความสามารถเสนอแนะปรับปรุงใหดีข้ึนของบุคคล และ
ดานวิธีการติดตอ สื่อสารกับ เพื่อนรวมงานมากที่สุด ป จจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารภายในองคกรมากที่สุด คื อ
ความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ของการวิจัยที่ตั้งไววา “เมื่อบุคคลากร
รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร จึงอยากใหองคกรมีการพัฒนา จึงตองมีการสื่อสารกับบุคลากรอื่นเพื่อผลักดัน
ความคิดของตนเอง”

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร ชั้น ปที่ 1-4 ทั้งชายและหญิง, บุคลากรในคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กลุมตัวอยาง คือ
กลุมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและในแตละภูมิภาค ทั้งชายและหญิง
ชั้นปที่ 1 – 4, กลุมอาจารยผูสอน, กลุมเจาหนาที่ในคณะนิเทศศาสตร ทั้งหมดรวมกัน 400 คน ไดจากสูตรคํานวณ
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดสัดสวนประชากรไวที่
ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริงท
0.45 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 5% และจากสิ่งที่กําหนดจะได P = 0.45, Z = 1.96
จากระดับความเชื่อมั่น 95%, e = 0.05 เมื่อแทนคาในสูตรจะได

= 380.16

- 68 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เมื่อ
จะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 380 คน ผูวิจัยตองการใหเกิดความเหมาะสมและ
ความเชื่อมั่นมากขึ้นจึงปรับเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 400 คน และ การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบสังเกต และแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกต และการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ
พรรณาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย
และสถิติทดสอบความสัมพันธ

4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีทิศทาง
ทั้งจากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบแนวราบ การจัดการการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตรมีการกําหนดกล
ยุทธดานการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะนิเทศศาสตร ในกระบวนการสื่อสาร มีการจัดการ
ดานผูส งสาร โดยการพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งทักษะดานการสือ่ สาร ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร รวมไปถึง
การพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในดานเนื้อหาสารที่ใชมีทั้งแบบเปนทางการ และแบบ
ไมเปนทางการ มี 2 ประเภท ประเภทแรกเปนเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย
ขอมูลดานระเบียบการการลงทะเบียน ขอมูลดานการจัดตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบที่ชัดเจน และประเภท
ที่ 2 เปนขอมูลขาวสารที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรในคณะนิเทศศาสตรโดยตรง ไดแก การใหขอมูลขาวสารที่จําเปน
สําหรับการตอบคําถามนักศึกษาการสรางแรงจูงใจ และการสรางคานิยมรวม 3 (Share Values)ขององคกร สวนใน
ดานการจัดการการใชสื่อคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีการประยุกตใชสื่อที่หลากหลาย และในบางครั้งสื่อ
บุคคลยังมีการใชภาษาทองถิ่นในการสื่อสาร ในการจัดการดานผูรับสาร คณะนิเทศศาสตรฯ จะทําการสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาทั้งในดานการรับขอมูลขาวสาร และดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดทราบถึง
ปญหาในดานตางๆ ทั้งปญหาดานการสื่อสาร และปญหาดานการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ดานการรักษาความ
สัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะนิเทศศาสตร พบวาคณะนิเทศศาสตรใชสื่อกิจกรรม เชน การจัดสัมมนาบุคลากร
พบผูบริหาร หรือนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา ในสวนของบุคลากรยังมีการใชกิจกรรมสื่อ เชนการนัดรับประทาน
อาหารทั้งชวงกลางวัน และอาหารเย็น การจัดกิจกรรมเลนกีฬา เขามาเสริมอีก และการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ทั้งกิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานความบันเทิง และกิจกรรมกีฬา
การจัดการการสื่อสารทําใหพบวามีปญหาดานการสื่อสารของบุคลากรอยูในระดับนอย ( =1.45) สงผลให
ประสิทธิภาพดานการกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบวา อยูในระดับมาก ( =3.73 ) เมื่อทําการทดสอบความ
สัมพันธระหวางการจัดการการสื่อสารกับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบวา มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับมาก (r = 0.6) แสดงใหเห็นวาหากการจัดการการสื่อสารมีประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนก็มีประสิทธิภาพ สวนปญหาดานการสื่อสารของนักศึกษาพบวามีปญหาทางการสื่อสารในระดับปานกลาง
( = 2.60) เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธกับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบวา มีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับนอย (r = 0.2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสื่อสารพบวา บุคลากรเสนอวา
ควรจัดอบรมการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพราะในปจจุบันเทคโนโลยี
3

คานิยมรวมขององคกร เปนแนวคิดหรือขอความที่จดั ทําขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกในการทํางานใหมีความรูสึกรัก
และผูกพันธตอองคกรพรอมที่จะทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ
Share Values
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ดานการสื่อสารมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในดานนักศึกษาเสนอวาการใหขอมูลขาวสารที่สาํ คัญควรปด
ประกาศไวเปนระยะเวลานานไมนอยกวา 15 วัน และการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารควรมีการตรวจสอบความพรอม
ดานอุปกรณการสื่อสารของนักศึกษาดวย อีกทั้งนักศึกษายังเสนอแนะอีกวาคณะนิเทศศาสตรควรจะทําการปรับปรุง
ระบบสงสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสายใหครอบคลุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตก็ควร
ใหน้ําหนักกับการสื่อสารดวยสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก สวนการใชสื่อออนไลนควรใชเปนสื่อเสริม

5. อภิปรายผล
การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีทิศทางทั้งจากบนลงลาง
และจากลางขึ้นบน ซึ่งหมายถึงจากผูบริหารมายังบุคลากรในคณะ และจากบุคลากรไปยังผูบริหาร รวมไปถึงแบบ
แนวราบ หมายถึงการสื่อสารระหวางบุคลากรในคณะฯ ดวยกัน การสื่อสารในลักษณะนี้กอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
ตรงกัน และยังกอใหเกิดความรูสึกที่ไมตึงเครียด เพราะในขณะที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นกลับมายังผูบริหารไดนั้น จะกอใหเกิดบรรยากาศการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ แนวคิด
เชิงความสัมพันธของมนุษยของ เอลตัน มาโย (1927 - 1932) “จะมีลักษณะไมเปนทางการ เนนการสื่อสารแบบ
เผชิญหนา มีทิศทางทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เนื้อหาในการสื่อสารไมเฉพาะเจาะจงที่เรื่องของการทํางานเพียงอยางเดียว
การสื่อสารในลักษณะนีต้ องการทําใหองคกรมีลักษณะเปนกันเองบุคลากรในองคกรจะมีความรูสึกผอนคลายเหมือน
เปนครอบครัวเดียวกัน” นอกจากนี้ในบรรยากาศการสื่อสารทีผ่ อนคลายผูบริหารยังสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นแก
บุคลากรไดโดยงายเพราะเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา ซึ่งแรงจูงใจถือไดวาเปนสิ่งสําคัญในการสรางกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี การสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจนั้นเปนสิ่งที่สําคัญและยังสอดคลองกับทฤษฎี “ปจจัยภูมิคมุ กันและ
จูงใจ” ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ เฟดริก เฮอรซเบิรก พัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1950 โดยเชื่อวาปจจัยจูงใจชวยสราง
ความพึงพอใจและความสุขในหมูพ นักงาน ในขณะที่หากขาดปจจัยภูมิคุมกัน พนักงานจะรูสึกไมพึงพอใจและเปนทุกข
นอกจากนี้แลวการสื่อสารอยางสม่าํ เสมอแบบไมเปนทางการระหวางผูบริหารและพนักงานจะชวยใหผบู ริหารไดรับ
ทราบความตองการของพนักงานได ยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเปดเผยความตองการของตน และเมื่อพนักงาน
ไดทํางานเพื่อสนองความตองการของตน ก็จะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธดานการสื่อสารภายในคณะฯที่สอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะฯ ชวยใหการสื่อสารบรรลุตาม
วัตถุประสงค ซึ่งสงผลตอประสิทธภาพของการดําเนินงานซึ่งก็หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตรงกับ
แนวคิดของ Qurike (2000) และ Julie Khan (2000: 20) ผูบริหารการสื่อสารองคกรของ Financial Assurance
Partnership Marketing Group ของบริษัท GE Capital ไดเคยกลาวไววา “ตองมีการบูรณาการกลยุทธการสื่อสาร
ภายในและการประเมินผลการดําเนินงานเขาดวยกัน ในการกําหนดกลยุทธการสื่อสารภายใน องคกรตองพิจารณา
สภาพปจจุบันวาพนักงานเปนอยางไร และองคกรตองการใหพนักงานปฏิบัติตนอยางไรในอนาคต ทั้งนี้ตองมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการการสื่อสารอยางสม่ําเสมอดวย”
การจัดการการสื่อสารในดานผูส งสารนั้น มีการเพิ่มทักษะในดานตางๆใหบุคลากรในคณะฯ ทั้งทักษะดาน
การสื่อสาร ความรูตางๆ ที่สําคัญ และดานเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการสือ่ สารในสวนของผู
สงสาร การจัดการดานผูส งสารดวยวิธีนี้ จึงสอดคลอง กับ สุมน อยูสิน (2540) ที่เคยกลาวไววา การสื่อสาร คือ
กระบวนการแลกเปลีย่ นขอมูล ขาวสารระหวางบุคคลตอบุคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือ
พฤติกรรมที่เขาใจกัน และ ผูส งสาร(sender) คือ ผูที่ทําหนาที่สงขอมูล สารไปยังผูร ับสารโดยผานชองทางที่เรียกวาสื่อ
ถาหากเปนการสื่อสารทางเดียวผูส งจะทําหนาที่สงเพียงประการเดียวแตถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสารจะเปนผูร ับ
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ในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติตอตนเองตอเรื่องที่จะสง ตองมีความรูในเนื้อหาที่จะสง
และอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรบั ก็จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพก็จะสงผลให
กิจกรรมตางๆ ที่วางไวบรรลุตามวัตถุประสงค
การจัดการการสื่อสารทางดานสารนั้นพบวาใชสารที่มีความเกี่ยวของกับผูรับสารใน 2 สวน สวนที่เกีย่ วของ
กับนักศึกษา และสวนที่เกีย่ วของกับบุคลากรในคณะโดยตรง ทั้งนี้อธิบายไดวาเปนการใชวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ดานสาร สอดคลองกับ สุมน อยูสิน (2540) “สาร (Message) ในกระบวนการติดตอสื่อสารก็มีความสําคัญ สารที่ดี
ตองแปลเปนรหัส เพื่อสะดวกในการสงการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการสื่อความ
หมายงายขึ้น” การจัดแบงประเภทสารใหตรงกับผูรับจะทําใหเกิดการสื่อความหมายทีเ่ ขาใจตรงกันมากยิ่งขึ้น
การจัดการการสื่อสารทางดานสื่อนั้น คณะนิเทศศาสตรมีการใชสื่อหลายประเภท เพื่อเปนชองทางการ
สื่อสารไปยังนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม และสื่อ
บุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลนั้นพบวามีการใชภาษาทองถิ่นของแตละภูมิภาค การระดมสื่อหลายประเภทนั้นสอดคลอง
กับ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกตของ ไมเคิล แอล เรย (Michael L. Ray, 1982) อธิบายไววา การ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการการสื่อสารขององคกรการสื่อสารเชิงประยุกตไมไดจํากัด
ขอบเขตของการใชสื่อดานใด ดานหนึ่ง แตเปนความพยายามในการผสมผสานสื่อ (media mixed) และประยุกตการ
ใชสื่อตางๆ อยางหลากหลาย
การจัดการการสื่อสารในดานผูร ับสารนั้นการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น การทําการสอบถาม
ความพึงพอใจจากนักศึกษาทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน การทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูรับสาร จะทําใหการกําหนดกลยุทธดานการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ที เอ ชิมพ (T. A.
Shimp,1990) การจัดการการสือ่ สารเชิงประยุกตเปนการนําเอาองคความรูดานการสื่อสารในหลายๆรูปแบบมาใชใน
การสื่อสารองคกร มีการสํารวจปญหาและอุปสรรคในดานการสื่อสาร มีการใชสื่อหลายๆสื่อเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน
ทําการศึกษาพฤติกรรมผูร ับสารดวยกระบวนการวิจัย เพื่อใหสามารถกําหนดรูปแบบการสื่อสารใหบรรลุวตั ถุประสงค
ตามที่องคกรคาดหวังไว
การรักษาความสัมพันธในคณะนิเทศศาสตร ใชทั้งสื่อกิจกรรมและกิจกรรมสื่อ เพราะกิจกรรมสื่อเปน
กิจกรรมพิเศษมีความยืดหยุนสูง ตอบสนองตอวัตถุประสงคดานการสื่อสารไดในหลายๆ วัตถุประสงค เชนเพื่อการให
ความรู หรือเพื่อการสรางความสมานฉันท จากการเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวม พบวาการสรางคานิยมรวมใหบุคลากร
เกิดความรูสึกดีตอคณะนิเทศศาสตรนั้นนอกจากการสื่อสารระหวางบุคคลแลว สื่อสิ่งพิมพมีสวนในการสรางและปลูกฝง
คานิยมรวมนี้ดวยเชนกัน โดยที่คณะนิเทศศาสตรทําการปดประกาศขอความตางๆ ที่นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน คานิยมรวมของคณะฯ ไวในตําแหนงที่บุคลากรทุกคนตองเดินผานเปนประจํา และยังรวม
ไปถึงปายประกาศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้หากอธิบายดวย ทฤษฎี
ของลาสเวลล จะพบวาสอดคลองกันเปนอยางยิ่ง ลาสเวลล เคยกลาวถึงหนาที่ของสื่อ มี 2 รูปแบบ คือ “หนาที่ชัด
แจง” และ “หนาที่ซอนเรน” ในกรณีนี้กลาวไดวา สื่อหรือปายประกาศเหลานี้ ทําหนาที่ชัดแจงคือ การบอกกลาว
สวนหนาที่ซอนเรนที่แฝงมานั้นคือทําหนาที่ในการสรางคานิยมรวมใหกับบุคลากร และยังสรางความรัก ความผูกพัน
ความภูมิใจ ที่มีตอคณะนิเทศศาสตรใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภา นานาพูลสิน(2546) ซึ่ง
ทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานตอการศึกษาภายในองคกร กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนทไทย”
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารภายในองคกรมากที่สุด คือความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
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องคกร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ของการวิจัยที่ตั้งไววา “เมื่อบุคคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร
จึงอยากใหองคกรมีการพัฒนา จึงตองมีการสื่อสารกับบุคลากรอื่นเพื่อผลักดันความคิดของตนเอง”
= 1.45)
ป ญ หาด า นการสื่ อ สารในด า นบุ ค ลากรพบว า มี ป ญ หาด า นการสื่ อ สารในระดั บ น อ ย (
= 3.73) แสดงใหเห็นวาการจัดการการสื่อสารมี
และประสิทธิภาพดานการสื่อสารอยูในระดับมาก (
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับมาก
(r = 0.6) อธิบายไดวาเกิดจากการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิ ภาพ สอดคลองกับความหมายของ “การสื่ อสารองคกร” ซึ่ งใหความหมายไววา คือ “การสื่อ สารการ
ดําเนินการใหขอมูลขาวสารในภายในองคกรระหวางผูที่เกี่ยวของและรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันและ
ตรงกัน อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน” สวนปญหาดานการสื่อสารของนักศึกษามีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทิศทางเดียวกันในระดับนอย (r = 0.2) แสดงใหเห็นวาปญหา
ดานการสื่อสารของนักศึกษามีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมากเทาไหร ผูวิจัยจึงตั้ง
ขอสังเกตวา การจัดการการสื่อสารในสวนของผูสงสารซึ่งหมายถึงคณะนิเทศศาสตร หากมีการจัดการที่ดี มีกลยุทธ
ดานการสื่อสารที่ดีที่สอดคลองกันกับกลยุทธหลักของคณะฯ ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ถึงแมวาจะเกิดปญหาบางในดานการสื่อสารของ ผูรับสาร หรือนักศึกษา ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารนั้น บุคลากรในคณะฯเสนอความเห็นวาควรมีการจัดอบรมทักษะในดานตางๆใหกับบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง สวนนักศึกษามีความเห็นวาควรใชสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก สื่อออนไลนเปนสื่อเสริม แตก็ควรพัฒนา
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต แบบไรสาย

6. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีความเห็นวาในการวิจัยครัง้ ตอไป ควรทําการวิจยั เปรียบเทียบระหวางคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเอกชน และ คณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน จะทําใหทราบวาการบริหารงานในระบบเอกชน และ
ในระบบราชการจะมีผลตอการสื่อสารภายในองคกรในระดับใด อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
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สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี
States of Administrators and Teachers’ Educational Processing Operation
according to the Standards of the Basic Education in Schools under the Local
Administrations in Saraburi Province.

บุญชวย บุญอาจ 1

บทคัดยอ
การวิ จัย นี้ เป นการศึ กษาและเปรี ยบเทีย บสภาพการดํ า เนิ นงานด านกระบวนการทางการศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
สระบุรี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิจากผูบริหารและพนักงานครู 256 คน
ปการศึกษา 2555 ใชแบบสอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารและพนักงานครูในภาพรวม
และทุกรายดานอยูในระดับมาก ( X = 4.16) และการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทาง
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จําแนกตามประสบการณ และหนวยงานตนสังกัดมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แตเมื่อจําแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ระดับชั้นที่สอน กลุมสาระการเรียนรู สาขาวิชาเอก งานพิเศษ และขนาดสถานศึกษา
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว
คําสําคัญ : มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
Abstract
This research were to study and compare the states of administrators and teacher’s
educational processing operation according to the standards of the basic education in schools under the
local administrations in Saraburi Province. This was a survey research. The sample of 256 people was
selected from administrators and teachers in the academic year 2013 using stratified random sampling
technique. The instrument used was the five-scale questionnaire. The statistics applied consisted of
percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). The findings
revealed that the overall difference was at a significant level of .05. Administrators and teachers’
experience and institution were congruent with the research hypothesis. However, when putting their
gender, education, working position, classes taught, learning strand groups, major fields of study,
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additional responsibility and school size into consideration, it was found that they were not significantly
different. Thus, this finding was not congruent with the research hypothesis.

Keywords: Standards of the Basic Education on educational processing operation

1. บทนํา
จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผานมาปญหาที่สําคัญอีกประการ คือ การขาดการกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษาระดับชาติและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความแตกตาง
กันออกไป ผูเรียนและผูปกครองตางตองการใหบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง ซึ่งมี
สถานศึกษาจํานวนนอย จึงทําใหเกิดปญหาแยงที่เรียนและปญหาอื่นๆ ตามมาอยางมากมาย เชน การทุจริต การเรียก
เก็บเงินกินเปลาและการกวดวิชา เปนตน การขาดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและไมมีการเปรียบเทียบคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษากับเกณฑมาตรฐานทําใหการแกไขปญหาไมถูกจุด นอกจากนั้นระบบการประเมินผลไดถูก
ละเลยและไมไดรับความสําคัญ สวนผลของการประเมินที่มีอยูก็ไมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาจึง
เปนผลใหคุณภาพการศึกษาไทยย่ําอยูกับที่และคอนขางมีแนวโนมลดลงอยางนาเปนหวง (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2549, 7–8) องคการบริหารสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความ
พรอมและความตองการภายในทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนด อํานาจ บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการจัด
การศึกษา ดังนี้ มาตรา 16 (9) ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษา เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ของตนเอง มาตรา 17 (6) ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และหนาที่ในการจัดบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดทักษะในการสอนแบบบูรณา
การดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนิน
งานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี ประกอบดวย 8 มาตรฐาน ไดแก 1) การจัดองคกรและโครงสราง
ระบบการบริหารพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร 2) การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
3) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย 5) การจัดสภาพแวดลอมและการบริการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 6)
การสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 7) การรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา และสถาบัน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน และ 8) การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาและการวิจัยจะทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วามีแนวทางในการดําเนินงานเปนอยางไรและผูใหขอมูลกลุมตาง ๆ มีความ
คิด เห็ น ตอ มาตรฐานการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานด า นกระบวนการทางการศึ ก ษาแตกตา งกั น หรื อไม ซึ่ง ข อมู ลที่ ไ ดจ าก
การศึกษาผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางประกอบการวางแผนในการบริหารสถานศึกษา และผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางใน
การนํา เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและปรับใชในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประสิทธิผลการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวที่มีตอกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานดานกระบวนการทางการศึกษา ที่เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษา ดังการศึกษาวิจัยตอไปนี้
มนตรี สามเมือง (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย
ดานผลผลิตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยแบงนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบานตาจอยหนองสระ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาส พบวา ครูและผูบริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี
ยกเวนมาตรฐานที่ 5 และที่ 8 อยูในระดับพอใช สวนผลการพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และใชการนิเทศภายใน พบวามีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น
กนกรัตน ภูระหงษ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดาน
ผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาแตละรายการของระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ดานผลผลิต พบวาอยูในระดับปานกลาง 1 มาตรฐานและระดับมาก 10 มาตรฐาน และผลของการเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตามตําแหนงงาน ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษาที่สังกัด พบวา
โดยภาพรวมผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
สมร สมบูรณเจตนา (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 12 พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมดาน
ปจจัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน ประสบการณ ในการทํางาน และตําแหนง พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูมคี วามแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิมล จําปานิล (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแกน เขต 2 พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ดานผูเ รียน โดยรวมอยูในระดับมาก ขนาดโรงเรียนตางกัน พบวา
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ระดับการจัดการศึกษาตางกัน พบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา
มาตรฐานที่ 5, 6 และ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนดานปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐาน ดานผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา มีปญหาอยูในระดับนอย
ยกเวน มาตรฐานที่ 4 มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุริยะ จันทรเพ็ง (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาที่พบเปนขอมูลใน
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาใหตอเนื่องทุกป และ 2)ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
พบวา องคประกอบดานเศรษฐกิจของประชากร โครงสรางอายุ ระดับการศึกษา ทัศนคติ และคานิยมที่มีตอการศึกษา
สภาพครอบครัวและชุมชนของนักเรียนสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน ที่เขารับการศึกษากับองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นสวนมากผูปกครองจะทํางานรับจางไมมีเวลาในการดูแลบุตรหลานทางดานการศึกษา ประกอบกับองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นํานโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล การนํานโยบายสูการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา และบทบาทของนักการเมืองที่มีตอการแกไขปญหาดานการศึกษา ความมีอยูของอุปกรณเครื่องมือในการ
เขาถึงองคความรูที่ทันสมัยและความรูความสามารถในการใชอุปกรณของประชากรและทัศนคติ การสนับสนุนขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น การใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองหาแนวทางแกไขปญหา หากระบวนการทํางานและผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา, 2549, 55) ดังนั้น
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในพระราช บัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีภาระงานและความรับผิดชอบเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานออกเปน 4 กลุม
คือ กลุม การยอมรับและสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชน กลุมนักเรียนมีบุคลิกภาพดี สุนทรียภาพและสุขภาพ
สมบูรณ กลุมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย และกลุมนักเรียนมีความรูความสามารถ ครูและกรรมการ
สถานศึกษาที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และพนั ก งานครู ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี 20 โรงเรียน แบงออกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 43 คน พนักงานครู 706 คน รวมทั้งสิ้น
749 คน
3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดสระบุรี 749 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรของทาโร ยามาเน (สุวรีย
ศิริโภคาภิรมย, 2546, 59) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อน .05 ในการคํานวณขนาด
ตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง 260 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครอบคลุมในทุกกลุม การ
สุมตัวอยางแตละชั้นจะใชวิธีสุมอยางงาย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ในการปฎิบัติงาน ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับชั้นที่สอน หนวยงานตนสังกัด กลุมสาระการเรียนรูที่
ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูบริหารและ
พนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบดวย 8 มาตรฐาน
3.4 วิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง การแปลความหมายคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
3.4.1 ขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของผูบริหาร
และพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยหาคารอยละ (percentage)
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3.4.2 การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยหา
คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3.4.3 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยใชสถิติ
ทดสอบที (t-test) โดยจํา แนกตาม เพศ ระดั บ การศึ ก ษา ตํา แหน ง หน าที่ หน ว ยงานต น สัง กัด และขนาดของ
สถานศึกษา
3.4.4 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสระบุรีโดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ ไดแก
จําแนกตามประสบการณ ระดับชั้นที่สอน กลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา งานพิเศษ
ที่ไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา

4. ผลการดําเนินการวิจัย
1. สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูบริหาร
และพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี มีสภาพการดําเนินงานในภาพรวมและ
ทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 1) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 2) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 4) การรวมมือกันระหวางบานองคกรทางศาสนาและ
สถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 5) การจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 6) การจัดองคกรและโครงสรางระบบการบริหารพัฒนาองคกรอยางเปน
ระบบและครบวงจร 7) การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน และลําดับสุดทาย คือ 8) การ
สนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2. การศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของผูบริหาร และพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรีในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามประสบการณ และหนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว แตเมื่อจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ระดับชั้นที่สอน กลุมสาระการเรียนรูที่
ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว

5. สรุปผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคณะผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี ยังเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจัง มีการกําหนด
นโยบายใหกับสถานศึกษาที่ดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยังมี
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การเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนู หมอกเมฆ (2545, บทคัดยอ) กลาววาผูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี เมื่อจําแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ระดับชั้นที่สอน กลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเอกที่จบ
การศึกษา งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา พบวา การเปรียบเทียบทุกดานทีกลาวมาในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสบการณและหนวยงานตนสังกัดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะผูบริหารและพนักงานครูมีสภาพการดําเนินงานดาน
กระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึก ษาขั้ นพื้นฐานในสถานศึก ษาสัง กัดองคกรปกครองส วนท องถิ่ น
จังหวัดสระบุรี มีมาตรการในการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณ และสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ กัญ ญา สถาวร (2545, บทคัดย อ) กลา ววาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซี่งไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว
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ความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนาน
The Needs of the Development of Standard Dataset of Medical and Health of
Health Personnel in the Health Promoting Hospital, Nan Province.
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สัณหวัช ไชยวงศ2
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จังหวัดนานไดนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชจัดเก็บขอมูล แตยังพบปญหาแฟมขอมูลไมถูกตองครบถวนตาม
โครงสราง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความตองการของบุคลากรสาธารณสุขตอการพัฒนา
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294 คน ใชการสุมตัวอยางอยางงาย รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนาไดแก ความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สว นใหญเป นเพศหญิ ง
(74.37%) มีอายุ 41-50 ป (36.11%) จบปริญญาตรี (66.43%) เปนพยาบาลวิชาชีพ (26.00%) มีประสบการณใน
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Abstract
Ministry of health sets guidelines for Health Promoting Hospital of storage infrastructure and
services in the form of the individual. Export data sets 43 files according to the standard set of medical
and health. Not only Nan province has brought a computer program used to data store. But also found
the problems, file is not correctly by the structure. The purpose aimed to study the needs of health
personnel in the Health Promoting Hospital on the development of standard dataset. The data was
collected during August-October 2014. The sample of 294 people was randomized by simple sampling,
and data collection with queries that was created by researchers. Data was analyzed by descriptive
statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that the
majority were female(74.37%), the age between 41-50 years(36.11%), a bachelor's degree(66.43%), As
the registered nurse (26.00%), work experience of 21-25 years old(21.30%), and as those involved or
worker(67.50%), The average of total score for the need to develop a series was the highest needs
( x̄ =4.43), When the separation of 5 themes including 1).the mechanism supports, 2).the integration and
development, 3).the information development and utility 4).the improvement of data and quality, and
5).the development of information management systems and associated data sets was the highest needs
(x̄ =4.50, 4.43, 4.42, 4.41 and 4.41, respectively.

Keyword: The needs of development, Standard dataset of medical and health, Export data sets 43 files,
Health promoting hospital, Nan Province

1. บทนํา
ตั้งแตปงบประมาณ 2558 เปนตนไป กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.) จัดเก็บขอมูลพื้นฐานและบริการในรูปแบบขอมูลรายบุคคล และใหสงขอมูล 43 แฟมมาตรฐานตามโครงสราง
ชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร(สนย.) กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใชวัด
ประเมิ น ผลงานตามตั ว ชี้ วั ด ด า นสุ ข ภาพ[1] และให ส ง สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.) เพื่ อ ใช
ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัวและกองทุนตางๆ[2] จากผลการวิเคราะหขอมูล 43 แฟมป 2557 พบวา
แฟมขอมูลพื้นฐานไดแกแฟม PERSON, SERVICE และ PROVIDER มีความซ้ําซอน ไมถูกตองตามรหัสมาตรฐานของ
สนย. สงผลขอมูลไมผานการตรวจสอบและนําไปใชประโยชนไมได[3] จากสภาพปญหาจึงจําเปนตองมีการศึกษาความ
ตองการที่แทจริงตอการพัฒนาชุดขอมูลดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความตองการพัฒนาชุดขอมูล
มาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผลการวิจัยสามารถนําไปประกอบการ
วางแผนพั ฒ นาระบบข อ มู ล ซึ่ง จะสอดคล อ งกั บ ป ญ หาและความต อ งการเพื่ อ ให ไ ด มาซึ่ ง ชุ ด ข อ มู ล มาตรฐานด า น
การแพทยและสุขภาพที่มีคุณภาพตอไป
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข[4] ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่มีความตอเนื่อง ประกอบดวย
กลไกดานนโยบาย กลไกความรวมมือและเครือขาย กลไกทางกฎหมายและขอตกลง กลไกดานทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอการใชประโยชนได
อยางเหมาะสม โดยกําหนดความตองการและดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญ และการออกแบบระบบขอมูลที่สอดคลองกับ
ความตองการ ตรวจสอบซึ่งกันและกันได และมีความซ้ําซอนเทาที่จําเปน ใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และนาเชื่อถือมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูลสําหรับใชในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคล โดยมีมาตรฐานโครงสรางของขอมูลและรหัสซึ่งจะชวยใหขอมูลมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนขาวสารที่เหมาะสม การใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลและกลไกการใชประโยชนในระดับตาง ๆ

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและ
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. จังหวัดนาน จํานวน 855 คน ใชตารางเครซีจแอนดมอรแกน คํานวณ
สัดสวนตามตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 294 คน และใชการสุมตัวอยางแบบงาย ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลชวง ส.ค.–ต.ค.2557 ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองตามแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศสาธารณสุข ไดรับคืนจํานวน 277 ฉบับ (94.21%) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการดําเนินงาน
ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (74.37%) อายุ 41-50 ป (36.11%) จบระดับปริญญาตรี
(66.43%) เปนพยาบาลวิชาชีพ (26.00%) มีประสบการณทํางาน 21-25 ป (21.30%) และเปนผูเกี่ยวของ/
ผูปฏิบัติงาน (67.50%) ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. จังหวัดนาน พบวาอยูในระดับตองการมากที่สุด โดยความตองการดานการสรางกลไก
สนับสนุนฯ, ดานการบูรณาการฯ, ดานการพัฒนาระบบสื่อสารและการใชประโยชนฯ, ดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพฯ
และดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงฯ อยูในระดับตองการมากที่สุด (x̄ =4.50, 4.43, 4.42, 4.41
และ 4.41 ตามลําดับ)
ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะตามทัศนะของกลุมตัวอยางดานการสรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาฯ
พบวา ตองการใหมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบขอมูลระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล อยางชัดเจนและตอเนื่องตั้งแตตนป มี
กําหนดแหลงงบประมาณในการพัฒนาในทุกระดับและดําเนินการตามแผนงานไดจริง มีคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
ข อ มู ล ทุ ก ระดั บ โดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญเหมาะสมกั บ ภาระงานและปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง, ดานการบูรณาการและพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการ
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ใหพัฒนาหรือจัดหาเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลที่ครบถวน ลดความซ้ําซอนภาระงาน ใชตรวจสอบ
รวบรวมและประมวลขอมูล 43 แฟมสําหรับประเมินผลงานตามตัวชี้วัดสุขภาพและรายงานประจําสําหรับ รพ.สต.,
ดานการพัฒนาระบบสื่อสารและการใชประโยชนชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีการ
พัฒนาขอมูลรหัสพื้นฐานโปรแกรมบันทึกของ รพ.สต.ใหสอดคลองกับขอมูล 43 แฟมและตองการใหการมีหนวยงาน
หรือทีมทํางานปรับปรุงรหัสขอมูลใหการชวยเหลือดูแลและแกปญหาในระดับอําเภอ ระดับสายหรือโซน มีผูรับผิดชอบ
ศูนยชวยเหลือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูล 43 แฟมและโปรแกรมที่เกี่ยวของ, ดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพชุดขอมูล
มาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีการใชชุดขอมูล 43 แฟมมาตรฐานเปนรายงานหลักของ รพ.
สต. ใหหนวยงานระดับอําเภอและจังหวัดมีรูปแบบคลังขอมูลที่ใชฐานขอมูลในการออกรายงาน ประมวลผลงานตัวชี้วัด
สุขภาพและผลดําเนินงานของ รพ.สต. และดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงชุดขอมูลมาตรฐานดาน
การแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีระบบเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัดเพียงระบบเดียวผานระบบอินเตอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ รพ.สต.สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนไดจริงในระดับที่เหมาะสม ตองการใหมีการคืนกลับขอมูลที่
ผิดพลาดซ้ําซอนระหวางหนวยบริการเพื่อการแกไขปรับปรุง ตองการใหมีการคืนกลับขอมูลบริการตางหนวยบริการเพื่อ
ความครอบคลุมผลงาน

5. สรุป
จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรใน รพ.สต.มีความตองการพัฒนาชุดขอมูลฯ ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ดาน
ซึ่งสอดคลองตามประเด็นแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข ดังนั้น ขอสรุปที่ไดจาก
ข อ เสนอแนะตามทั ศ นะดั ง กล า ว จะเป น ประเด็ น ความต อ งการที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระกอบการวางยุ ท ธศาสตร
แผนพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนแผนงานที่สอดคลองตามความตองการของ
ผูใชงานไดอยางแทจริง โดยควรมีการศึกษาในประเด็นปจจัย สภาพปญหา ความตองการในพื้นที่รายอําเภอเพิ่มเติม
เพื่อใหไดมาซึ่งขอคนพบที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพที่ยั่งยืนตอไป
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อุบัติการณและพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
ของสามเณรโรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
Incidence and prevention behavior of Intestinal Helminthiasis among Novices
of Ratbumrungwittaya school, Thung Chang District,Nan

สมเจตร ยศอาลัย1
สัณหวัช ไชยวงศ2

บทคัดยอ
ดว ยอุ บั ติ ก ารณ ก ารติ ด เชื้ อโรคหนอนพยาธิ ใ นจั ง หวัด น า นสู ง เกิน เป า หมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะกลุมของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยติธรรม วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร กับอุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ ของสามเณรโรงเรียนวัด
ราษฎรบํารุงวิทยา ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2557 อําเภอ ทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน
76 รูป ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2557 รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษาเชิงพรรณนา
โดยทําการเก็บขอมูลโดยการตรวจหาหนอนพยาธิโดยวิธี Kato's thick smear และการใชแบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะหใชสถิติวิเคราะห ไดแก Chi - square ผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 15.13 ป ระยะเวลาในการ
บวชเฉลี่ย 2.71 พรรษา ระดับการศึกษาทางโลกคือ มัธยมศึกษาปที่ 3 ลักษณะชาติพันธุเปนชนเผาชนลั๊ว นอกจากนี้ยัง
พบวาพฤติกรรมการไมลางผักกอนการรับประทาน พฤติกรรมไมสวมรองเทาขณะเดินบนพื้นที่ชื้นแฉะหรือเปยกน้ํา
พฤติกรรมไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองน้ํา และการไมลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยงมีความสัมพันธกับ
การติดเชื้อหนอนพยาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม และปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ : อุบัติการณ, พฤติกรรม, การปองกันโรคหนอนพยาธิ, สามเณร, จังหวัดนาน
Abstract
The incidence rate of infection for parasitic diseases was higher than the standard of ministry
of health, especially the monk in Nan province. The aims of this study were to survey the prevention
behavior, and correlation between Intestinal Helminthes incidence and prevention behavior among
novice Ratbumrungwittaya school in Thung Chang District, Nan. 76 population who studying in
secondary school

were studied and were collected from Aug 1st, 2014 – Oct 31rd, 2014. The

questionnaire and Kato's and thick smear filed method were used to investigate. The descriptive statistics
including mean standard deviation frequency and percentage and the statistical analysis including Chi square were used. The result showed that the majority of populations was; 13 years old, 2.71 of timing
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for novice,Luo hilltribe nationality, and level 3 of secondary school. The behavior of no handed wash
before consuming , bare food while walking on the area of marshland or we, no handed wash after go to
the bathroom, no handed wash after touching pets was associated with intestinal helminthes infection in
the population.(P <.05). Thus, the organization as ministry of health should be motivated to behavior
change in those population especially handed wash before intake to the body.

Keyword: Incidence, Prevention behavior, Intestinal Helminthiasis, Novices, Nan province

1. บทนํา
ปจจุบันบันการติดเชื้อหนอนพยาธิในประเทศไทย ก็ยังคงเปนปญหาที่มีความสําคัญดานสาธารณสุข ทั้งใน
เขตชนบทและชุมชนเมือง การติดเชื้อหนอนพยาธิ สงผลกระทบระทบโดยตรง ตอวิถีชีวิตของผูติดเชื้อหากเกิดในกลุม
วัยเรียนจะสงผลถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาสติปญญา ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก ประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของลําไลเสียไป เปนตน จากการ สํารวจการติดเชื้อหนอนพยาธิลําไสใน
ประเทศไทยของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2552 พบ อัตราชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิลําไส
18.1 [1] ในจังหวัดนานเปนพื้นที่เปาหมายของ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดารและพื้นที่ ภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ตามพระราชดําริฯ พบวา นักเรียนเปนโรคหนอนพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่ง
เฉลี่ยโดยรวม รอยละ 15.4 [2] โรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่
เปาหมายในการควบคุมการติดเชื้อหนอนพยาธิ ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และพบอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิมีแนวโนมคอนขางสูงขึ้น จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาถึงสาเหตุ ปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
กับอุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ เพื่อนําผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ควบคุมปองกันการติดเชื้อหนอนพยาธิในสามเณรกลุมเปาหมายและประชาชนกลุมอื่นๆ ตอไป

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ ความรูเรื่องโรคหนอนพยาธิ การ
ตรวจวินิจฉัยและวิธีการเก็บอุจจาระสงตรวจ การรักษาการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ พื้นฐานทางวิทยาการระบาด (การ
กระจายของโรค) (Distribution) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมการปองกันโรค และงานวิจัย
เกี่ยวของอื่นๆ
หนอนพยาธิ (Helminthes) จัดเปนสัตวตระกูลปรสิต (parasite) ซึ่งตองอาศัยอยูในสิ่งมีชีวิตในลักษณะ การอยู
รวมกันในลักษณะฝายหนึ่งไดประโยชนแตอีกฝายเสียประโยชน กลาวคือพยาธิจะคอยแยงอาหารและมักจะทําใหเกิด
อันตรายตามอวัยวะตางๆ ของรางกายคนหรือสัตวที่พยาธิเขาไปอาศัยอยูอาจทําใหคนหรือสัตวเสียชีวิตได การเขาสู
รางกาย เชน ทางปากโดยโฮสทกินระยะติดตอของปรสิตเขาไปเชนพยาธิไสเดือน พยาธิใบไมตับ ทางผิวหนัง หรือการ
ไช ไดแก พยาธิปากขอ พยาธิใบไมเลือด พยาธิเสนดาย ทางหายใจ ไดแก พยาธิเข็มหมุด ทางสืบพันธุ หรือการรวม
ประเวณี เชน พยาธิทริโคโมแนส [3]
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive stud research)
ประชากรที่ศึกษา คือ สามเณรที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดราษฎร
บํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน 76 รูป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1. แบบบันทึกผลการตรวจอุจจาระ โดยวิธี Kato's thick smear และ 2. เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล และสวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรม
การปองกันโรคพยาธิ
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการแจกแจงความถี่ และรอยละ
2. ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด
3. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคกับอุบัติการณการตรวจพบหนอนพยาธิ
ในทางเดินอาหารของสามเณร โดยใชทดสอบความสัมพันธทางสถิติแบบ Chi - square test และใช Odds Ratio
4. วิเคราะหหาอัตราอุบัติการณของโรคหนอนพยาธิ คํานวณโดยใชสูตร
อุบัติการณของโรคหนอนพยาธิ = จํานวนสามเณรที่ตรวจอุจจาระพบไข / ตัวพยาธิ x 100
จํานวนสามเณรที่ทําการตรวจอุจจาระทั้งหมด
ตัวแปร
1. รับประทานอาหารที่ปรุงดวยเนือ้ สัตว สุกๆดิบๆ
2. รับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ําจืดสุกๆดิบๆ
3. รับประทานผักสด
4. ลางผักกอนการรับประทาน
5. ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตม /กรอง
6. สวมรองเทา ขณะเดินบนพื้น
7. การถายอุจารระลงในสวม
8. การรับประทานยาถายพยาธิ
9. ลางมือกอนกินขาวและหลังกินขาว
10. ลางมือหลังจากถายอุจจาระ/เขาหองน้ํา
11. ลางมือหลังจากเสร็จจากงาน/ กิจวัตรประจําวัน
12. ลางมือหลังจากสัมผัสดิน
13. ลางมือดวยน้ําและสบู
14. การซักเครื่องนุงหม
15. สัมผัสกับสัตวเลี้ยงในวัด
16. ลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลีย้ ง

X2
2.019
0.229
0.367
17.459
0.958
8.293
8.613
0.117
0.119
17.459
0.497
0.119
6.985
8.613
0.134
9.844

Odd P-value OR (95%CI)
.338
1.429 .714
0.329-6.199
1.00
.010*
2.919 .657
0.316-26.891
0.129 .012* 0.027 - 0.613
.105
1.340 1.00
0.250-7.199
1.00
.010*
1.00
1.00
.053
.105
1.500 1.00
0.169-13.350
.045 .030*
.003-.593
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4. ผลการดําเนินงาน
ขอมูลดานลักษณะประชากรของสามเณร จํานวน 76 รูป มีอายุ เฉลี่ย 15.13 ป ระยะเวลาในการบวช
เฉลี่ย 2.71 พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก มากสุดคือ มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 25 ระดับศึกษาทางธรรม มากสุด
คือ นักธรรมโท คิดเปนรอยละ 45.3 ลักษณะชาติพันธุ ของสามเณรที่ศึกษาสวนใหญ เปนชนเผาชนลั๊ว รอยละ 38.2
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิ กับอุบัติการณของการตรวจพบ
โรคหนอนพยาธิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก พฤติกรรมการลางผักกอนการรับประทาน พฤติกรรมการไม
สวมรองเทาขณะบิณฑบาต การไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองน้ํา และพฤติกรรมการไมลางมือหลังจาก
สัมผัสสัตวเลี้ยง และกลุมที่ไมลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยง
ตาราง 1 แสดงขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร กับอุบัติการณ
ของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ

5. สรุป
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธร ะหว า งพฤติ ก รรมการป อ งกั นโรคหนอนพยาธิใ นทางเดิ น อาหาร กั บ
อุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิของสามเณรที่ศึกษาอยูโรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา พบวา พฤติกรรมการ
ไมลางผักกอนการรับประทาน การไมสวมรองเทา พฤติกรรมไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองน้ํา และการไม
ลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยงภายในวัด มีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยนําผลการศึกษาไปใช โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงรัดการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
การติดเชื้อหนอนพยาธิของสามเณร ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ที่มีเนื้อหาวาดวยการพฤติกรรม
อนามัยรวมทั้งการปองกันโรคหนอนพยาธิและการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมตอไป
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ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน
Expectation of People towards Health Service in Health Promoting Hospital,
Pua District, Nan Province.

นิรันดร ปรังการ 1
บุญลือ ฉิมบานไร 2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการ
จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมารับ
บริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปวจํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเก็บขอมูลตั้งแตเดือน ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกัน
และควบคุมโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลผูพิการ ดานการรักษาพยาบาล และดานคุมครองผูบริโภค และ
กลุมตัวอยางที่มเี พศ ระดับการศึกษาตางกัน มีความความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทุกดานไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ อาชีพและรายไดแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการ
จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความคาดหวัง,การจัดบริการสาธารณสุข,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล,จังหวัดนาน
Abstract
The objectives of this research were to study the level of theexpectation of peopletowardshealth
service in health promoting hospital, compare the level of expectation of people towardshealth service as
classified by personal status, and study the guidelines todevelop the health services in Health Promoting
Hospital. The research samples consisted of 400 who guestservices by health promoting hospitalwhich
were selected by systematicalsampling. The tools for collecting data were questionnaires fromOctober to
November 2014The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. t-test,
andone-way analysis of variance.The open-ended questionnaires and the data were analyzed by content
analysis. The research findings revealed as follows: Theexpectation of peopletowardshealth service in
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health promoting hospital both in overall and individual aspects, was at a high level. Considered in each
aspect, it was found that at the high level in 5 aspects from the high level to the lower ones respectively:
health promotion services, disease control and prevention, rehabilitation and providing care for
disability people, treatment, consumer protection. The personal with differences in personal status that
were gender, educational qualification, had not different expectation. The personal with differences ages,
career, income had different expectation towardshealth service at the statistically significant levels of
0.05.

,

Keyword: Expectation, Health service, Health promoting hospital Nan province

1. บทนํา
ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในเชิงแนวคิด นโยบาย โครงสราง กลไก
การจัดการและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ พัฒนาการสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่งทศวรรษดังกลาวสะทอนพลวัต
ใหมของการพัฒนาสุขภาพในสังคมไทย เปนพัฒนาการที่อาจถือไดวา เปนมิติของระบบสุขภาพไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลง
ไปสูคุณภาพใหมอยางเห็นไดชัด[1]
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความสําคัญยิ่งตอระบบสาธารณสุขของประเทศซึ่งถือวาเปนบริการดาน
แรกที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด[2] มีภารกิจจัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งดานสงเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาล ควบคุมและปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูพิการ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค[3] เพื่อให
การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จะตองศึกษาใหทราบถึงความคาดหวังของประชาชนดานการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อใหสามารถจัดบริการที่มี
ประสิ ทธิภ าพ คุณภาพ ตามหลักวิ ชาชี พและสอดคล องกั บความตอ งการของประชาชนในพื้นที่ โดยไม กอใหเกิ ด
ผลกระทบเชิ ง ลบใด ๆ ระหว า งเจ า หน า ที่ กั บ ชุ ม ชน อั น จะนํ า ไปสู เ ป า หมายการมี สุ ข ภาพดี ถ ว นหน า บรรลุ ต าม
วัต ถุป ระสงค ข องกระทรวงสาธารณสุ ขต อ ไป โดยจะทํ าการศึ ก ษาระดั บและเปรี ย บเที ยบความคาดหวัง ต อการ
จัดบริการสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลส งเสริม สุขภาพตํ าบลในพื้นที่ อําเภอป ว จังหวัดน านจํ าแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา เพื่อจะนําผลการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตอไป
การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุ ประสงค เพื่อ 1.เพื่อ ศึกษาระดับ ความคาดหวั งของประชาชนอํ าเภอปว ตอ การ
จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน 2.เพื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวังของประชาชนที่มีสถานภาพแตกตางกัน ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
พื้นที่ อําเภอปว จังหวัดนาน

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. ความคาดหวัง คือ ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความตองการและมีความหวังในหลายสิ่ง
หลายอยาง ดังนั้นจึงตองพยายามกระทําการดวยวิธีการใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็
คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ[4]
2. ทฤษฎีความคาดหวัง เปนทฤษฎีหนึ่งที่กลาวถึงแรงจูงใจของบุคคลในองคการ ซึ่งเปนการขยายความ
ทฤษฎีของ Maslowวา ถาหากบุคคลเกิดความตองการขึ้นพรอม ๆ กันในหลายสิ่ง บุคคลนั้นจะเลือกปฏิบัติอยางไร
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นักจิตวิทยาในยุคปจจุบันที่อยูในกลุมปญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งมีความเชื่อวามนุษยเปนสัตวโลกที่ใชปญญาในการ
ตัดสินใจ จะทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อที่จะนําไปสูเปาหมายที่สนองความตองการของตนเอง

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกผูมารับ
บริการจากโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน ในปงบประมาณ 2557 จํานวน
11 แหง (เดือนตุลาคม 2556-เดือนมีนาคม 2557) จํานวน 58,502 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย สุมมาจาก
ประชากรโดยใชสู ต รของ ทาโร ยามาเน ไดจํ า นวนกลุม ตั วอยา ง 400 คน โดยใชวิ ธีก ารสุ มตั วอยา งแบบมี ระบบ
(Systematic Sampling) ตามสัดสวนของประชากรในแตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เนื้อหาของ
เครื่องมือแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนอําเภอปวตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA)

4. ผลการดําเนินงาน
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.0 อายุระหวาง31- 45ป รอยละ
35.5 การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 49.0 สถานภาพสมรสคู รอยละ 67.8 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
35.3 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 58.0
2. ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่
อําเภอปว จังหวัดนาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.13, SD.=0.97)
2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.10,SD.=0.66) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ 1.การใหบริการเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกําเนิด (x̄ =4.01 SD.= 0.89)
2.2 ดานงานรักษาพยาบาล ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.12,SD.= 0.62) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากทีส่ ุด
คือ การใหบริการปฐมพยาบาลผูปว ย เชน ทําแผล และการฉีดยา (x̄ = 4.12 ,SD.= 0.62)
2.3 ดานการควบคุมและปองกันโรค ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.02,SD.=0.67) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การใหบริการเยี่ยมติดตามผูพิการที่บาน (x̄ = 4.08 ,SD.= 0.80)
2.4 ดา นการดํา เนิ น งานด านการฟ น ฟูส มรรถภาพและดู แลผูพิ การ ภาพรวมอยูใ นระดับ มาก (x̄ =
3.97,SD.=0.71) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือการใหบริการเยี่ยมติดตามผูพิการที่บาน (x̄ =4.08,SD.=0.80)
2.5 ดานการคุมครองผูบริโภค ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =3.95, SD.=0.67) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การอบรมใหความรูแกประชาชนดานการคุมครองผูบริโภค (x̄ =3.99 SD.= 0.82)
3. ผลการวิเคราะห และเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณสุข
จําแนกตามภูมิหลังของกลุมตัวอยางพบวา
3.1 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามเพศ พบวา เพศมีความคาดหวังตอการ
จัดบริการสาธารณสุข ในทุก ๆ ดานไมแตกตางกัน (P >.05)
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3.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง จําแนกตามอายุ พบวา อายุที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอการ
จัดบริการสาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลผูพิการ การรักษาพยาบาล และดาน
คุมครองผูบริโภค ไมแตกตางกัน (P >.05) ยกเวนดานการควบคุมและปองกันโรคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P <.05)
3.3 ผลการเปรียบเทียบความความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามการศึกษา พบวา การศึกษาที่
แตกตางกันมีความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุขในทุก ๆ ดานไมแตกตางกัน (P >.05)
3.4 ผลการเปรียบเทียบความความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพตางกันมี
ความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค และการคุมครอง
ผูบริโภค ไมแตกตางกัน (P >.05) สวนดานงานรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูพิการ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <.05)
3.5 ผลการเปรียบเทียบความความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามรายได พบวา รายไดตางกัน มี
ความความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุข ดานการควบคุมและปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูพิการ
และคุมครองผูบริโภค ไมแตกตางกัน (P >.05) สวนดานการสงเสริมสุขภาพ และงานรักษาพยาบาล แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P <.05)
3.6 ผลการเปรียบเทียบความความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามสิทธิการรักษา พบวา สิทธิการ
รักษาแตกตางกันมีความความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุข ในทุก ๆ ดานไมแตกตางกัน (P >.05)

5. สรุปผลการศึกษา
ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่
อําเภอปว จังหวัดนาน ภาพรวมอยูในระดับมากดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่อําเภอปว จังหวัดนาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะ ของอาสาสมัครประจําหมูบาน
ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
The Concentration of Urinary Fluoride of Health Village Volunteer
in Ma Khuea Chae sub-district , Mueang Lamphun Province.

ยศธณัญ หลาหนัก1
สัณหวัช ไชยวงศ2

บทคัดยอ
ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนตําบลหนึ่งที่พบปริมาณฟลูออไรดในน้ําสูงที่สดุ ในภาคเหนือ
ตอนบน เนื่องจากมีการพาดผานของแรฟลูออไรดตามแนวใตดินบริเวณพื้นที่ดังกลาว วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาฟลูออไรด
ในปสสาวะของอาสาสมัครประจําหมูบาน ที่อาศัยอยูในตําบลมะเขือแจ จํานวน 21 หมูบาน รูปแบบการวิจัยเปนแบบ
เชิงพรรณนา วิธีการวิจัยโดยทําการเก็บปสสาวะของอาสาสมัครประจําหมูบาน จํานวน 409 คน วิเคราะหโดยการใช
เครื่องมือ Ion Selective Electrode (ISE) วิเคราะหผลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุม ประชากรเปนเพศชายรอยละ 39.5 เพศหญิงรอยละ 60.5 ,อยูในชวยอายุระหวาง
56 ถึง 60 ป รอยละ 25.3, มีภูมลิ ําเนาในตําบลมะเขือแจตั้งแตกาํ เนิด รอยละ 78.5, โดยระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
มากกวา 10 ปขึ้นไป รอยละ 99.2, ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 67.9, รายไดอยูในชวงระหวาง
5,001 บาท ถึง10,000 บาท รอยละ 34.8 อสม., รอยละ 98 ไมเคยไดรับการตรวจปสสาวะเพื่อหาระดับของฟลูออไรด
ในรางการ และผลของฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม. จํานวน 12 หมูบาน มีคาฟลูออไรดในปสสาวะเกินมาตรฐาน
(มากกวา 3.2 มก/ลิตร) คิดเปนรอยละ 51.1
คําสําคัญ : ฟลูออไรดในปสสาวะ อาสาสมัครประจําหมูบาน จังหวัดลําพูน

Abstract
Ma Khuea Chae sub-district , Muang Lamphun province is a place where the amount of
fluoride in water is high in the upper north of Thailand because their mineral fluoride along underground
in the area.. The objective was to study the urinary fluoride (UF) in the of health village volunteers
(HVV) who living in the contaminated areas including 21 villages. The research design was descriptive
research. The investigated instrument of urine fluoride for 409 health village volunteers was analyzed by
using Ion Selective Electrode (ISE). The descriptive statistics was used to analysis including frequency,
percentage, mean and standard deviation. The result showed that the population was; female (60.5%),
the ages between from 56 to 60 years old (25.3%),Resided in Ma khuea Chae, since birth. 78.5 percent,
by the length of time living in an area of more than 10 years 99.2 percent, finished of elementary school
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(67.9%), income during the 5,001 to 10,000 baht (67.9%), The urinary fluoride in the health village
volunteers of 12 villages (51.1%) was higher than the fluoride standard in urine (the standard of urinary
fluoride between 0.0 - 3.2 mg / L)

Keywords: urinary fluoride , Health village volunteer, Lamphun province

1. บทนํา
ฟลูออไรดในแรธาตุอยูในรูป (CaF2) ประมาณรอยละ 0.06 – 0.09 ของเปลือกโลกปริมาณโดยเฉลี่ยของ
ฟลูออไรดในเปลือกโลกจะเทากับ 300 มก/กก ฟลูออไรดในหินและดินจะอยูในรูปของ ฟลูโอสปาร คลิโอไลท อปาไทท
ไมการ ฮอรนเบ มีอยูมากในหินภูเขา[1] ในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม
เชียงรายแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา กาญจนบุรี และราชบุรี เปนตน มีสายแรฟลูออไรดพาดผานตามแนวใต
พื้นดิน ทําใหมีการปนเปอนของแรฟลูออไรดในแหลงน้ําบริโภคทั้งแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดินหลายบริเวณ
โดยเฉพาะในน้ําบาดาล ประชาชนจึงไดรับสารฟลูออไรดเขาสูรางการในระดับที่สูงกวามาตรฐาน ถึงขั้นที่กอใหเกิด
อันตรายได แมในน้ําดื่มบรรจุขวดก็พบวามีฟลูออไรดเจือปนอยูในปริมาณที่สูง กรมทรัพยากรน้ํา ไดทําการวิเคราะห
ปริมาณฟลูออไรดในน้ําบาดาลจํานวน 61,344 บอ พบวารอยละ 13.9 มีฟลูออไรดมากกวา 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบ
กระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย โดยพบสูงสุดในภาคกลางประมาณรอยละ 11.4 ในภาคเหนือจากการสํารวจ
จํานวน 17,129 บอ คาสูงสุดของปริมาณฟลูออไรดที่พบสูงที่สุดถึง 17 มิลลิกรัม/ลิตร ณ บานสันปาเที่ยง ตําบล
มะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน[2] จากขอมูลกลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศป
พ.ศ.2550 ไดทําการวิเคราะหปริมาณฟลูออไรดในน้ําบริโภค โดยพื้นที่เปาหมายเปนพื้นที่เสี่ยงฟลูออไรดสงู 12 จังหวัด
ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา ตาก แมฮองสอน สุโขทัย อุตรดิตถ สุพรรณบุรี จํานวน
2,702 ตัวอยาง จํานวนตัวอยางที่มีปริมาณฟลูออไรดเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 12.3 โดยจังหวัดลําพูน
พบมากที่สุดคือรอยละ 37.4 ของตัวอยางที่สงตรวจการสะสมฟลูออไรดในกระดูกนั้น แตกตางจากที่สะสมในฟน
เนื่องจากกระดูกสามารถสะสมฟลูออไรดไดตลอดชีวิต ตัวแปรที่อิทธิพลตอปริมาณฟลูออไรดในกระดูกมีทั้งฟลูออไรดที่
ไดรับเขาสูรางกาย อายุและชนิดของกระดูก มีผลตอปริมาณฟลูออไรดในเลือดซึ่งมีอิทธิพลตอการนําเขาสูกระดูก อัตรา
การเพิ่มของฟลูออไรดในกระดูกจะสูงสุดในคนที่อายุนอยระหวางระยะการเจริญเติบโตของกระดูกและต่ําสุดในคนที่อายุ
มาก [3]
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณของฟลู ออไรดในปสสาวะของ อสม. ที่อาศัยอยูใน ตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปนเปอนของฟลูออไรดในน้ําดื่มมากเปนอันดับหนึ่งในภาคเหนือตอนบน
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาคนหาความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดและนําขอมูลมาใชประโยชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ําที่มีฟลูออไรดใหเหมาะสมตอภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ปนเปอน และเพื่อ
ปองกันการเกิดผลกระทบตอไป

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. ฟลูออไรด
ฟลูออไรดเปนรูปแบบหนึ่งของฟลูออรีน ซึ่งเปนธาตุลําดับที่ 9 หมูที่ 7 เลขอะตอมเทากับ 19 มีความเปน
ประจุลบมากที่สุด สีจางเมื่ออยูในอุณหภูมิหองสถานะกาซ มีสีเหลืองเขียว และรวมตัวกับธาตุอื่นไดดีกวาออกซิเจน
และไนโตรเจน[4] ซึ่งเปนธาตุที่เบาที่สุดมีความไวตอการทําปฏิกิริยาที่สุดจึงทําใหไมพบในรูปฟลูออไรดในธรรมชาติ
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แตจะอยูในรูปฟลูออไรดที่มีประจุลบ โดยอยูสวนของเปลือกโลกประมาณ 0.06 – 0.09% ฟลูออไรดในหินและดินจะ
อยูในรูปของ ฟลูโอสปาร คลิโอไลท อปาไทท ไมการ ฮอรนเบ มีอยูมากในหินภูเขาไฟ และหินที่ออกสีเหลือง รวมทั้ง
เกลือทะเลที่มีฟลูออไรดสะสมไดสูงสุด 2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้แรธาตุที่ใชผลิตอลูมิเนียม และแร
ฟอสเฟตที่ใชผลิตปุย อาจมีฟลูออไรดสูงถึง 4.2% (4,200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)และฟลูออไรดที่ถูกสกัดอยูในรูปของ
ฟลูออโรซิลิเคท (fluorocilicates) มักถูกใชในการเติมฟลูออไรดในน้ํา
พื้นที่ที่พบฟลูออไรด
สายแรฟลูออไรดในโลกพบไดหลายภูมิภาค ไดแก สายแรสหรัฐอาหรับ ซีเรีย ยานอียิปต จอรแดน ลิเบีย
โมรอคโค อัลจีเลีย มายังภูเขาริฟฟ อีกสายหนึ่งมาจากตุรกี อิรัก อิหราน อัฟกานิสถาน มายังอินเดียตอนเหนือรวมถึง
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงรายแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา
กาญจนบุรี และราชบุรี เปนตน มีสายแรฟลูออไรดพาดผานตามแนวใตพื้นดิน ทําใหมีการปนเปอนของแรฟลูออไรดใน
แหลงน้ําบริโภคทั้งแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดินหลายบริเวณ โดยเฉพาะในน้ําบาดาล ประชาชนจึงไดรับสาร
ฟลูอ อไรดเ ขาสู รา งการในระดับที่ สูง กวา มาตรฐาน ถึง ขั้นที่ กอใหเ กิดอั นตรายได แม ในน้ํ าดื่ มบรรจุข วดก็พบวา มี
ฟลูออไรดเจือปนอยูในปริมาณที่สูง[5]
ฟลูออไรดแหลงน้ําธรรมชาติ
ฟลูออไรดที่พบบนเปลือกโลกชั้นบนสามารถละลายน้ําได จึงพบปริมารฟลูออไรดในน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
ในความเขมขนตางๆ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและระดับความลึก
ของบอน้ํา คุณสมบัติเหลานี้ทําใหปริมาณฟลูออไรดในแหลงน้ําธรรมชาติอยูในชวง 1 – 25 ppm. ซึ่งน้ําทะเลมี
ปริมาณฟลูออไรดอยูระหวาง 0.8 – 1.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณฟลูออไรดในน้ํา ในประเทศแทนซาเนียสูงถึง 95
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําที่ขังในชั้นหินและน้ําพุรอนที่เกิดจากภูเขาไฟ มีปริมาณฟลูออไรดในระดับ 3 – 6 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม น้ําที่มีปริมาณฟลูออไรดสูงสวนใหญเปนน้ําจากบริเวณเชิงเขาหรือบริเวณที่มีการสะสมทางธรณีวิทยาที่มี
แหลงกําเนิดจากทะเล เชน บริเวณเสนพาดผานจากประเทศซีเรียผานจอรแดน อิยิปต ลิเบีย อัลจีเรียถึงโมร็อคโคและ
หุบเขาริฟท (Rift valley) ผานซูดาน เคนยา เสนพาดผานทางภูมิศาสตรอีกชวง คือ ตุรกี อิรัค อิหราน อัฟกานิสถาน
อินเดีย ภาคเหนือของประเทศไทย จีน ในทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru) ในหุบเขาริฟท ประเทศเคนยามีฟลูออไรด
เทากับ 2800 ppm. และดินรอบบริเวณทะเลสาบ 5,600 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและในฝุนละออง 150 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม
นอกจากการได รั บ ปริ ม าณฟลู อ อไรด จ ากแหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ทางด า นวงการแพทย แ ละ ทั น ตกรรม
สาธารณสุขไดมีการเติมฟลูออไรดในน้ําดื่ม (Fluoridation drinking water) พื้นที่ที่มีปริมาณฟลูออไรดต่ํา โดยเริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ. 1945 เปนตนมา ทําใหมีผูไดรับปริมาณฟูลออไรดจากการเติมในน้ําดื่มมากกวา 1 ppm. จํานวน
28,000,000 คน ซึ่งฟลูออไรดไดรับการพิสูจนวามีคุณสมบัติในการปองกันฟนผุ โดยกลไกการควบคุมโรคฟนผุ คือ
การลดการยอยสลายแรธาตุและเสริมการเกิดกระบวนการคืนแรธาตุบนตัวฟน (Inhibit demineralization and
enhance remineralization) ชวยเสริมสรางเคลือบฟนใหแข็งแรงและรบกวนเมตาบอลิซึมของคราบจุลินทรีย ซึ่งใน
ระยะเวลา 3 ป การใหฟลูออไรดทารกแรกเกิด – 3 ป สามารถลดการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม 40 – 93% ในฟนแท 2081% สอดคลองกับการศึกษาที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเติมปริมาณฟลูออไรด 5 ppm. (4.5
เทาของระดับฟลูออไรดที่เติมในน้ําดื่มและน้ําประปาชุมชน) พบวา ภายหลังดําเนินงาน 12 ป เด็กนักเรียนมีฟนผุ
ถอน อุด ลดลงจากเดิม 40% [6]
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2. ปจจัยเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรด
2.1. ปจจัยดานพื้นที่
ประเทศไทยไดมีการสํารวจปริมาณฟลูออไรดในน้ําบอที่ชาวชนบทใชดื่มและรับประทานซึ่งพบวา น้ําในแต
ละบอมีปริมาณฟลูออไรดตางกันมาก แมในอําเภอเดียวกันและบริเวณใกลเคียงกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความลึกของ
แหลงน้ําและความใกลไกลจากสายแรของหินแรฟลูออไรดในชั้นใตดิน ทําใหโอกาสในการไดรับฟลูออไรดในแตละพื้นที่
ก็จะแตกตางกันไป ในประเทศไทยพบสายแรฟลูออไรดบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศ เชน
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา กาญจนบุรี และราชบุรี เปนตน มีสายแรฟลูออไรดพาด
ผานตามแนวใตพื้นดิน ทําใหมีการปนเปอนของสารฟลูออไรดในแหลงน้ําบริโภคทั้งแหลงน้ําใตดินและแหลงน้ําผิวดินใน
หลายบริเวณ โดยเฉพาะน้ําบาดาล ประชาชนจึงไดรับฟลูออไรดเขาสูรางกายในระดับสูงกวามาตรฐานถึงขั้นกอใหเกิด
อันตรายได แมในน้ําดื่มบรรจุขวดก็พบวามีฟลูออไรดเจือปนอยูในระดับสูง[7]
2.2. ปจจัยดานรางกาย
ฟลูออไรดที่ไดรับเขาสูรางกายในแตละวันนั้น จะถูกดูดซึมไมหมด ประมาณ 10-25% ถูกขับออกทาง
อุจจาระ ฟลูออไรดที่ถูกดูดซึมเขาไปแลวเกือบทั้งหมดถูกขับออกทางไต ในผูปวยที่มีปญหาในการทํางานของไต การขับ
ฟลูออไรดออกจะลดลง ซึ่งมีผลทําใหความเขมขนของฟลูออไรดในเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น และยิ่งสงผลตอรางกายมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกระดูก เนื่องจากความสามารถในการขับฟลูออไรดออกจากรางกายจะลดลง ทําใหมีการสะสมฟลูออไรด
ในกระดูกและกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้น เปนผลทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Skeletal fluorosis มากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นผูที่ไดรบั ปจจัยที่มีผลตอความเปนกรดดางของปสสาวะเชน อาหาร ยา ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิ
ซึม หรือความผิดปกติของระบบหายใจและการอยูในที่สูง ก็จะทําใหเกิดหรือสามารถเกิดสภาวะการมีฟลูออไรดที่มาก
เกินควรสะสมอยูในรางกายได[2]
2.3. ปจจัยดานอายุและระยะเวลา
สารอปาไททในสิ่งมีชีวิต (biological apatite) เปนสารที่มีอยูในกระดูกและฟน พบวาสารอปาไททนี้
มีความสัมพันธอยางเหนียวแนนกับฟลูออไรด เมื่อรางกายไดรับฟลูออไรดเขาไป ฟลูออไรดจะเขาไปจับกับสารอปาไทท
กลายเปน ฟลูออรอปาไทท การเขาไปจับกับอปาไททของฟลูออไรดจะเปนไปไดมากในขณะที่เนื้อเยื่อมีการสะสมแรธาตุ
(calcification) ซึ่งเมื่อสรางเนื้อเยื่อแลว สารอปาไททฟรือฟลูออรอปาไททจะมีคุณสมบัติทางเคมีที่คงตัว[2]
3. การรับฟลูออไรดเขาสูรางกาย
ฟลูออไรดสามารถเขาสูรางกายไดหลายทางโดยมากกวา 80% จะผานทางระบบทางเดินอาหาร และอาจ
ไดรับจากอากาศผานการหายใจ มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไดรับทางผิวหนัง เชน Hydrofluoric acid เปนตน ในผูใหญ
จะไดรับฟลูออไรดจากอาหารในปริมาณที่นอยกวา 0.5 mg ตอวัน ไดรับจากน้ําดื่ม 1-3 mg ตอวัน นอกจากนั้น
ฟลูออไรดจะปะปนมากับอาหารที่มีปริมาณแคตไอออน (+) สูง เมื่อฟลูออไรดเขาสูรางกาย บางสวนจะตกคางในชอง
ปากและเกิดการรวมตัวเขาสูฟนโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน ฟลูออไรดสวนใหญที่เคลื่อนที่เขาสูกระเพาะ
อาหารที่สภาวะเปนกรด และถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) ซึ่งมีคา pKa = 3.45 โดยมีปจจัยตางๆ
ไดแก อายุ ปริมาณของฟลูออไรด ชนิดของสารประกอบฟลูออไรด คา pH รวมถึงความเขมขนของแมกนีเซียม
แคลเซียมและไอออนชนิดอื่นๆ กําหนด เมื่อสภาวะกรดของกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหกระบวนการดูดซึม
ฟลูออไรดเขาสูกระเพาะอาหารและลําไสเล็กดําเนินไปอยางรวดเร็ว ฟลูออไรดที่อยูในรูปของไฮโดรเจนฟลูออไรดจะ
ผานเขาสูผนังเซลลไดงายและรวดเร็วกวาไอออนฟลูออไรด หากไดรับฟลูออไรดพรอมกับน้ํารางกายจะสามารถดูดซึม
ไดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อไดรับฟลูออไดรในรูปของโซเดียมฟลูออไรดรางกายจะดูดซึมเกือบ 100% [8] แตจะ
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ดูดซึมไดนอยลงเมื่อไดรับพรอมกับนม หรืออาหารอื่นๆ ที่มีแคลเซียม เพราะฟลูออไรดจะเกิด การตกตะกอนหรือ
กลายเปนสารประกอบเชิงซอนที่ไมสามารถละลายน้ําได โดยจะสงผลใหการดูดซึมลดลง 50 - 70% การดูดซึมจะ
ลดลงเมื่อกระเพาะอาหารมีระดับ pH และความเขมขนของแคลเซียม แมกนีเซียม และอะลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมี
การศึกษาพบวามีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอความสามารถในการดูดซึมฟลูออไรด โดยมีชวงการดูดซึมประมาณ 2-79%
4. ผลกระทบของฟลูออไรดที่มีตอสุขภาพ
มนุษยเรานั้นไดรับปริมาณฟลูออไรดทางอาหาร น้ํา และไดรับกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดทางการหายใจและ
ผิวหนัง
ผลกระทบระยะสั้น เมื่อสูดอากาศที่มีกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดในปริมาณมากทําใหระคายเคืองตอระบบ
ทางเดินหายใจ ทําลายเนื้อเยื่อปอดและระคายเคืองตอผิวหนังทําใหผิวหนังเกรียมและไหม การไดรับฟลูออไรดใน
ปริ ม าณสู ง ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ หั ว ใจเต น ผิ ด จั ง หวะถึ ง แก ชี วิ ต เนื่ อ งจากภาวะหั ว ใจล ม เหลว [9]ศึ ก ษา Lethal
concentration 50 (LC50) ของกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดในหนู หมูเพศเมียและลิง โดยวิธีการสูดดม พบวา กาซ
ไฮโดรเจนฟลูออไรดมีความเปนพิษปานกลาง
ผลกระทบระยะยาว ถาไดรับปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มไมเกิน 1 ppm. ชวยปองกันฟนผุ ถาเกินกวา 10
ppm. ทําใหฟนตกกระ (Dental fluorosis) และกระดูกโกงงอ (Skeletal fluorosis) สอดคลองกับการศึกษาของ
[10] ที่ศึกษาในคนงานโรงงานน้ําตาลในเมืองวอนจิเชา (Wonji Shoa) ประเทศเอธิโอเปย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปริมาณ
ความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําดื่มสูง จํานวน 263 คน พบวา คนงานที่ทํางานนาน 20 ป กระดูผุ โกงงอ (Skeletal
fluorosis) 70.3% (185 คน) ในระบบทางเดินหายใจ การสูดดมกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดจะมีผลตอการระคายเคืองตอ
จมูก คอและหลอดลม นอกจากนี้ ยังทําลายตับ ไต ผิวหนังไวตอสิ่งเราทําใหเกิดโรคเลือด โรคผิวหนัง ตอมไธรอยดเปน
พิษในระหวางตั้งครรภ ทารกในครรภไดรับฟลูออไรดโดยผานทางรก ถาไดรับฟลูออไรดในปริมาณที่สูง สงผลตอฟน
ของเด็กเปนจุดแดงหรือน้ําตาลและกอใหเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุและประจําเดือนในเพศหญิง รวมทั้งการ
เกิดมะเร็งกระดูก สอดคลองกับการศึกษาของสถาบันมะเร็งแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The National
Cancer Institute Toxicologycal) โดยภาควิชาสาธารณสุข ทําการศึกษาในชายวัยรุนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการเติม
ฟลูออไรดในน้ําดื่มนอยกวา 16% ในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวา อัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นจาก 5% เปน 6.9% ซึ่งผล
การศึกษาของ[11] พบวา การสะสมสารกัมมันตภาพรังสีของฟลูออไรดและคลอไรดในกลามเนื้อ ตับและเอ็นของหนู ที่
ไดรับการฉายรังสีเปนเวลา 80 ถึง 240 นาที ตับใชเวลา 120 – 220 นาที ในการยับยั้ง 18F (water) : 18F (plasma
water) การสะสมรังสีของกลามเนื้อในเวลา 80 นาที ตับ 120 นาที อัตราสวนดังกลาว พบในกลามเนื้อนอยกวาตับ
และมีความแตกตางกัน ซึ่งการสะสมรังสีของตับและกลามเนื้อ 79 และ 38% ขึ้นอยูกับความเปนกรด – ดางของเซลล
[12]ศึกษาในสัตวทดลองโดยใหน้ําดื่มที่มีสวนประกอบของอลูมิเ นียมฟลูออไรด (AIF3) หรือโซเดียมฟลูออไรด (NaF)
เปรียบเทียบกับน้ําดื่มในสัตวทดลอง ปริมาณความเขมขน 1.0 ppm. (เทากับปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มที่องคการ
อนามัยโลกกําหนด) เวลา 1 ป พบวาสัตวทดลองที่ไดรับน้ําดื่มที่มีสวนประกอบของอลูมิเนียมฟลูออไรด (AIF3) หรือ
โซเดียมฟลูออไรด (NaF) มีโครงสรางของสมองเปลี่ยนไป นอกจากนี้ [13]ศึกษาการใหยาสเตียรอยดที่มีสวนประกอบ
ของฟลู อ อรี น ที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาโรคลู คี เ มี ย ในเด็ ก พบว า ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยาชนิ ด นี้ มี ป ฏิ กิ ริ ย าไวต อ สิ่ ง กระตุ น
(hypersensitive) และทํ า ให ค วามฉลาดลดลง จากการศึ ก ษาของ [14]ศึ ก ษาปริ ม าณของ Chromosomal
aberration(CA) และ Micronuclei(MN) ใน Peripheral ของเม็ดเลือดขาวของคนงานจํานวน 40 คน ที่ทํางานใน
โรงงานทําปุยซุปเปอรฟอสเฟต ในภาคเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษากาซไฮโดรเจนฟลูออไรด
(HF) และซิ ลิ ก อนเตตระฟลู อ อไรด (SiF4) ที่ ป ลดปล อ ยออกมาสู บ รรยากาศ พบว า ทํ า ให มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ
Chromosomal aberration(CA) และ Micronuclei(MN)
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เกี่ยวกับการศึกษาปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะในตําบล
มะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัด ลําพูน
ประชากร อาสาสมัครประจําหมูบาน ที่อาศัยอยูในตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัด ลําพูน จํานวน
409 คน
การวิเคราะหฟลูออไรดในปสสาวะโดยใชเครื่องมือ Ion Selective Electrode(ISE)
การวิเคราะหโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายถึงขอมูลทั่วไปสวนบุคคลคือ เพศ
อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพ ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่1 คาเฉลี่ยฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม.จํานวน 21 หมูบาน
ชื่อหมูบาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

หมู1 มะเขือแจ
1.81
10.00
5.79
หมู2 สะแลง
0.94
8.20
3.44
หมู3 แจม
0.85
7.17
2.65
หมู4 สันคะยอม
1.15
9.87
3.13
หมู5 เหมืองกวัก
0.94
5.03
2.85
หมู6 ฮอกกอมวง
1.43
11.50
4.25
หมู7 สันปาเหียง
0.90
6.14
2.69
หมู8 กิ่วมิ่น
0.71
7.04
2.11
หมู9 ปาเปา
1.02
10.80
4.61
หมู1 0 หนองหอย
0.93
3.35
1.64
หมู1 1 ศรีดอนตัน
1.30
7.98
3.65
หมู1 2 รอง
2.29
8.50
3.79
หมู1 3 สันปูเลย
1.04
5.27
2.74
หมู1 4 ปาตึง
1.30
4.80
2.59
หมู1 5 หนองเหียง
1.64
13.60
4.61
หมู1 6 คอกวัว
4.05
9.81
6.56
หมู1 7 สันตนผึ้ง
1.45
5.40
3.21
หมู1 8 ใหมฝายหิน
1.89
12.50
4.04
หมู1 9 ใหมเหมืองกวัก
1.70
5.20
3.03
หมู2 0 ยี่ขอ
1.20
10.00
5.63
หมู2 1 ฮอกกอมวง2
1.38
11.20
5.59
คามาตรฐานของระดับฟลูออไรดในปสสาวะ (0.2 - 3.2 mg/l)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับมาตรฐาน

2.20
2.08
1.32
1.66
1.00
2.26
1.30
1.79
2.41
0.66
1.99
1.64
1.16
1.10
3.50
2.12
1.25
3.08
1.06
3.24
2.94

สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
ต่ํากวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
สูงกวา 3.2 mg/l
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5. บทสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม.จํานวน 12 หมูบาน มีคาฟลูออไรดในปสสาวะเกิน
มาตรฐาน(มากกวา 3.2 มก/ลิตร) คิดเปนรอยละ 51.1
ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาคนหาความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดและนําขอมูลมาใชประโยชนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ําที่มีฟลูออไรดใหเหมาะสมตอภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ปนเปอน และ
เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบตอไป โดยที่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ควรใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริม
พฤติกรรมการไดรับฟลูออไรดและควรจัดมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจจะมีผลตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกันการ
ไดรับฟลูออไรดสูง หรือการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะเขือแจ และ อสม.ทุกทานผูซึ่งใหความอนุเคราะห
ในการเก็บตัวอยางปสสาวะและใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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มาตรฐานสุขาภิบาลรานอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ของอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
TheFood Sanitation and Coliform Bacteria Contamination of Restaurantin
Thung Chang District , Nan

ดาเรศ สินสกุลวิวัฒน1
สัณหวัช ไชยวงศ2

บทคัดยอ
การสุขาภิบาลอาหารเปนการควบคุมสิ่งแวดลอมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารเพื่อทําให
อาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค วัตถุประสงคเพื่อประเมินสุขาภิบาลอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียของรานอาหาร ทําการศึกษาในผูประกอบรานอาหารในอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน 34 ราน ทําการ
เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามมาตรฐานสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 ขอ และชุดทดสอบการ
ปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาไดแก ความถี่ และรอยละ ผลการศึกษา พบวารานอาหารในอําเภอทุงชาง ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ
55.88 ขอที่ไมผานมากที่สุดคือ ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูง
จากพื้นอยางนอย 60 ซม. และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียจากมือและภาชนะอุปกรณพบวามีเชื้อโคลิฟอรม
แบคทีเรียปนเปอน 34 ราน (รอยละ 100.00)
คําสําคัญ : รานอาหาร,เกณฑมาตรฐานรานอาหาร,โคลิฟอรมแบคทีเรีย,กระทรวงสาธารณสุข,จังหวัดนาน
Abstract
Restaurant in Thung Chang district operate to evaluate before license keeping. The
objectives were to evaluate the standard of restaurant by using of food sanitationcriteria, and
evaluate to coliform bacteria contamination. The population was 34 restaurants in Thung
Chang municipality of responsibility. The instrument was used into 2 paths; 1). 15 items of
questionnairebased on ministry of health and 2).coliformbacteria test on hand and container.
The data collection was collected from1 October 2014to 31 October 2014. The statistical analysis was
frequency, mean, percentage, standard deviation. The illustration foundthat the 55.88% (19 restaurants)
of restaurant was passed to food sanitation criteria, and 100% of restaurant was contaminated coliform
bacteria. Thus, the organization, especially the ministry of health, should bemonitor and follow up to
evaluate the food sanitation in those areas.

Keywords: restaurant, food sanitation of criteria ,ministry of health, Nan
1

ดาเรศ สินสกุลวิวัฒน เทศบาลตําบลทุงชางอําเภอทุงชางจังหวัดนาน
Dares Sinsakulwiwat , E- mail = mod_sin@hotmail.com,
2
สัณหวัชไชยวงศ ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดลอม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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1. บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากขึ้น มีความเรงรีบในการดําเนินชีวิตและความเปนอยูประจํา
พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลีย่ นจากการปรุงประกอบอาหารภายในครัวเรือนมาเปนการรับประทานอาหารนอกบาน ซึ่ง
อาจทําใหเสี่ยงตอการไดรับอาหารและน้ําที่ไมสะอาดมีการปนเปอนของเชื้อโรค จะเห็นไดวาในปจจุบันรานจําหนาย
อาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กรมอนามัยไดมีการกําหนดไว ซึ่งทั้งประเทศมียอด
สะสมของสถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐานสูงมากกวารอยละ 80 [1]
สําหรับการควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัยของรานอาหารในอําเภอทุงชางนั้น จํานวนรานอาหารมี
ทั้งหมด 34 ราน ที่ผานมายังไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจน สวนการกําหนดมาตรฐานนั้นที่ผานมาใชเกณฑของกรม
อนามัย ดังนั้นทุกหนวยงานควรมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานประกอบกับผูวิจัยซึ่งมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการ
ตรวจร า นอาหารและออกใบอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การร า นอาหารจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า ป จ จั ย ใดที่ มี
ความสัมพันธกับการผานเกณฑมาตรฐานรานอาหารกระทรวงสาธารณสุขของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอทุง
ชาง จังหวัดนาน โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจใชการสอบถามรวมกับการสุมตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโค
ลิฟอรมแบคทีเรีย ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาและเพื่อดูปจจัยที่จะสนับสนุนการ
ทํางานดานอาหารใหสําเร็จลุลวงตอไปซึ่งอาจเปนประโยชนในการนําไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆ ไดอีกดวย

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การสุขาภิบาลอาหารการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดและควบคุมเพื่อใหอาหารสะอาดปลอดภัย
จากเชื้อโรคพยาธิและสารเคมีที่เปนพิษตางๆ ซึ่งเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของรางกายสุขภาพอนามัยและการ
ดํารงชีวิตของมนุษยอาจกลาวไดวาการสุขาภิบาลอาหารก็คือการทําใหอาหารสะอาดและปลอดภัยรับประทานแลวไม
ทําใหเกิดโรค ” [2]
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหารผูสัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวของกับขบวนการปรุง ประกอบ
และจําหนาย ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง ผูเสิรฟอาหาร และผูจําหนายอาหารผูสัมผัสอาหารนับวาเปนบุคคลสําคัญในการที่
จะทําใหอาหารสะอาดปลอดภัย ผูสัมผัสอาหารจึงควรเปนผูที่มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี เนื่องจากผูสัมผัสอาหารอาจ
แพรโรคไปสูผูบริโภคได

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากผูประกอบการสถานที่จาํ หนายอาหาร จํานวนทั้งสิ้น 34 ราน ในดาน
1).การสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย จํานวน 15 ขอ และ 2).การเก็บโคลิฟอรมแบคทีเรียจาก
อุปกรณและจากมือผูประกอบการรานจําหนายอาหาร
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4. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในอําเภอทุงชาง
ขอที่
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ผาน

รอยละ

ไมผาน

รอยละ

1.

สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุง ประกอบ
อาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน

33

97.1

1

2.9

2.

ไมเตรียมอาหารบนพื้น และบริเวณหนา หรือในหองน้ํา
หองสวม และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้น
อยางนอย 60 ซม.

34

100.0

-

-

3.

ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมาย
รับรองของทางราชการ เชน เลขทะเบียนตํารับอาหาร
(อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.)

34

100.0

-

-

4.

อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ
การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน
อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิทไี่ มสูงกวา 7.2
องศาเซลเซียส

32

94.1

2

5.9

5.

อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด
วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.

34

100.0

-

-

6.

น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปด ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ
วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.

30

88.2

4

11.8

7.

ลางภาชนะดวยน้าํ ยาลางภาชนะ แลวลางดวยน้าํ สะอาด
2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล และทีล่ างภาชนะตองวางสูง
จากพื้นอยางนอย 60 ซม.

33

97.1

1

2.9

8.

เขียงและมีด ตองสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก
เนื้อสัตวดิบ และผัก ผลไม

30

88.2

4

11.8

9.

ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรง
สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.

25

73.5

9

26.5

10.

มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรบั การกําจัดดวยวิธีที่ถูก
หลักสุขาภิบาล

34

100.0

-

-

11.

หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูส ัมผัสอาหารตองสะอาด
มีอางลางมือที่ใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา

31

91.2

3

8.8
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12.

ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตอง
ผูกผากันเปอนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

33

97.1

1

2.9

13.

ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง
ประกอบ จําหนายอาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับ
อาหารที่ปรุงแลวทุกชนิด

33

97.1

1

2.9

14.

ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปดแผลใหมดิ ชิด
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

34

100.0

-

-

15.

ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคทีส่ ามารถติดตอไปยัง
ผูบริโภค โดยมีน้ําและอาหารเปนสื่อ ใหหยุดปฏิบตั ิงาน
จนกวาจะรักษาใหหายขาด

34

100.0

-

-

ตารางที่ 2 ผลการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในมือและอุปกรณของรานอาหารในอําเภอทุงชาง
การตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย

พบเชื้อ (n = 34)

รอยละ

มือผูประกอบการ

34 ราน

100.0

อุปกรณสาํ หรับการปรุงอาหาร

34 ราน

100.0

5. สรุปผล
ผลการวิ จั ย พบวา ปจ จัย ที่มี ผ ลต อผู ประกอบการร านอาหารในเขตอํ า เภอทุ งช า ง ได แก สิ่ง แวดล อ ม
(Environment) เชน สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และ
จัดเปนสัดสวน ผูประกอบการ (Host) เชน ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่
สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม และเชื้อโรค (Agent) เชน โคลิฟอรมแบคทีเรียที่ปนเปอนในอาหาร ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรทํา ความเขาใจกับผูประกอบการรานอาหารในปจจัยที่เกี่ยวของ
และตองเขาไปดําเนินการเพื่อพฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูประกอบการรานอาหารและผูเกี่ยวของทุกทาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึง
ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้

7. เอกสารอางอิง
[1] กระทรวงสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา.กรมอนามัย.วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ําปที่ 5 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ 2557 – พฤษภาคม2557
[2] กระทรวงสาธารณสุข ,สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา.กรมอนามัย.
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ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
Risk factors for lung cancer in the male Thoen, Lampang Province.

ปยนุช วรรณประเวช1
สัณหวัช ไชยวงศ2

บทคัดยอ
โรคมะเร็งปอดเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในจังหวัดลําปาง โดยอุบัติการณโรคมะเร็งป
พ.ศ.2546-2550 พบวา 5 อําเภอที่พบโรคมะเร็งปอดสูงที่สุด คือ อําเภอเถิน (30.0 ตอแสนประชากร) วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ทําการวิจัยในเชิงสํารวจ โดยเก็บ
ขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดสรางขึ้น ในกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย
และมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ตามขนาดของกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน ที่มีคาความเชื่อมั่น 80 % ระดับ
ความคาดเคลื่อน ± 15 ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 100 คน ทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางอายุเฉลีย่
51.48 ป รายได/เดือน จํานวน 5,001 – 8,000 บาท และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งปอดในอําเภอเถินไดแก การไมเปลีย่ นเสื้อผา/รองเทากอนออกจากที่ทํางาน (Mean =1.24) การการอาบน้ํา
กอนออกจากที่ทํางาน (Mean =1.18) และการไมสวมหนากากปองกันขณะที่ปฏิบตั ิงานสัมผัสแรใยหิน (Mean =1.27)
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเปนมะเร็งปอดเพศชายในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
คําสําคัญ : โรคมะเร็งปอด, ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด, จังหวัดลําปาง
Abstract
Lung cancer is a major public health problem in Lampang province, especially in Thoen
because incidence of lung cancer from 2003-2007 was the highest epidemiological data estimated
30.0/100000 population. The aim was to identify the risk for lung cancer. The sample size was 100 male
with a confidence level of 80% (+ 15 of error). The characteristic of sample was aged higher than 35
years old and living in Thoen. The research design was survey research collected from Aug 1st – Oct 31st,
2014 by using constructed questionnaires of rating scale. The statistical analysis was descriptive
statistics such as mean, standard deviation, percentage, and frequency. The result showed that the
majority was 51.48 years of average mean, 5001- 8000 baht/months, and agriculture of careers. The risk
factor was not to; change clothes / shoes before leaving the workplace (Mean = 1.24 of 5), shower before
leaving for workplace (Mean = 1.18 of 5), masks wearing for protection during working to asbestos
exposure (Mean = 1.27 of 5). Thus, it may lead to a higher risk of developing lung cancer.
Keyword: Lung Cancer, Risk factors, lung cancer, Lampang.
1
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2
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1. บทนํา
สถานการณของโรคมะเร็งปอดในประเทศไทย อัตราการพบผูปวยใหม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ปอดยังอยูในเกณฑคอนขางสูงเมื่อเทียบกับมะเร็งอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชากร ทางภาคเหนือของประเทศ
จากรายงาน Cancer in Thailand vol. IV, 1998-2000 เมื่อเปรียบเทียบระหวางจังหวัดตางๆ ที่มีฐานขอมูลทะเบียน
มะเร็งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มะเร็งปอดพบอุบัติการณสูงในภาคเหนือของประเทศไทย จากรายงาน Cancer
in Northern Thailand, 2003-2007 ในประเทศไทยมะเร็งปอดเปนโรคที่พบมากและเปนสาเหตุการตาย ในอันดับตน
ทั้งในเพศชายและหญิงและอุบัติการณโรคกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในเพศหญิง ผูปวยมะเร็งปอดสวนใหญ
(80-90%) เกิดจากการสูบบุหรี่จึงสามารถปองกันได ธรรมชาติทางชีววิทยาของมะเร็งปอด ทําใหเราพบผูปวย เมื่อเริ่มมี
อาการ ในขณะที่โรคอยูในระยะลุกลาม และแพรกระจาย เปนผลใหผูปวยประมาณ 90% เสียชีวิตจากโรคมะเร็งภายใน
เวลา 1-2 ป
สถิติของโรงพยาบาลมะเร็งลําปางพบวาโรคมะเร็งปอด เปนมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย (อุบัติการณ
30.0 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) สวนในเพศหญิงโรคมะเร็งปอดพบมาก เปนอันดับ 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมด
(อุ บัติ ก ารณ 16.7 ต อ ประชากรแสนคนตามลํ า ดับ ) โดยเฉพาะอย างยิ่ งจั ง หวั ด ลํา ปางมีอั ต ราอุ บัติ ก ารณ สูง สุ ด
(อุบัติการณในเพศชายและหญิง 53.0 และ 27.6 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) จากขอมูลขางตนจะเห็นวาโรคมะเร็ง
ปอดเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในภาคเหนือ โดยสถิติอุบัติการณโรคมะเร็งของประชากรจังหวัด
ลําปางป พ.ศ.2546-2550 พบวา 5 อําเภอที่พบโรคมะเร็งปอดสูงไดแก อําเภอเถิน อําเภอสบปราบ อําเภอเมือง
ปาน อําเภอเสริมงามและ อําเภอแจหม ตามลําดับ สวนใหญพบในเพศชาย และมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป [1]
จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ใน
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งทําใหทราบถึง การเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เกิดจาก
สาเหตุใดมากที่สุด และที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต และการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลจํานวนมาก เพื่อลด
อัตราการเจ็บปวยจากโรคมะเร็งปอดที่ยังพบในอัตราที่สูง

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โรคมะเร็งปอด หมายถึง ภาวะที่เกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลเนื้อเยื่อปอด เกิดเปนกอนเนื้องอก
ผิดปกติบริเวณปอดและสามารถแพรกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได
ปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด
ปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด หมายถึงสิ่งที่ทําใหมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง การศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดโรค
นิยมใชแนวคิดการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก ตัวบุคคล (host) ตัวกอโรค
(agent) และสิ่งแวดลอม (environment) ดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล (host factors) คือ ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งมีผลกระทบตอความไวในการ
เกิดโรค ปจจัยเสี่ยงจากบุคคลในการเกิดโรคมะเร็งปอด ไดแก เพศ อายุ สถานะสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ประวัติการ
เจ็บปวยในรอบครัว การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เปนตน
1.1 เพศ (sex) อุบัติการณของโรคมะเร็งปอดของประเทศตางๆ ทั่วโลก สวนใหญพบในเพศชายสูงกวา
เพศหญิง เมื่อพิจารณาความแตกตางทางโครงสรางและสรีระวิทยาของปอดระหวางเพศชายและหญิงที่มีผลตอความ
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอด อาทิเชน ขนาดและปริมาตรความจุปอดของเพศชายมากกวาเพศหญิงจึงทําใหปริมาณ
ของสารกอมะเร็งที่เขาสูระบบการหายใจของเพศชายมากกวาเพศหญิง
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1.2 อายุ (age) เมื่ออายุมากขึ้นกลไกการทํางาน และการสรางภูมิตานทานโรคลดลง ทําใหความไวใน
การเกิดโรคตางๆ มากขึ้น เมื่อมีการสัมผัสสารกอมะเร็งคนที่อายุมากจะมีโอกาสการเกิดโรคมะเร็งไดมากกวาคนที่มี
อายุนอย เนื่องจากเซลลเนื้อเยื่อของผูสูงอายุมีปฏิกิริยากับสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งสารกอมะเร็งไดงาย
1.3 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ปจจัยที่บงบอกถึง สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก ระดับ
การศึกษา รายได และอาชีพดังมีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 ระดับการศึกษา ผูที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง จึงมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไดนอยกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา
1.3.2 รายได สถานะทางเศรษฐกิจอาจมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เชน การ
บริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ เปนตน รวมทั้งการไดรับการสงเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค และการเขาถึงระบบ
บริการดูแลสุขภาพ
1.3.3 อาชี พ ลั ก ษณะการทํ า งาน หรื อ อาชี พ เป น สาเหตุ ทํ า ให เ กิ ด โรคมะเร็ ง ปอดได โดย
อุตสาหกรรมหรืออาชีพที่เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอด ไดแก การผลิตอลูมิเนียม การผลิตถานหินและ กาซถานหิน
การกลึงเหล็ก การหลอมนิกเกิล อุตสาหกรรมผลิตยาง เหมืองแรใตดิน ชางกอสราง เปนตน
1.4 ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว เกิดจากการความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวของกับการกระบวนการ
เกิดมะเร็ง ปจจัยดานพันธุกรรมตอการเกิดโรคมะเร็งขึ้นอยูกับ ความไวตอการเกิดโรคแตละบุคคล รูปแบบของการ
ทําปฏิกิริยาทางเคมีของสารกอมะเร็ง (metabolism) การกําจัดสารพิษออกจากรางกาย (detoxification) ความ
ไวในการทําลายสารพันธุกรรม (DNA damage) และการซอมแซมสารพันธุกรรม (DNA repair)
1.5 ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ผูที่มีประวัติการเจ็บปวยดวย วัณโรคปอด
(pulmonary tuberculosis) พังผืดที่ปอด (pulmonary fibrosis) เชน โรคซิลิโคซิส (silicosis) หรือ กลุมโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง ไดแก หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมโปงพอง emphysema มีความเสี่ยงของ
โรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อปอดอาจนําไปสูการกอตัวของเซลลมะเร็งและกระตุนการ
เปนกอนเนื้อมะเร็งได
1.6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในบุหรี่ 1 มวน จะมีสารซึ่งเปนสวนประกอบประมาณ 4,800 ชนิด และใน
จํานวนนี้จะมีประมาณ 60 ชนิดที่เปนสารพิษหรือสารกอมะเร็ง (Carcinogens) รวมทั้งสารกอมะเร็งปอด เชน โพลีไซ
คลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน เอ็นไนโตรซามีน อโรมาติกเอมีน สารประกอบอินทรีย เชน เบนซีน และ ครีโลไนไตรท
สารประกอบ อนินทรียอื่นๆ เชน สารหนู อะเซทัลดีไฮด เปนตน สารเหลานี้เมื่อผานเขาสูปอดจะทําลายเซลลปอด
ทําใหเกิดความผิดปกติของเซลล เมื่อระยะเวลานานขึ้นเซลลเหลานี้จะกลายเปนเซลลมะเร็ง โอกาสในการเกิด
มะเร็งปอดในผูสูบบุหรี่จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ จํานวนบุหรี่ที่สูบในแตละวัน
และความลึกในการสูบบุหรี่เขาปอด
2. ตัวกอโรค (agent) ในที่นี้คือ สารกอมะเร็งปอด ซึ่งหมายถึง สสารทางกายภาพและสารเคมีซึ่งเปน
สาเหตุกอใหเกิดมะเร็งได สารกอมะเร็งปอดสวนใหญพบไดทั้งในสิ่งแวดลอมทั่วไปและในสภาพแวดลอมการทํางาน
สารกอมะเร็งปอดที่สําคัญและพบบอย เชน สารหนู เรดอน โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน ยาฆาแมลง ซิลิกา
แอสเบสตอส แคดเมียม และนิกเกิล เปนตน โอกาสในการกอใหเกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นอยูกับระยะเวลาในการสัมผัส
และปริมาณการสัมผัสสารกอมะเร็ง
3. ปจจัยในดานสิ่งแวดลอม (environmental factors) สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดจากสิ่งแวดลอม
สวนใหญเกิดจาก มลภาวะ ทางอากาศประมาณรอยละ 2 มลภาวะทางอากาศในสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มลภาวะ
ภายในอาคาร พบไดในบริเวณที่อยูอาศัย หรือสถานที่ทํางาน เชน กาซเรดอน ฝุน ควันจากการประกอบอาหาร เปนตน
และมลภาวะภายนอกอาคาร เชน เขมาควันจากยานพาหนะ โรงไฟฟา และการปลอยควันพิษสารเคมีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน
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กาซเรดอน (Radon) กาซเรดอนเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีรส เปนกาซธรรมชาติที่พบในดินและ
กอนหิน (rock) กาซชนิดนี้สามารถทําอันตรายตอปอดและทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดได ผูที่ทํางานในเหมืองอาจไดรับ
อันตรายจากกาซนี้ได
เยื่อหิน (Asbestos) เยื่อหินพบไดในเหมืองหรือโรงงานที่ผลิตหรือใชสารนี้ เชน โรงงานผลิตผาเบรก คลัทช
ฉนวนกันความรอน และโรงงานทอผาละอองของสารเยื่อหินสามารถลองลอยในอากาศ เมื่อสูดดมเขาไปสารจะไป
ตกคางในปอด ทําอันตรายตอเซลลปอด ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดตามมา มลภาวะทางอากาศ (Pollution) สารพิษใน
อากาศบางชนิด เชน สารที่เกิดจากการเผาไหมของนํ้ามันดีเซล หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ หมอกควัน จัดไดวาเปนมลพิษทาง
อากาศที่สําคัญของ เปนผลผลิตของกระบวนการเผาไหม หรือ สันดาปที่ไมสมบูรณ เปนตนกําเนิดของสารมลพิษทาง
อากาศที่ฝงตัวอยู กับอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กที่เมื่อเขาไปในปอดแลวไมสามารถขับออกมาได สารมลพิษกลุมที่มี
จํานวนชนิดมากที่สุด เปนสารประกอบอินทรียที่มีชื่อวา พอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอน ที่มักเรียกชื่อวา
พีเอเอช หรือ พาห (PAH) ซึ่งมีสารสมาชิกไมนอยกวาสิบชนิดทีเ่ ปนสารกอมะเร็ง และแทบทุกชนิดเปนสารที่คงอยูใน
สิ่งแวดลอมไดนานไมสลายตัวไดงา ยหมอกควันในภาคเหนือมีที่มาจากหลายแหลง ที่สําคัญก็คือ ไฟปา การเผาในที่โลง
และมลพิษจากการใชยวดยานพาหนะ ผลกระทบทางดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ไดแก การรูส ึก
ระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะ การหายใจไมสะดวก โดยเฉพาะกับผูที่เปนโรคหอบหืดมีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุด
หนักถึงขั้นเสียชีวิตได เนื่องจากขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลงอยางรวดเร็วและแมวาอาจจะไมเสียชีวิต
ดวยโรคหอบหืดแตในระยะยาวมักจะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด [2]
ดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
ตัวชี้วัด หมายถึง การนําเสนอสิ่งที่แสดงถึงนัยสําคัญหรือสิ่งที่แสดงแนวโนมเกี่ยวกับปรากฏการณหนึ่งๆที่
ไมสามารถตรวจสอบไดทันที
ตัวชี้วัดมลพิษทางอากาศ (Indicator of Air Pollution) หมายถึง สิ่งที่แสดงนัยสําคัญ และแนวโนม
ของคุณลักษณะและปริมาณของอากาศ
ปจจุบันอากาศทั่วโลกซึ่งรวมประเทศไทยดวยนั้นมีมลพิษปนเปอนอยูมาก ทั้งอากาศที่ใชหายใจภายนอก
อาคาร (Outdoor Air Pollution) และภายในอาคาร (Indoor Air Pollution) และเปนสาเหตุทําใหเกิดการเจ็บปวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําใหสูญเสียคาจายในการรักษาพยาบาลเปนอยางมาก แหลง
ของสารปนเปอนเหลานี้มาจากการประกอบกิจกรรมตางๆในสังคมเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังเกิดจากแหลงตาม
ธรรมชาติอีกดวย ซึ่งอาจจําแนกไดดังนี้
แหลงกอมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจกรรมในสังคม ไดแก การประกอบอาชีพในการประกอบการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การกอสราง การจราจร การเผาศพ และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไดแก
การสูบบุหรี่ การทิ้งและการเผาขยะ การเผาปา เปนตน
แหลงกอมลพิษทางอากาศจากธรรมชาติ ไดแก ฝุนละออง กาซและรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก ฝุน
ละออง กาซ และรังสีจากพื้นผิวโลก จากการระเบิดของภูเขาไฟ แหลงกาซเรดอนจากพื้นผิวโลก ในประเทศไทยนั้น
ประสบปญหากับมลพิษทางอากาศและมีผูเจ็บปวยดวยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ภูมิแพ มะเร็งบางชนิด ซึ่งคาดวาอาจ
เนื่องมาจากมลพิษทางอากาศดังกลาวได โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากพารามิเตอรหลายชนิด ไดแก ความ
เขมขนของกาซ ฝุนละออง (จําแนกตามขนาด) อุณหภูมิ และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของอากาศและแสงแดด ดังนี้
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1. ตรวจวัดกาซทีส่ ําคัญบางชนิด โดยคิดความเขมขนเฉลี่ยความเขมขนของกาซแตละชนิดในชวงเวลา 1
ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide: CO) คารบอนไดออกไซด
(Carbondioxide: CO2) กาซในกลุมไนโตรเจนออกไซด (NOx) (เชน ไนโตรเจนออกไซด (Nitrogenoxide: NO2))
มีเธน(Methane) ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur dioxide: SO2) โอโซน (Ozone: O3) ซีเอฟซี (CFC)
2. ตรวจวัดฝุนละออง โดยคิดความเขมขนเฉลี่ยความเขมขนของฝุนละองแตละชนิดในชวงเวลา 1 ชั่วโมง 8
ชั่วโมง 24 ชัว่ โมง ไดแก ฝุนละอองโดยรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10
ไมครอน (PM 10) และฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
3. รังสี ไดแก รังสีโดยรวมของดวงอาทิตย (Net Rad) และรังสีตกกระทบ
4. ทิศทางลม
5. ความเร็วลม
6. ปริมาณน้ําฝน
7. ความชื้นสัมพัทธ[3]

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีการเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนตุลาคม โดยการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดสรางขึ้น ในกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย อาศัยอยูในอําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง และมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ตามขนาดของกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน ที่มีคาความเชื่อมั่น 80 %
ระดับความคาดเคลื่อน ± 15 ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เนื้อหา
ของเครื่องมือแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ สถานะสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ประวัติการเจ็บปวยใน
ครอบครัว การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เปนตน
สวนที่ 2 แบบสอบถามดานปฏิบัตพิ ฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยแตละขอมีคําตอบให
เลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 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
ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 1 - 2 วัน ใน 1 สัปดาห
ไมปฏิบตั ิ
หมายถึง ทานไมเคยปฏิบตั ิเรื่องนัน้ ๆ
กําหนดการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง
ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง
ไมปฏิบตั ิ

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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เกณฑการแปรผลการประเมินดานปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด คําถามเชิงบวก โดยมี
เกณฑการแปรผล ดังนี้
ขอคําตอบแบบประเมินคาขอคําถามเชิงบวก ประกอบดวยขอคําถามสวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งปอด ขอ 1- 20
ปฏิบัติเปนประจํา
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆทุกวันใน 1 สัปดาห
5 คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง

หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 5 – 6 วัน ใน 1 สัปดาห

4 คะแนน

ปฏิบัติบางครั้ง

หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 3 - 4 วัน ใน 1 สัปดาห

3 คะแนน

ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง
ไมปฏิบตั ิ

หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 1 - 2 วัน ใน 1 สัปดาห
หมายถึง ทานไมเคยปฏิบตั ิเรื่องนัน้ ๆ

2 คะแนน
1 คะแนน

ขอคําตอบแบบประเมินคาขอคําถามเชิงลบ ประกอบดวยขอคําถามสวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งปอด ขอ 21-24
ปฏิบัติเปนประจํา
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆทุกวันใน 1 สัปดาห
1 คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง

หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 5 – 6 วัน ใน 1 สัปดาห
หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 3 - 4 วัน ใน 1 สัปดาห

2 คะแนน
3 คะแนน

ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง

หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 1 - 2 วัน ใน 1 สัปดาห

4 คะแนน

ไมปฏิบตั ิ

หมายถึง ทานไมเคยปฏิบตั ิเรื่องนัน้ ๆ

5 คะแนน

กําหนดคาคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
พฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด มีระดับคะแนนอยูในชวง 4.21 – 5.00
พฤติกรรมเสี่ยงมาก

มีระดับคะแนนอยูในชวง

3.41 – 4.20

พฤติกรรมเสี่ยงปานกลาง

มีระดับคะแนนอยูในชวง

2.61 – 3.40

พฤติกรรมเสี่ยงนอย
พฤติกรรมเสี่ยงนอยมาก

มีระดับคะแนนอยูในชวง
มีระดับคะแนนอยูในชวง

1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

4. ผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
การศึกษาระดับประถมศึกษา
รายได 5,001-8,000 บาท
อาชีพชาวไร ชาวนา เกษตรกร
อายุเฉลี่ย 51.48 ป

จํานวน

รอยละ

60
40
47

60.0
40.0
47.0

- 110 ตารางที่ 2 การปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง
ทานสูบบุหรีม่ วนตอมวน
ทานพนสารกําจัดศัตรูพืชและแมลงในสวน และไรนา
ทานทํางานในสถานที่ที่มีควันจากทอไอเสีย
ทานพนยากันยุงในหองที่ปดมิดชิด
ทานอยูในสถานที่อับ และไมมีการระบายอากาศ
ทานทําฝาเพดานดวยตัวทานเอง
ทานอยูบริเวณปลายลมในขณะทีพ่ นสารกําจัดวัชพืช
ทานอยูในสถานที่ที่มีผูสบู บุหรี่ และสูดควันบุหรี่
ทานพนปุยทางใบ
ทานขับมอเตอรไซด และสูดควันจากทอไอเสีย
ทานสูบบุหรีร่ วมกับการดื่มสุรา
ทานพบปะผูคนที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก เชน งานทําบุญตางๆในชุมชน
การประชุม
ทานเผายางรถยนต
ทานเผาเศษใบไม ใบหญาตางๆ
ทานสัมผัสสารแอสเบสตอสหรือแรใยหินซึ่งใชในวงการ อุตสาหกรรมรถยนต
และฉนวนกันความรอน
ขณะที่ทานสูบบุหรี่ ทานจะสูดควันบุหรี่ใหลึกและแรง เพราะอยากใหควันบุหรี่
เขาปอดมากที่สดุ
ทานมีการหมุนเวียนการใชสารกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร
ขณะที่ทานเจ็บปวยทานจะตองไดรับการเอกซเรย
หมูบานของทานมีหมอกควันปกคลุมในชวงฤดูหนาว
หลังฤดูเก็บเกีย่ วขาว ทานตองเผาตอซังขาว
ทานเปลี่ยนเสื้อผา/รองเทากอนออกจากที่ทํางาน
ทานอาบน้ํากอนออกจากที่ทํางาน
ทานมีการทําความสะอาดอุปกรณที่ใชปองกันการหายใจ/เปลีย่ นแผนกรองฝุน
ทานสวมหนากากปองกัน ขณะทีป่ ฏิบัติงานสัมผัสแรใยหิน
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Mean SD.
4.05
4.69
4.72
4.72
4.88
4.98
4.95
3.92
4.84
4.12
4.24
3.23

1.38
.63
.71
.51
.38
.14
.21
1.09
.42
1.16
1.18
1.24

การปฏิบัติ
พฤติกรรมเสี่ยง
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ปฏิบัตินานๆครั้ง

4.95
4.16
4.95

.41
.77
.35

ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ

4.31

1.15

ไมปฏิบตั ิ

4.83
4.86
3.49
4.62
1.24
1.18
4.71
1.27

.42
.40
1.33
.67
.78
.71
.85
.90

ไมปฏิบตั ิ
ไมปฏิบตั ิ
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมปฏิบตั ิ
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ไมปฏิบตั ิ
ปฏิบัติบอยครั้ง
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5. สรุปผล
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางอายุเฉลี่ย 51.48 ป รายได/เดือน จํานวน 5,001 – 8,000 บาท
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพชาวไร ชาวนา เกษตรกร พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอด
ในอําเภอเถิน ไดแก การไมเคยปฏิบัติในการเปลี่ยนเสื้อผา/รองเทากอนออกจากที่ทํางาน (Mean =1.24) การไมเคย
ปฏิบัติในการอาบน้ํากอนออกจากที่ทํางาน (Mean =1.18) และการไมเคยปฏิบัติในการสวมหนากากปองกันขณะที่
ปฏิบัติงานสัมผัสแรใยหิน (Mean =1.27) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเปนมะเร็งปอดเพศชาย
ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล อําเภอเถิน จังหวัดลําปางและ
ผูเกี่ยวของทุกทาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
Marketing mix and Integrated Marketing Communication that influenced toward
decision-making on choosing to study in higher education of high school students,
Lampang province.

ภควัตร ใจสิน*

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปางใน 15 โรงเรียน จํานวน 312 คน
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความถี่ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA และ Chi square
ผลการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5
หลักสูตรศิลป-คํานวณ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ระหวาง 10,00120,000 บาท อาชีพของผูปกครองรับราชการ นักเรียนสวนใหญสนใจศึกษาตอที่จังหวัดเชียงใหม สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
เรียงลําดับ ดังนี้ ลักษณะทางกายภาพ คาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอนและบุคลากร
และหลักสูตรที่เปดสอน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง พบวา มีเพียงการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สําหรับการสื่อสารดานอื่นไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Abstract
The research aimed to identify marketing mix and Integrated Marketing Communication that
influenced toward decision-making on choosing to study in higher education of high school students,
Lampang province. The sample was the student who was studying in 15 high schools, Lampang province,
for 312 samples. A questionnaire was used as a tool for data collection. A data was analyzed by using
percent, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and Chi-square.
The findings were found that most respondents were female, studying in grade 11 of Art-Math
curriculum, GPA between 2.51-3.00, average income of the family between 10,001-20,000 Baht, and most
parent were government officer. In addition, most respondents were more interested to study in Chiang
Mai province. Moreover, marketing mix that influenced toward decision-making on choosing to study in

* ภควัตร ใจสิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
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higher education of high school students, Lampang province, was descending as follow, firstly, physical
evidence, expenses, ability of teachers and staffs, and courses respectively. Finally, Integrated Marketing
Communication that influenced toward decision-making on choosing to study in higher education of high
school students, Lampang province, was found that public relations and press release were only factors
that influenced the decision, but the other factors were not.
Keywords: Marketing Mix, Integrated Marketing Communication

บทนํา
สถาบันอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับทางเลือก ทั้งนี้เนื่องจากสามารถเลือกไดหลากหลายทั้งในดาน
เปาประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษา และหลักสูตรที่กําหนดโดยสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปจจุบันและพัฒนาการของระบบความรูของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การกําหนดนโยบาย
และกลยุทธทางการตลาด ในการรับนักศึกษาที่แตกตางกัน เพื่อสรางจุดแข็งใหกับสถานศึกษาในการรองรับความ
ตองการและการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชเครื่องมือทางการตลาดใน
การนําเสนอเพื่อสรางแรงจูงใจและสรางจุดสนใจในการเขาศึกษาตอ ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการจึงเปนสิ่งที่สงผลตอจํานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขาศึกษาตอในแตละ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนหนึ่งในตัวชี้วัดความสําเร็จของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
จังหวัดลําปางมีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาศึกษาจํานวน 31 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนที่
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 11,415 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35,
2557) นอกจากนั้นแลวยังมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการมากกวา 9 สถาบัน สงผลใหเกิดการ
แขงขันทางการตลาดในธุรกิจการศึกษา (Education Marketing) คอนขางมาก โดยแตละสถาบันไดนําเครื่องมือ
ทางการตลาดมาเปนสวนสําคัญในการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาในแตละป
จากเหตุ ผลที่ กลา วมาแล วขา งตน ผู วิจัย จึงสนใจที่จ ะศึก ษาส วนประสมทางการตลาดและการสื่อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดลําปาง เพื่อนํามาเปนแนวทางในการเสนอผูบริหารสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
ประโยชนของการวิจัย
1. ทราบถึงสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อนําเปนขอมูลในการเสนอตอผูบริหารสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตอไป
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ไดแก ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ และการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาดเปนแบบจํา ลองกลยุทธท างการตลาดโดยมีตัวแปรตางๆ ที่สถาบันสามารถ
นํามาใชปรับเปลี่ยนสําหรับการเสนอบริการแกลูกคา ในทางตลาดจําเปนตองใชสวนประสมทางการตลาดแบบ 7ps
ทั้งนี้เนื่องจากเปนการตลาดบริการซึ่งถือเปนการบริการวิชาการและการศึกษา ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
การสงเสริมการขาย กระบวนการ ภาพลักษณของสินคา และบุคคล
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง ประกอบดวย
1. หลักสูตร (Programme) Frumkin (2007); Clubillo (2006) ; Hesketh & Knight (1999) อางถึงใน
Al-Fattal, Anas (2010) ไดกลาวถึงการนําเสนอหลักสูตรวาเปนสิ่งที่สถาบันตองตอบคําถามใหไดดวยวาหลักสูตรนั้น
สนองความตองการของลูกคาแลวหรือยัง มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคลายคลึงกันพบวาตลาดและสาธารณชนทั่วไปจะ
แยกแยะความแตกตางระหวางสถาบันโดยอิงตามหลักสูตรและคุณภาพ ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและสถาบันที่
นําเสนอเปนการสรางเอกลักษณเฉพาะของแตละสถาบัน และหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดของ
สถาบันการศึกษาที่จะตองนําเสนอหลักสูตรและบริการใหแกตลาดและลูกคา ไมวาจะเปนนักศึกษา บริษัทหรือผูใหทุน
สนับสนุน
2. ราคา (Price) ราคาจะเกี่ยวของกับคาเลาเรียนและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทอง ราคาจะสะทอนใหเห็น
รายได Joyner (1996) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) เนนใหเห็นวาจํานวนมหาวิทยาลัยที่อาศัยพึ่งพาคาเลาเรียน
เปนแหลงรายไดพื้นฐานมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน การเพิ่มราคาขึ้นเพียง 1% มีผลทําใหกําไรขององคกรเพิ่มขึ้น 28.7%
ราคามีอิทธิพลตอกลยุทธการตลาดเนื่องจากผูปกครองจะกังวลเกี่ยวกับคาใชจายในการเขาศึกษาของนักศึกษา
3. สถานที่ (Place) ระบบของการสงมอบและชองทางในการกระจายสินคาและบริการ ที่ทําใหการบริการ
การศึกษาในเวลาและการสอนตลอดจนการเรียนรูที่มีการกระจายไป และไมจําเปนตองถูกขอจํากัดทางกายภาพและ
ภูมิภาคเนื่องจากเทคโนโลยีทางไอทีสามารถแพรขยายไปไมมีขอบเขตจํากัด Ivy, Naude (2004) & Maringe (2006)
อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) เชื่อมโยงสถานที่กับสถานที่พักอาศัยที่มีบรรยากาศคลายมหาวิทยาลัย ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธดานสถานที่ สถาบันจะตองพิจารณาความสะดวกสบายและความนาสนใจใหกับนักศึกษา
4. กระบวนการ (Processes) สถาบันจําเปนตองใสใจในกระบวนการสงมอบบริการและระบบการคควบ
คุมคุณภาพเพื่อใหลูกคามั่นใจในบริการ อาทิ การจัดการ การลงทะเบียน การสอน การเรียนรู กิจกรรมทางสังคมและ
กีฬา เปนตน
5. ลักษณะและหลักฐานทางกายภาพ (Physical Facilities) Gibbs & Knapp (2002) อางถึงใน AlFattal, Anas (2010) กลาววา สภาพทางกายภาพของสถาบันสื่อถึงภาพลักษณของสถาบันเปนอยางมาก ตัวอยางเชน
เทคโนโลยีที่ใชความสะอาดของหองเรียน พรม การทําความสะอาดหองซักลาง เหลานี้จะเปนการกําหนดบริบทที่แตละ
คนจะเขาใจเมื่อไดมาเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูก็ชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. บุคคล (People) หมายรวมถึงบุคลากรและเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการสอนและบริหาร ซึ่งทําการสง
มอบบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา Wright (1999, p23) อางถึงใน Al-Fattal, Anas. (2010) ไดกลาววา
ความสําเร็จของสถาบันฯ ขึ้นอยูกับทัศนคติ ความทุมเท และความเชี่ยวชาญของกําลังคน มากกวาปจจัยอื่น กลยุทธนี้
ทําใหมั่นใจวา จะมีการแบงปนความเชื่อ และเปาหมายวาจะมุงลูกคาเปนหลัก
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แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
เสรี วงษมณฑา (2540) อางถึงในแคทรียา ตั้งเจริญ (2554) ไดใหคํานิยามการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การว า เป น กระบวนการของการติ ด ต อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ ต อ งใช ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การจู ง ใจหลายรู ป แบบกั บ
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง
1. การโฆษณา (Advertising)
Kotler (2003, p. 15) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววา การโฆษณาเปนวิธีการ
นําเสนอที่มีคาใชจายโดยไมใชบุคคล เพื่อนําเสนอแนวคิด สินคาหรือบริการ โดยระบุผูใหการสนับสนุนอยางชัดเจน
2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)
Kotler (1997, p. 604) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ไดกลาววาการขายโดยใชพนักงานขาย หมายถึง
การขายที่ผูขายติดตอเผชิญหนากันกับผูซื้อที่มุงหวังหนึ่งคนหรือมากกวา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑหรือ
บริการเพื่อตอบขอซักถามและเพื่อใหไดรับใบสั่งซื้อ
3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotions)
สุวิมล แมนจริง (2546, น.346) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการ
ขาย หมายถึง หนึ่งในหนาที่ของการสงเสริมการตลาดที่มุงเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับผูบริโภคพนักงานขาย หรือ
พอคาคนกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ หรือขายสินคา/บริการของผูผลิตในทันทีทันใด หรือใน
ระยะเวลาอันสั้น
4. การประชาสัมพันธและการเผยแพร (Public Relations)
Belch & Belch (2004, p.15) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายวาการประชาสัมพันธ
หมายถึง การจัดการที่มีหนาที่ในการประเมินทัศนคติของสาธารณชนรวมทั้งระบุถึงนโยบายและลําดับการปฏิบัติของ
องคกรที่มีผลประโยชนสวนรวมโดยมีการพัฒนาแผนการสื่อสารออกไปเพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความเขาใจและมีการ
ยอมรับ
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
Kotler (1997, p. 718) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววาการตลาดทางตรง (Direct
Marketing หรือ Direct Response Marketing) หมายถึง ระบบการตลาดที่มีปฏิกิริยาระหวางกันซึ่งใชสื่อโฆษณาหนึ่ง
สื่อขึ้นไปเพื่อใหมีการตอบสนองหรือการซื้อขายที่สามารถวัดได
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง
แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบไอดา (AIDA Model) เปนการแสดงลําดับขั้นตอนของวัตถุประสงคในการสงเสริม
การตลาดประกอบดวย การดึงดูดความตั้งใจ (Attention) การสรางความสนใจ (Interest) การกระตุนความตองการ
(Desire) การทําใหผูซื้อเกิดการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยการใชพนักงานขาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาด
อื่นๆ (Etzel, Walker & Stanton, 2001, G-1) หรือเปนงานสงเสริมการตลาดที่ตองทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ติดตอสื่อสารตามขั้นตอน ดังนี้
1. ความตั้งใจ (Attention: A) ผูสงขาวสารตองทําใหผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟงขาวสารกอน
คนเราจะเกิดความตั้งใจรับขาวสารก็ตอเมื่อขาวสารนั้นนาสนใจ สะดุดหู สะดุดตา
2. ความสนใจ (Interest: I) หลังจากเกิดความตั้งใจรับฟงขาวสารในขั้นที่หนึ่งแลว ผูสงขาวสารควรสรางให
เกิดความสนใจที่จะติดตามผลิตภัณฑหรือขาวสารตอไป
3. ความตองการอยากได (Desire: D) ผูสงขาวสารตองจูงใจใหรับขาวสารเกิดความตองการในผลิตภัณฑ
4. การตัดสินใจซื้อ (Action: A) ผูสงขาวสารซึ่งโดยทั่วไปเปนพนักงานขาย ตองเรงรัดใหลูกคาเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 10,060 คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35, 2557)
วิธีการสุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชากรจึงคํานวณหาขนาดของ
ตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (อางถึงในธานินทร ศิลปจาระ, 2553, น.46) ที่ใชระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 โดย
ใชความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยสามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางได 385 คน โดยผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน เพื่อปองกันปญหาแบบสอบถามที่อาจเก็บไมครบถวน
ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยาง (Random Sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยาง 400 คน
ขั้นตอนที่ 3 การเก็ บ ข อ มู ล แบบสอบถามโดยการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยวิ ธี เ จาะจง (Purposive
Sampling) กับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เรียนพิเศษกับโรงเรียนหรือสถาบันสอนพิเศษ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ สถานศึกษา ระดับชั้น หลักสูตร ผลการ
เรียน รายไดตอเดือนของครอบครัว อาชีพผูปกครอง เปนลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Response
Question) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) และสถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาตอเปนลักษณะคําถาม
แบบจัดอันดับ (Ranking Question)
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน (Likert scale)
5 ระดับ ไดแก 1) หลักสูตรที่เปดสอน 2) คาใชจายในการศึกษา 3) ที่ตั้งของสถาบัน 4) ความรูความสามารถของ
อาจารยผูสอน/บุคลากร 5) ลักษณะทางกายภาพ และ 6) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน
(Likert scale) 5 ระดับ ดังนี้ 1) การโฆษณา 2) การประชาสัมพันธและเผยแพรขาว 3) การสงเสริมการขาย 4) การ
ขายโดยบุคคล 5) การเจาะตลาดทางตรง
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันระดับอุดมศึกษาจังหวัดลําปาง ประกอบดวย
การวัดระดับ ความตั้ งใจในการเลือ กศึก ษา ระดับความสนใจในการเลื อกศึกษา ระดั บความต องการในการเลือ ก
การศึกษา และระดับการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในสถานศึกษา
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การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-way
ANOVA และ Chi square

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลักสูตร
ศิลป-คํานวณ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.51 - 3.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ระหวาง 10,001-20,000
บาท อาชีพของผูปกครองรับราชการ นักเรียนสวนใหญสนใจศึกษาตอที่จังหวัดเชียงใหม
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง จําแนกตามสวน
ประสมทางการตลาด พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังนี้ ดานความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ดานที่ตั้งของสถานศึกษา ดานคาใชจายในการศึกษา ดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา และดาน
หลักสูตร
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง จําแนกตามการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก
ดานเรียงลําดับ ดังนี้ ดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา ดานการขายโดยบุคคล ดานการเจาะตลาดทางตรง
และดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาว
ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ ข องส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ศึกษาตอ พบวา
- ดานความตั้งใจ พบวา หลักสูตรของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจในการศึกษาตอมากกวา
ที่ตั้ง กระบวนการจัดการเรียนการสอน และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร สวนคาใชจายใน
การศึกษาในลําปาง และลักษณะทางกายภาพของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยไมมีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจเลือกศึกษาตอ
- ดานความสนใจ พบวา หลักสูตรของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความสนใจในการศึกษาตอมากกวา
ที่ตั้ง และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร สวนคาใชจายในการศึกษาและลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจเลือกศึกษาตอ
- ดานความตองการ พบวา ทุกปจจัยของสวนประสมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอระดับความตองการ
เลือกศึกษาตอ
- ดานการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ พบวา ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอมากกวาคาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากรและหลักสูตร สวนที่ตั้งและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอ พบวา
- ดานความตั้งใจ พบวา การโฆษณาของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจในการศึกษาตอ
มากกวา การประชาสั มพั นธ และเผยแพร ขา ว ส วนการสง เสริม การขายของสถานศึก ษา การขายโดยบุ คคลของ
สถานศึกษา การเจาะตลาดทางตรงไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

- 118 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

- ดานความสนใจ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความ
สนใจในการศึกษาตอมากกวาการโฆษณา สวนการสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรงไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
- ดานความตองการ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวในสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความ
สนใจในการศึกษาตอ สวนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรงไมมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
- ดานการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวของสถานศึกษามีอิทธิพลตอ
ระดับความสนใจในการศึกษาตอ สวนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรงไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยสามารถนํามา
อภิปรายผลได ดังนี้
ระดับความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึก ษาตอนปลายในจังหวัดลํ าปาง เรีย งลํา ดับจากมากไปนอ ย ดั งนี้ ลัก ษณะทางกายภาพของ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย คาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอนและบุคลากร และหลักสูตรที่เปด
สอน สอดคลองกับ Gibbs & Knapp (2002) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) กลาววาสภาพทางกายภาพเปนสิ่งที่
สื่อใหเห็นถึงภาพลักษณขององคกรหรือสถาบัน เปนสิ่งที่จับตองหรือสัมผัสได ทั้งยังสอดคลองกับ Joyner (1996) อาง
ถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) ที่เนนใหเห็นวาจํานวนมหาวิทยาลัยที่อาศัยพึ่งพาคาเลาเรียนเปนแหลงรายไดพื้นฐานมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชนการเพิ่มขึ้นในราคาเพียง 1% มีผลทําใหกําไรขององคกรเพิ่มขึ้น 28.7% ราคามีอิทธิพลตอ
กลยุทธการตลาดเนื่องจากผูปกครองมักจะกังวลเกี่ยวกับคาใชจายในการเขาศึกษาของนักศึกษา ทั้งยังสอดคลองกับ
Wright (1999, p.23) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) ที่กลาวถึงความสําเร็จของสถาบันฯ ขึ้นอยูกับทัศนคติ ความ
ทุมเทและความเชี่ย วชาญของกําลั งคนมากกวาป จจัย อื่น กลยุท ธนี้ทํ าใหมั่ นใจวาจะมีการแบ งปน ความเชื่อ และ
เปาหมายวาจะมุงลูกคาเปนหลัก และยังสอดคลองกับพีรภาว พุแค (2548) ที่ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานความรูความสามารถและความนาเชื่อถือของ
คณาจารยและบุคลากร
ระดับความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง พบวา มีเพียงการประชาสัมพันธและเผยแพรขาว
ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สําหรับการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขาย
โดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สอดคลองกับสุวิมล แมนจริง (2546,
น.341) อางถึงใน ปวีณา ทิณบุตร (2554) ที่ไดใหความหมายไววา การประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลทางดานความคิดและทัศนคติกับกลุมชนตางๆที่ธุรกิจเกี่ยวของ
ดวย จึงตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ มีการทํางานอยางตอเนื่อง ทั้งยังเปนการติดตอสื่อสารสองทางและเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการสรางเสริมภาพลักษณโดยรวมของกิจการอีกดวย ทั้งยังสอดคลองกับธนวรรณ แสงสุวรรณ
มัลลิกา ตนสอน และฉัตยาพร เสมอใจ (2544, น.170) อางถึงในปวีณา ทิณบุตร (2554) ที่ไดใหความหมายการ
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ประชาสัมพันธหมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่กระตุนการเสนอซื้อสินคาหรือบริการโดยการสรางขาวเกี่ยวกับ
ความสําคัญทางการตลาดโดยใชสื่อวิทยุโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ เพื่อสรางความเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีตอองคกร
สอดคลองกับสุนันทิกา ปางจุติ (2552) ที่ไดศึกษากลยุทธการสื่อสารเพื่อการสรางแบรนดของสถาบันเอกชนที่มีผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางสื่อมวลชน
ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการเก็บขอมูลในสถาบันกวดวิชาเนื่องจากเปนสถานที่ที่มีนักเรียนเลือกศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเก็บขอมูลตัวอยางได 312 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 81.03
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลตอ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ใน
ระดับ อุด มศึ กษาของนัก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในจั งหวัด ลํา ปางในทุ กด าน ยกเว นด านความตอ งการใน
การศึกษาตอ ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรทําการศึกษาเพื่อคนหาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเลือกศึกษา
ตอของนักศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธตอไป
2. ควรทําการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง อาทิ ปจจัยดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี เปนตน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมสื่อเครือเนชั่น
(Factors that Influence Customer’s Loyalty to Nation’s Media)

ณัฐนันท รวยทรัพยทวี

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูชมสื่อตอความภักดีในการรับชมสื่อของเนชั่น ผาน 5 ชองทางคือหนังสือพิมพวิทยุโทรทัศนสื่อ
ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนในมิติของความภักดีทางดานทัศนคติและมิติทางดานพฤติกรรม โดยใช จํานวน
411 ตัวอยางดวยวิธีการแจกแบบสอบถามโดยใช Link เชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามออนไลนพบวา
สัดสวนของเพศชายและหญิงใกลเคียงกันสวนใหญอายุระหวาง 30-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรับชมระหวาง
เวลา 20.00-24.00 โดยรับชมผานทางโทรทัศนและโทรศัพทมือถือมากที่สุด นอกจากนี้ไดวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ตัวแปรดวยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะหความภักดีโดยใชคา
ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกคา (Net Promoter Score; NPS)
ในการศึกษานี้พบวาทั้งปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค
ลวนมีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อเนชั่นทั้งในดานทัศนคติและพฤติกรรมโดยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัย
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีในภาพรวมซึ่งปจจัยดานสินคามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความ
ภักดีในเชิงทัศนคติสงู ที่สุดปจจัยดานราคา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีในเชิงพฤติกรรมสูงที่สุด สวน
ความสัมพันธของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอความภักดีในดานทัศนคติ และดานพฤติกรรมสูงที่สุดคือ
รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมผูมุงมั่นพยายาม (Srtivers) ทั้งนี้ผลคะแนน NPS โดยรวมชี้วากลุมตัวอยางยังไมใชกลุมที่มี
ความภักดีอยางแทจริงและพรอมที่จะเปลี่ยนไปรับชมสื่ออื่น
คําสําคัญ : ความภักดีสื่อสวนประสมทางการตลาดรูปแบบการดําเนินชีวิต
Abstract
The intention of this study is to investigate the relationship of the marketing mix. Factors and
lifestyle patterns of the media to win over the media's Nation Channel on television, newspapers, radio,
online media and social networks. The dimensions of the attitude of loyalty. And behavioral dimensions
Using a questionnaire to collect information from individuals by means of Link Submission linked to a
query. And the followers of the Nation media via online social networks, from 411 sampling in the
proportion of male and female similar. Mostly between the ages of 30-34 years of undergraduate study.
Between the hours of 20.00-24.00 by watching TV viewing through mobile phones, most also have
analyzed the relationship between variables with multiple regression analysis (Multiple Regression
Analysis) and analyzed loyalty. Using the indicators of customer loyalty (Net Promoter Score; NPS).
In this study it was found that both the marketing mix. And the form factor of the consumer lifestyle.
Affect the loyalty of the media nationwide. In terms of attitude and behavior The marketing mix, the four
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factors correlated significantly with overall loyalty. This product factors Correlated significantly with the
highest loyalty attitude. The price factor Correlated significantly with high behavioral loyalty. The
relationship of lifestyle factors, patterns that affect loyalty attitude. And the behavior is the highest form
of living. Group efforts (Srtivers) The results overall NPS score indicates that the sample is not a group
with Paa was well and truly ready to shift to other media

Keyword: Loyalty, Media, Marketing Mix, Lifestyle

บทนํา
งบประมาณในการโฆษณาคือสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ดวยจํานวนมากกวา
แสนลานบาทตอปและมีอัตราเติบโตโดยรวมทุก ทั้งนี้มีการใชเงินเพื่อซื้อสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทโดยประเภท
ของสื่อที่มีการลงทุนมากที่สุดคือสื่อทางโทรทัศนรองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งประเภทของสื่อที่ผูประกอบการใหความ
สนใจสัมพันธกับจํานวนของผูรับชม คือกวารอยละ 95 ของประชากรในประเทศยังรับชมสื่อโทรทัศนเปนหลัก แต
ปจจุบันสภาพการแขงขันทางธุรกิจสื่อสารมวลมีการแขงขันที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ตองการเปดเสรีใน
การรับขอมูลขาวสารของประชาชน จึงเพิ่มชองทางในการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงอีกทั้งตองการใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้นจึงมีการพัฒนาการถายทอดสัญญาณจากระบบอนาล็อคเปนระบบดิจิตอลเพื่อทําให
ขอมูล ขาวสารที่ไ ดมีคุณ ภาพ ถายทอดสัญ ญาณไดรวดเร็ว และไดจํานวนชองสัญญาณที่ม ากขึ้น ทําให ประชาชนมี
ทางเลือกในการรับชมมากขึ้น โอกาสเชนนี้จึงเปนชองทางที่ทําใหผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาท
ในการผลิตรายการและนําเสนอขาวสารจํานวนมากขึ้นจึงเกิดการแยงกลุมผูร ับชม ดังนั้นความนิยมในการรับชมขาวสาร
ของผูบริโภคจึงเปนหัวใจสําคัญในการไดมาซึ่งเวลาในการซื้อโฆษณาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตอไป ไมวาสื่อในชองทางใดก็
ตามลวนแตตองการผูรับชมจํานวนมากดวยกันทั้งสิ้น ประกอบกับปจจัยของความกาวล้ําในเทคโนโลยีของการสื่อสาร
ในระบบดิจิตอลอันเปนยุคที่ขอมูลขาวสารสามารถสงถึงกันไดดวยเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีอุปกรณในการรับสงสัญญาณ
ภาพและเสียงที่มีขนาดเล็กและสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีไรสาย อีกทั้งปจจัยของพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการรับขาวสารจากหลายชนิดอุปกรณในคราวเดียวกัน รวมถึงการใช
เครือขายสังคมออนไลน เพื่อการสงผานขอมูลไปยังเพื่อนหรือคนใกลชิดเพื่อรับทราบขาวสารรวมกันหรือการแชรขอมูล
รวมกันบนเครือขายสังคมออนไลน โดยแนวโนมของผูบริโภคมักจะเชื่อตามขอมูลของคนใกลชิดและเพื่อนที่รูจัก ดังนั้น
การที่ผูรับชมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและติดตามรับชมขาวสารนั้นจึงเปนสวนสําคัญในการชวยแชรขอมูลและบอก
ตอไปยั งเพื่อนหรือคนใกลชิด เพื่อใหติดตามรับชมสื่อในแงสรา งสรรค จึงเป นสิ่งสํา คัญของการประชาสัม พันธที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชนที่ไดคือการไดรับกลุมผูชมใหมและไดรับการตอบรับที่ดีจากผูที่มีความภักดีในการรับชม ซึ่ง
เมื่อมีจํานวนผูชมใหความสนใจมากขึ้นก็จะนําไปสูความสนใจของบริษัทผูประกอบการในการซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา
ตอไป
ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูประกอบการสื่อ ที่มีตอระดับ
ความสัมพันธต อความภักดีใ นการติดตามของผูรับชม โดยปจจัยภายในที่ทําการศึ กษาคือปจจัยส วนประสมทาง
การตลาดเนื่องจากเปนปจจัยฐานทางธุรกิจ และปจจัยภายนอกของการศึกษาคือรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชม โดย
ใชวิธี การศึ กษาและแบ งกลุม ผูบริโ ภคตามรูปแบบการแบง ทางจิ ตตวิท ยา แบบ VLAS จะทํา ใหทราบปจ จัยที่ มี
ความสําคัญสําหรับการพัฒนาทางธุรกิจสื่อสารมวลชน และสามารถนําไปปรับเพื่อพัฒนาการบริหารงานเพื่อสรางความ
ภักดีของผูบริโภคในโอกาสตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับความภักดีในการรับชมสื่อ
เครือเนชั่น
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีตอระดับความภักดีในการรับชมสื่อ
เครือเนชั่น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อทราบถึงระดับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อ อันเกิดจากสวนประสมทาง
การตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูรับชมสื่อเนชั่น

สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับระดับความภักดีของการรับชมสื่อ
2. ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอระดับความภักดีของการรับชมสื่อ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ผูวิจัยไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูที่รับชมสื่อ
เนชั่นผานทาง 5 ชองทาง อันประกอบดวย ทางโทรทัศน ทางวิทยุ ทางหนังสือพิทพ ทางออนไลนและทางเครือขาย
สังคมออนไลน จํานวน 411 ตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม โดยใช Link เชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามออนไลน
เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้สามารถนํา Link ดังกลาวสงตอและ
ประชาสัมพันธไดทางเครือขายสังคมออนไลนไดอยางสะดวกและลดขอจํากัดเรื่องขอบเขตดานสถานที่ของการเก็บ
แบบสอบถาม
ระยะเวลาดําเนินการเก็บตัวอยางชวงเดือนกันยายน 2557

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดี
การสรางความภักดีกับบริษัทหรือองคกรเปนกระแสหนึ่งที่ถูกกลาวถึงในวารสารวิชาการของฮาวเวิรด
(Harvard Business Review) โดยนํามาอางถึงอีกครั้งในเชิงเปรียบเทียบวาบริษัทที่มีลูกคาที่มีความภักดีมากกวายอม
ไดเปรียบเรื่องผลกําไรมากกวา(Victor Ho, 2012) เนื่องจากการเติบโตของบริษัทตองอาศัยลูกคาที่มีความภักดี
เนื่องจาก ลูกคาที่ภักดีนอกจากจะสรางยอดขายซ้ําแลวซ้ําอีกโดยการซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง ยังเปนตัวแทนที่ดีของสินคา
และบริการที่จะชวยบอกตอไปยังเพื่อนหรือคนใกลชิดเพื่อใหซื้อสินคา นําไปสูการเพิ่มขึ้นของลูกคากลุมใหมโดยใชการ
ประชาสัมพันธที่ต่ํากวา แตทั้งนี้การซื้อซ้ําไมไดเกิดจากปจจัยความภักดีเพียงอยางเดียวอาจเกิดจากการที่สินคานั้นไมมี
คูแขงในดานราคา ดานชองทางจําหนายหรือวาผูบริโภคมีความคุนเคยอยูกอนแลวหรือการที่ยังไมมีคูแขงในธุรกิจที่
แทจริงจึงทําใหเปนผูนําแบบผูกขาดในตลาด (ณัฐพัชร , 2549:27 อางถึงในชุลีรัตน, 2553.)
ดังนั้นความผูกพันคือระดับของประสบการณของลูกคาที่รับรูไดในเชิงบวก ซึ่งประสบการณดังกลาวเกิดขึ้น
ไดทั้งในดานทัศนคติและดานพฤติกรรม (Hayes E. Bob, 2014) สําหรับความพึงพอใจของลูกคาคือการวัดทัศนคติที่
ลูกคามีตอตราสินคาและบริการ ความภักดีถูกแบงเปน 2 ความหมาย (Susan E. Wyse, 2013) โดยความภักดีเชิง
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พฤติกรรม คือการแสดงในการใชบริการซ้ําใชบริการเดิมและยากที่จะเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง ขณะที่ความภักดี
เชิงทัศนคติเปนการแสดงออกทางความเห็นและความรูสึกที่มีตอสินคาหรือบริการหรือวาตราสินคาหรือวา บริษัทซึ่ง
นําไปสูพฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Oliver, 1999) ในบางครั้งลูกคาแสดงพฤติกรรมความภักดีโดยไมตองมีความรูสึกเชิง
ทัศนคติแตในทางกลับกันลูกคาแสดงทัศนคติความรูสึกภักดีโดยไมตองแสดงพฤติกรรมความภักดีใดใด (Susan E.
Wyse, 2013) ซึ่งแสดงวาความภักดีทั้งสองมิติเปนอิสระจากกันแตในทางหนึ่งความภักดีดานทัศนคติและพฤติกรรม
สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาดเปนการนํากลยุทธเกี่ยวกับสินคาผลิตภัณฑหรือบริการ การจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาดมาประสมเปนหนึ่งเดียว โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิด
ความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อางถึงในพิบูล, 2545: 42) สวน
ประสมทางการตลาดเปนการรวบรวมตัวแปรที่อยู ภายใต การควบคุม ของอคก ร เพื่อ ใชส นองตอบความตองการ
(Demand) และทําใหไดประโยชนจากการแขงขัน (Competitive advantage) (Wheelen L. Thomas and
Hunger J David, 2012: 199)
แตเดิม Boden คือผูที่แบงประเภทของสวนประสมทางการตลาดออกเปน 12 องคประกอบ และภายหลัง
ไดถูกจัดใหมเหลือเพียง 4 องคประกอบหลัก คือ สินคา (Product) ราคา (Price) ชองทางจําหนาย (Place) และสวน
สงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps (McCathy, 1964 อางถึงใน Goi Lee Chai, 2009) จากนั้นรูปแบบ
สวนประสมทางการตลาดไดมีการปรับปรุงเรื่อยมามีการปรับมุมมองใสสวนของลูกคาไดเปนสวนประสมทางการตลาด
สําหรับลูกคา (4Cs) และสวนประสมทางการตลาดดานบริการ (7PS)
ผลสรุปของการศึกษาในงานวิจัยของ Goi Lee Chai เรื่อง“A Review of Marketing Mix: 4P or
More?” สรุปวา สวนประสมทางการตลาด 4Ps ยังคงถูกใชงานอยางแพรหลาย แมจะมีขอจํากัดอยูบางแตเปนเพราะ
ความเรียบงายของกรอบแนวคิดนี้จึงทําใหยังคงถูกใชงานอยูและไดรับการยอมรับวาเปนแกนของสวนประสมทาง
การตลาด ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาสวนประสมทางการตลาดหลัก 4Ps
โดยพิจารณารวมกับการศึกษาเรื่อง“A
Comparative Study on Marketing Mix Models for Digital Products” โดยเปรียบเทียบรูปแบบของสวนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4P, 4C, 4S กับสินคาและบริการในยุคดิจิตอลซึ่งสรุปวาโดยพื้นฐานแลวสามารถนําสวนประสมทาง
การตลาด 4P ไปประยุกตใชกับสินคาและบริการที่เปนดิจิตอลได (WnagKanLiang, Wang Yuan and Yao JingTao,
2005) ดังนั้นการศึกษานี้จึงใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 4Ps เปนตัวแปรในการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สงที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจการจัดหาการใชหรือการบริโภคที่
สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชน
บรรจุภัณฑสีราคาคุณภาพตราสินคาบริการและชื่อเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานที่บุคคลหรือ
ความคิดผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา
(Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการหรือเปนคุณคา ทั้งหมดที่ลูกคารับรู
เพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong and Kotler. 2009) หรือหมายถึง
คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวาราคา
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
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การสงเสริมการตลาด (PLace) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือ
ความคิดหรือตอบุคคลโดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวา
จะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677)
การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงบุ คคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับการเคลื่อนยายสินคาหรื อ
ผลิตภั ณฑไ ปยังผู บริโ ภคซึ่ง อาจะเกิด ขึ้นโดยทางตรงจากผูผลิ ตไปยั งผูบ ริโภค หรื อทางออมโดยการผ านคนกลาง
(Armstrong and Kotler. 2009)
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ในการแบงกลุมของผูบริโภคเพื่อใหผูผลิตไดทราบถึงความตองการที่ผูผลิตตองผลิตสินคาหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองผูบ ริโภคมีหลักเกณฑหลากหลาย ตั้งแตหลักประชากรศาสตรซึ่งเปนการแบงดานกายภาพไปจนถึงแบงตาม
บุคลิกลักษณะซึ่งเปนดานจิตวิทยา เนื่องจากรสนิยมและความแตกตางของผูบริโภคมีบทบาทในการเลือกซื้อสินคามาก
ขึ้น (Gunter &Furnham อางถึงในสุมาลี, 2545: 23)
การแบงกลุม ผูบริโภคดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตมีหลากหลายหลักเกณฑเชนเดียวกัน โดยเกณฑการแบง
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใชเพื่อการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในปจจุบันคือ การแบงกลุมรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและทัศนคติในการดํารงชีวิต (The Values and Lifestyles หรือ VALS ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัย
สแตนฟอรด SRI (Standford Research Institute) โดยมีเกณฑการแบง 2 แกนหลักคือ แกนตามแนวนอนเปนดาน
แรงจูงใจหลักตามความเชื่อและทัศนคติในกาดํารงชีวิต (Primary Motivations) อันประกอบดวยความคิดความสําเร็จ
และการแสดงตัวตนและเกณฑตามแนวตั้งคือแบงตามทรัพยากร (Resources) โดยทรัพยากรคือการศึกษาฐานะความ
มั่นใจความเปนผูนําศักยภาพทางรางกายจิตใจและในอีกหลายองคประกอบที่มีในแตละคนไมเทาเทียมกันซึ่งการ
แบงกลุมนี้จะไดลักษณะของผูบริโภค 8 กลุมดังนี้ กลุมผูดิ้นรน (Survivors), กลุมนักปฏิบัติ (Makers), กลุมผูมุงมั่น
พยายาม (Strivers), กลุมผูอนุรักษนิยม (Believers), กลุมผูแสวงหาประสบการณ (Experiencers), กลุมผูประสบ
ความสําเร็จ (Achievers), กลุมผูมีชีวิตสมบูรณแบบ (Thinkers), กลุมผูสมหวังในชีวิต (Innovators)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)
• สินคา (Product)
• ราคา (Price)
• ชองทางนําเสนอ (Channel)
• สวนสงเสริมการตลาด
(Promotion)

ความภักดีของผูบริโภค

(Chai Lee Goi, 2009)

(Customer Loyalty)
• มิติดานทัศนคติ (Attitude)

ปจจัยจําแนกรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (VALS)
• กลุม ผูส มหวังในชีวิต
(Innovators)
• กลุมผูมีชีวิตสมบูรณแบบ
(Thinkers)
• กลุมผูประสบความสําเร็จ
(Achievers)
• กลุมผูแสวงหาประสบการณ
(Experiencers)
• กลุมผูอนุรักษนิยม (Believers)
• กลุมผูมุงมั่นพยายาม (Strivers)
• กลุมนักปฏิบัติ (Makers)
• กลุม ผูดิ้นรน (Survivors)
(SRI, 2006
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

• มิติดานพฤติกรรม (Behaviour)
(หมะหมูด หะยีหมัด, 2555)
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การดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2557 โดยเลือกกลุมตัวอยาง
จากประชากรที่รับชมขาวสารจากชองทางตางๆ ของเนชั่นซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงอาศัยวิธีการคํานวณดวยสูตร
การหาขนาดตัวอยางของประชากรที่ไมทราบจํานวนที่แนนอนของ W.G. Cochran (วิเศษพรรณ, 2553) ที่ความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ใชวิธีการสงแบบสอบถามดวยวิธีการสงลิงคเชื่อมโยงไปยัง
แบบสอบถามแบบออนไลน แลวสงลิงคนั้นไปยังประชาชนทั่วไปโดยอาศัยการสงตอดวยเครือขายสังคมออนไลน รวมถึง
ประชาสัมพันธ ลิงคดังกลาวดวยการนําไปประชาสัมพันธผานเฟสบุคและเว็บไซดรายการตางๆ ของเนชั่นและสงตอให
กลุมผูชื่นชอบผูประกาศขาวของเนชั่น เขามาตอบแบบสอบถาม โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 588 คนชุด
และไดตัวอยางที่รับชมสื่อเนชั่นในรอบ 3 เดือนที่ผานมาผานทางสื่อ 5 ชองทางดวยกันคือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
เว็บไซดและเครือขายสังคมออนไลนรวมทั้งสิ้น 411 คน
ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด กับผูที่มีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง
เพื่อนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัต (สุจิตรา, 2543) ของแบบสอบถามที่มีมาตรวัดอันตรภาคชั้น 5
และ 11 อันดับ ในแบบสอบถาม 3 สวน จํานวน 57 ขอซึ่งไดคาอัลฟาเทากับ 0.909 ซึ่งถือวาอยูในชวงที่มีความ
นาเชื่อถือ
เมื่อเก็บตัวอยางครบทั้งสิ้น 411 ชุด ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสิถิติ โดยอาศัยการใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาในการแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จากนั้นอาศัยวิธีการแยกองคประกอบของตัวแปรดาน
รูปแบบการดําเนินชีวิตโดยอาศัยวิธีการ อาศัยสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรและพยากรณตัวแปรที่
ทําการศึกษาดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise ดวย
ความเชื่อมั่นทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษากลุมตัวอยาง 411 คน พบวาสัดสวนระหวางเพศชายและหญิงคิดเปนรอยละ 47.2 และ
52.80 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 30 – 34 ป คิดเปนรอยละ 23.64 ระดับการศึกษา
สวนใหญคือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.72 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจางในสังกัดเอกชน
คิดเปนรอยละ 54.01 ซึ่งรายไดเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.60 ขนาด
ครอบครัวของกลุมตัวอยางอยูที่จํานวนสมาชิกระหวาง 3 – 4 คน
ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา กลุม ตัวอยางไดรับชมสื่อเนชั่นผานชองทางตางๆ โดยชองทางที่มีการรับชมสูงสุดคือ
ทางโทรทัศนคิดเปนรอยละ 25.78 รองลงมา ติดตามใชบริการผานชองทางเครือขายสังคมออนไลนทั้งเฟสบุคทวิต
เตอรของเนชั่นชองรายการของเนชั่นคิดเปนรอยละ 24.59 และอันดับที่ 3 คือ ใชบริการผานชองทางออนไลนคือเว็บ
ไซดของเนชั่นและบริษัทในเครือคิดเปนรอยละ 20.57 ซึ่งทั้งสามชองทางมีผูใชบริการรวมรอยละ 70.94 ซึ่งถือไดวา
ชองทางสื่อออนไลนเปนชองทางหลักที่กลุมตัวอยางใชเพื่อการรับชมเนื้อหาของเนชั่น
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยชนิดหลายตัวแปรของสมมติฐานระหวาง
ความสัมพันธของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด และตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอความภักดีของการ
รับชมสื่อเนชั่นทั้งดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 พบวาตัวแปรสวนประสมทาง
การตลาดและตัวแปรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอความภักดีในการรับชมสื่อเนชั่น โดยสวนตัวแปรประสม
ทางการตลาดและตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) กับความภักดีในการรับชมสื่อ
เทากับ 0.723 และ 0.298 ตามลําดับโดยมีคาพยากรณ (R-Square) รอยละ 52.3 และ 8.9 ตามลําดับซึ่งมีรายละเอียด
ความสัมพันธของตัวแปรดังนี้
ตั ว แปรส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ ความภั ก ดี ด า นทั ศ นคติ มี ค า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.716 และคาพยากรณตัวแปรที่รอยละ 51.3 คือปจจัยดานสินคา
สวนสงเสริมทางการตลาดและชองทางนําเสนอโดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (B) เปน 1.133, 0.672 และ 0.373
ตามลําดับ พบวา สินคาเปนตัวแปรสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอความภักดีทางดานทัศนคติสูงที่สุด
ตัว แปรส ว นประสมทางการตลาดที่ มีค วามสัม พัน ธ อย างมี นัย สํา คั ญกั บความภัก ดีด า นพฤติ ก รรมมี ค า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.682และคาพยากรณตัวแปรที่รอยละ 46.5 คือ ปจจัยดานราคา
สินคาชองทางนําเสนอและสวนสงเสริมการตลาดโดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (B) เปน 0.965, 0.583, 0.337 และ
0.368 ตามลําดับ พบวา ปจจัยดานราคาเปนตัวแปรสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอความภักดีทางดาน
พฤติกรรมสูงที่สุด
ตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีดานทัศนคติมีคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.256 และคาพยากรณตัวแปรที่รอยละ 6.6 คือตัวแปรกลุมผูมุงมั่นพยายาม,
กลุมผูประสบความสําเร็จกลุมผูสมหวังในชีวิตกลุมผูแสวงหาประสบการณโดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (B) เปน
0.314, 0.207, 0.191 และ 0.174 ตามลําดับ พบวา กลุมผูมุงมั่นพยายามเปนตัวแปรดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธตอความภักดีทางดานทัศนคติสูงที่สุด
ตั ว แปรรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ ความภั ก ดี ด า นพฤติ ก รรมมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.277และคาพยากรณตัวแปรที่รอยละ 7.7 คือ ตัวแปรกลุมผูมุงมั่นพยายามกลุม
นักปฏิบัติกลุมผูแสวงหาประสบการณและกลุมผูตอสูดิ้นรน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (B) เปน 0.351, 0.255,
0.235และ 0.222 ตามลําดับพบวา กลุมผูมุงมั่นพยายามเปนตัวแปรรูปแบบดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธตอความภักดี
ทางดานพฤติกรรมสูงที่สุด
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สรุปผลการวิเคราะหความภักดีของผูชมสื่อเนชั่นผานดัชนีชี้วัดความภักดี (NPS)
ผลการวิเคราะหดัชนีคาความภักดีของผูบริโภคไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดคาดัชนีชีวัดความภักดีของผูบริโภค
กลุมของ

Detracto Passive Promote

ผูบริโภค

rs (0-6)

(7-8)

rs (9-10)

25.06%

44.77%

30.17%

5.11%

ความภักดีเชิง
25.55%
ทัศนคติ

41.12%

33.33%

7.79%

ถาทานตองการทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
"เนชั่น" จะเปนแหลงขอมูลแรกที่ทานนึกถึง

36.98%

36.98%

26.03%

-10.95%

ทานมั่นใจที่จะแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักของ
ทานใหติดตามขาวสารจากเนชั่น

30.66%

45.50%

23.84%

-6.81%

ทานจะติดตามขาวสารจากเนชั่นในชองทางที่
ทานติดตามอยูอยางตอเนื่องและตอไป

ความภักดีเชิง
27.74%
พฤติกรรม

40.63%

31.63%

3.89%

ทานยินดีเสียคาบริการเพิ่มเพื่อใหไดขอมูลเชิง
ลึกจากแหลงขาวของเนชั่น

55.23%

34.55%

10.22%

-45.01%

คําถามเกี่ยวกับความภักดี
ทานมีความพึงพอใจกับการไดติดตามเนื้อหา
ขาวสารจากเนชั่น
ทานมั่นใจคุณภาพเนื้อหาขาวสารที่ระบุ
แหลงที่มาจากเนชั่น

NPS

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลของลักษณะกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุมตัวอยางสามารถอภิปรายไดวา กลุม
ตัวอยางเปนกลุมคนทํางานรุนใหมที่เริ่มตนการใชชีวิตและตองการความกาวหน า มีความสนใจในขาวสารและการ
ติดตามขาวสารดวยชองทางที่สะดวกผานเครือขายสังคมออนไลนใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเปนชองทางที่เหมาะสม
สําหรับรูปแบบการใชชีวิตในปจจุบัน เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถใชงานไดหลากลายอีกทั้งเทคโนโลยีในการหลอม
รวมสื่อ (Media Convergence) กลุมตัวอยางที่มีรายไดและการศึกษาที่สูงยอมมีโอกาสที่จะ เขาถึงสื่อไดหลากหลาย
ชองทางกวาจึงมีโอกาสที่จะเปรียบเทียบคุณภาพและเนื้อหาในแตละชองทาง
จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อนเชั่น
สามารถอภิปรายไดดังนี้
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สวนประสมทางการตลาดดานสินคามีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อมากที่สุดทั้งในดานทัศนคติและ
โดยรวม เนื่องจากเนื้อหาสาระของรายการและขาวสารที่นําเสนอเปนสวนประกอบหลักที่ทําใหผูชมเกิดความสนใจ
ทั้งนี้ทัศนคติของผูชมตางมีความเชื่อมั่นในการติดตามเนื้อหาของเนชั่นและมั่นใจในคุณภาพของเนื้อหา ซึ่งเปนสวนที่
ผูชมคาดหวังเปนอันดับแรกอางอิงจากคะแนน NPS ในสวนของทัศนคติที่ไดผลเชิงบวกในความหมายของความมั่นใจใน
คุณภาพดานเนื้อหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวิตตอความตั้งใจ
ซื้อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (จารุวรรณ, 2553) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการเคเบิลทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ (ประเด็จและณัฐ,
2554) และการเลือกซื้อโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ชวนันทและชนะ
เกียรติ, 2557) ซึ่งทั้ง 3 การวิจัยไดผลในทางเดียวกันคือสินคา/บริการลวนเปนปจจัยที่มีผลตอตัวแปรเปนลําดับสูงสุด
และสัมพันธกับทิศทางการบริหารของเนชั่นซึ่งใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระ(สุทธิชัย, 2555)
ถัดลงมาคือสวนประสมทางการตลาดดานราคาเนื่องจากราคามีความออนไหวตอพฤติกรรมของผูบริโภค
โดยตัวแปรนี้เปนตัวแปรที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงไปใชบริการอื่น (Goi Lee Chai, 2009) แตในธุรกิจสื่อสารมวลชน
ราคาของสื่อที่ผูบริโภคตองการมีมูลคานอยและราคาใกลเคียงกันตางเพียงคาเสียเวลาของผูบริโภคในการรับชมขอมูล
ขาวสารเทานั้นซึ่งจุดนี้จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคไมไดคํานึงถึงเวลาที่สูญเสียไป
จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อเนชั่น
สามารถอภิปรายไดดังนี้ รูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 6 ใน 8 กลุม มีความสัมพันธตอการเกิดวามภักดีของสื่อเนชั่นแสดง
วาสื่อของเนชั่นสามารถตอบสนองการรับรูของผูชมไดหลากหลายกลุม แตทําใหการเลือกประเด็นการนําเสนอของ
เนื้อหากวางดวยเชนกัน ซึ่งนาจะมาจากการศึกษานี้เปนการศึกษาในทางกวางซึ่งไมไดเจาะจงเนื้อหารายการประเภทใด
ประเภทหนึ่งทําใหกลุมผูชมมีความแตกตางทางบุคลิกและทัศนคติอยางเห็นไดชัด
ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอพบวา คาพยากรณของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีคามากกวา
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตแสดวารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความภักดี
มากกวา ดังนั้นในการพัฒนาธุรกิจดานสื่อสารมวลชนเพื่อทําใหผูชมเกิดความภักดีและติดตามรับชมจึงควรเนนพัฒนา
ปจจัยภายในดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานสินคาซึ่งคือเนื้อหาสาระที่ผูประกอบการจะ
นําเสนอและควบคุมปริมาณดานราคาซึ่งควรคํานึงถึงใน 2 ลักษณะคือ ราคาในดานรูปธรรมคือคาใชจายที่ผูชมตอง
รับผิดชอบและราคาดานเวลาที่ผูชมตองใชไปกับการรับชม สวนของชองทางนําเสนอนั้นควรมีชองทางที่หลากหลายแต
ควรมีแตพอดีเพื่อใหผูบริโภคไมเกิดความสับสนในการติดตามรับชมชองทางที่มากเกินไป
ทั้งนี้ผูประกอบการควรใสใจในการตรวจสอบความพึงพอใจตอการรับชมในแตละชองทาง แตละรายการ
และแตละชวงเวลาเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพไดอยางตรงจุด
ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดแยกรายการแยกชวงเวลาและแยกชองทางและ
เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความภักดีรวมดวยเพื่อทําใหเห็นภาพในการวิจัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of Sri Wiang Chai
Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

จตุพร โปธาวิน*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนศูนยเครือขายศรี
เวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวนทั้งสิ้น 135 คน โดยวิธีการเจาะจงคือ ผูบริหาร
จํานวน 12 คน และสุมตัวอยางจากครูผูสอนโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 123 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม
(t -test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 อยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ผลการ
เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัตงิ าน โดยภาพรวมละรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน
ใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงาน
ตนเองหรือรายงานประจําปควรรายงานตอสาธารณชนและตนสังกัด
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน การดําเนินงาน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Abstract
This research aimed to study and compare performance, as well as recommendations for the
quality assurance of education (QA) in the schools of Sri Wiang Chai network. Population and the
samples in the study were school administrators and teachers in the schools of the network. A total of 135
people were broken down into 12 administrators selected by a purposive sampling method, and 123
teachers determined by using Krejcie and Morgan table. The instrument was rating scale questionnaire

* จตุพร โปธาวิน ครูผูสอน โรงเรียนบานแมหวาง ( ราษฏรอุปถัมภ ) ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

- 134 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

with a value of reliability co-efficient at .98. The statistics in data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test (two-mean comparison) and one-way analysis of variance (One-way
ANOVA) with the method of Scheffé (different pair comparison). The results indicated that the
performance of internal QA in the schools was shown at the moderate level, both overall and in all
aspects. The comparison of the performance between by sex, overall and in each aspect was not different,
but when compared among work experience, the performance, both overall and in all aspects was
different at a statistically significant level at .05. Recommendations on the QA performance in the schools
were raised such a guideline as a preparatory QA workshop provided for personnel’s readiness, a funding
supported for the QA performance, IT provided for effective operation, and self-assessment (SAR)
reports or annual reports declared to the public and informed to the heading affiliation.
Keywords: Internal Quality Assurance, Performance, Sri Wiang Chai Network, Lumphun Primary
Educational Service Area Office 2

บทนํา
กระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็ว ประชาชนจึงจําเปนตองไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสมดุล การพัฒนาการศึกษาไทยในระยะที่ผานมาถือวา
ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง แตยังไมเปนที่เพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมาย การศึกษาไทยจึงตองเปนกระบวนการที่เตรียมและนําคนไทย สังคมไทยใหกาวสูอนาคตอยางมั่นคง
และรูทันโลก ดวยเหตุนี้การพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคต จึงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในสวนที่
เปนปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วประเทศ
ปจจุบันมีป จจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ ทําใหการประกันคุ ณภาพการศึกษาเป น
สิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการอาทิการตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศตาง ๆ การสื่อสารที่ไร
พรมแดนการเพิ่มเสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสารตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ปจจัยเหลานี้ไดกระตุนใหผูที่อยูในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ที่ตอง
มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง
บัญญัติวา ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดใหมี
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ในกฎกระทรวง มาตราที่ 5 วาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ไดกลาววา การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตองกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 - 2561) ไดมีเปาหมายวา ภายในป 2561 มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอ ยางเปนระบบ โดยเนนเปาหมายหลักสามประการอันไดแก ดานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ที่ประสบอยูกอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระบบประกันภายใน จึงสงผลใหไมมีการดําเนินการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เปนรูปธรรม เพราะระบบประกันคุณภาพภายในเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง และทุกคนตองมี
สวนรวมในการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนและมีหนาที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน มีความสนใจในการวิจัยเรื่อง การดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรี
เวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 วิธีการดําเนินงานตางๆ โดยตองการทราบวาสภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัยเปนอยางไร มีแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา
ศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตาม เพศ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางและข อ เสนอแนะการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 187 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 12 คน และครูผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 175 คน จาก 11 โรงเรียน (ขอมูลบุคลากรศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
ขอมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557)
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กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตารางอัตราสวนของ Krjcie and Morgan
(1970:608) ไดแก ครูผูสอน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 123 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํารวจ รายการ (Check List) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) มีจํานวน 34 ขอ โดยจําแนกขอคําถามที่เปนประเด็น จํานวน 3 ดาน คือ
ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงานผล ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.92 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริหาร
และครูผูสอนในโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน
135 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 135 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษา ทํ า การคํ า นวณหา ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ( X ) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D)
เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จําแนกตามเพศ โดยการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม (t -test) และเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ สําหรับขอมูลตอนที่ 3 ซึ่งไดจากผูบริหารทั้ง 12 ทาน นํามา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการนับคาความถี่ของคําตอบ และนําเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง

ผลการศึกษา
1. ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
1.1 ระดั บ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ทั้ง 3 ดานโดยภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการ อยูในระดับมาก
รองลงมา ดานการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง และดานการรายงานผล อยูในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
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2.1 ระดั บ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.2 ระดั บ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา
โดยรวมและรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. แนวทางและขอเสนอแนะการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรี
เวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 สรุปไดดังนี้ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน ใชขอมูลสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงานตนเองหรือรายงาน
ประจําปควรรายงานตอสาธารณชนและตนสังกัด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยภาพรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ โรงเรียนใชกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติเปนแนวทางในการดํ าเนินงานผลการประเมิ นสถานศึกษามีก ารพัฒนาเขาสูม าตรฐาน
สถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเปนแนวทางในการดําเนินงานผลการประเมินสถานศึกษามีการพัฒนาเขาสู
มาตรฐานสถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ซึ่งไดดําเนินการ ตามขั้นตอน คือ มีมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนจะตอง
เปนผูกําหนดมาตรฐาน รวมทั้งตัวบงชี้คุณภาพใหครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอนและผลการ
เรียนรู มีการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาเนื่องจากตองมีการตัดสินใจในทุกระดับที่ตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนแนวทาง มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน ในแผนจะตองกําหนดเปาหมายและทิศทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายในชวงระยะเวลาที่กําหนด แลวดําเนินการตามแผน เปนขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานแผนงานโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผน มีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ เปนขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเพื่อรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในขั้นตอนนี้สถานศึกษาจะตองวางกรอบและกําหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล แปลความ สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานเปนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพื่อเผยแพรใหผูที่
เกี่ยวของทราบ พรอมทั้งเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ
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เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลํา พูน เขต 2 จํ าแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดา น ไมแตกตา งกั น
เนื่องจากเพศไมมีผลตอระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พัฒนพล แกวยม สิริพร เรืองสุรัต น (2556) เรื่องสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา บุคลากรที่มีเพศแตกตาง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9 แหง โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพล แกวยม สิริพร เรือง
สุรัตน (2556 ) เรื่องสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9
แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา บุคลากรที่มีประสบการณทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็น ในดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน แตมีความ
คิดเห็นในดานการบริหารจัดการและดานการมีสวนรวมและทัศนคติของบุคลากรแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ คณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2554) เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบวา บุคลากรมี
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การดําเนินการงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หนวยงานภายนอกและหนวยงานตน
สังกัดที่จะทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตองจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนาขาราชการครูและ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหทราบแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนบางสวนจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานตน
สังกัด แตไมไดเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ เชน กลุมผูปกครองและชุมชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการรายงานผล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2. ควรศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางอื่นเชน ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระหวางเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 กับ เขต 2
4. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา ในการ
จัดทํามาตรฐานโรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
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ความรู แ ละให คํ า แนะนํ า ด ว ยดี เ สมอมาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า นที่ ไ ด ก รุ ณ าตรวจสอบ ให คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า
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ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
Community Expectations towards Early Childhood Education
in Ban Patan Child Development Center, Ban Thi Sub-district,
Ban Thi District, Lamphun Province

ชาลิสา อภิวงควาร*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางความคาดหวังของชุมชนตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา
ชุมชนใน 3 หมูบาน คือ หมูบานปาตาล หมูบานปาตาลฮองแฮ และ หมูบานเตาปูน จํานวนทั้งสิ้น 310 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น 0.76 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของ
ชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ
ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน คือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมเทคนิคการสอนใหมๆใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
บูรณาการการเรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปวางแผนพัฒนา และมีการจัดอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูสงเสริมประสบการณ
คําสําคัญ : ความคาดหวัง การจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
The research objectives focused on studying and comparing community expectations towards
early childhood education, as well as finding ways to develop administrations of early childhood
education in ‘Ban Patan’ child development center, Lamphun province. A number of 310 samples of in
the study were selected from three villages in Patan, Patan Hong Hae, and Tao Poon villages by using
Krejcie and Morgan table. The instrument was a rating-scale questionnaire with a value of reliability coefficient at 0.76. The statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and One-way
analysis of variance (One - Way ANOVA). The results were found that the community expectations
towards early childhood education in the child development center were at high level, overall and in all
aspects. The comparison of the community expectations among villages was different with a statistically
significant level at .05 Suggestions in the child development center were raised on more training of new
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teaching techniques for teachers, a new design of local curriculum, an integration of new teaching for
ASEAN, an active listening of the executives for a development planning; and buildings also conducive
to teaching and learning environment.

Keywords: Expectation, Early Childhood Education, Child Development Center

บทนํา
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสําคัญ อยางยิ่ง ที่จะชวยสงเสริมให
เด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนคําที่ใชเรียก
เด็กตั้งแตปฏิสนธิจนถึง 6 ป ซึ่งอยูในวัยที่คุณภาพของชีวิตทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญากําลังเริ่มตน
เด็กวัยนี้ตองการการเรียนรู ในสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดาน จากบิดา มารดา คนรอบขางและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหเกิดพัฒนาการที่เปนรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย
และจิตใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ เพราะเด็กในชวงตั้งแตปฏิสนธิในครรภแมจนถึง 4 ป ระบบประสาทและ
สมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผูใหญ) การอบรมปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการทุกดานใหแก
เด็กปฐมวัยไดเจริญเติบโตเต็มศักยภาพในชวงอายุนี้จะเปนรากฐานที่ดีจะใหเขาเติบโตเปนเยาวชนและพลเมืองที่ดี
เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตไดก็ดวยการพึ่งพาพอแม และผูใหญที่
ชวยเลี้ยงดูปกปองจากอันตรายหากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชิดอบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะ ตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยไดอยางเหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และ
สังคม การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป (5 ป 11 เดือน
29 วัน ) ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลาวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยที่
สําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมองการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียกตางกันไป
หลายชื่อ ซึ่งแตละโปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรมซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะชวยพัฒนาเด็กในรูปแบบ
ตาง ๆ กัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับ การถายโอนจากสวนราชการ
ตางๆ และที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง การดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจที่สําคัญขอ
องคองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําหนาที่บริหารจัดการศูนยพัฒนา เด็กเล็กเพื่อเปนการกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ สามารถเตรียม
ความพรอมเด็กเล็กเพื่อใหเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะ และแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแมผูปกครองสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางผาสุกหมดความกังวลใจ (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หนา 1)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับเลี้ยงเด็กอายุระหวาง 2- 6 ป กอนที่จะเขา
เรียนชั้นประถมศึกษา ศูนยเหลานี้มีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัด และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดของกรมศาสนา ศูนยโภชนาการเด็กของกรมอนามัย
สถานสงเคราะหเด็กกอนวัยเรียน กองบัญชา การตํารวจตะเวนชายแดน เปนตน ในสวนขององคกรสวนทองถิ่นตําบล
บานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล จากกรม
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 แหง จํานวนนักเรียน 110 คน ครูพี่เลี้ยง 8 คน
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สรุปผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล เทศบาลตําบลบานธิ ขอมูล ณ ปการศึกษา
2556 บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู เด็กมีความสนใจ มีสุขภาพจิตที่
ดี ราเริงแจมใส รวมกิจกรรมทุกกิจกรรม เด็กไดเรียนรูในโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัดสภาพแวดลอม
ของศูนยมีการปรับภูมิทัศนภายในและภายนอกใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก รมรื่นและสวยงาม การจัดการเรียนการ
สอนของครูมีคุณภาพดีมาก การบริหารจัดการศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจดี มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มีความซื่อสัตยสุจริต รูจัดแบงปน สนใจและมีความสุขกับงานดานศิลปะดนตรี
การเคลื่อนไหวรักการออกกําลังกาย เด็กมีพัฒนาการดานสังคม มีวินัยรับผิดชอบตนเอง เลนและทํากิจกรรมกับผูอื่นได
มีพัฒนาการดานสติปญญา สนใจเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว มีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค จุดดอยคือ เด็กขาดความมั่นใจ ไมคอยกลาแสดงออก
การจัด การศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาปฐมวัย จัดให ศูนยมีส ภาพแวดลอ มนาอยู สะอาด สวยงาม
บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน มีประสบการณ มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส ยอมรับฟงความ
คิดเห็นและความรูสึกของเด็ก ใหความสนใจอยางเสมอภาคอยางยุติธรรม ใหอิสระในการแสดงออกของเด็ก ผูปกครอง
ใหความสนใจตอการดําเนินงานของศูนย สวนที่ควรพัฒนา คือ การสงเสริมดานสุขอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย เชน
หองน้ํา หองสวม โรงอาหาร หองเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก ในดานที่เกี่ยวกับสังคมแหงการเรียนรู ศูนยควรมีการ
จัด กิจ กรรมร วมกั บองค กรในชุ มชนทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ส วนที่ต องมี การปรั บปรุง พั ฒนา คือ ควรมีง บประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ไดแก การแตงกายของเด็กใหสวยงามตามถิ่นและชาติพันธุ
ของทองถิ่นของตนเอง และควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งตองมีการสงเสริมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโครงการออมทรัพย เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักประหยัดอดออมโดยมีการฝากเงินออมทรัพยทุกวัน ดานการพัฒนา
จําเปนตองสงเสริมนิสัยรักการอานโดยมีการพัฒนาการอานแบบหลากหลายรูปแบบ
จากผลการดํา เนิน งานทั้ง หมด สิ่ งที่ ตองมีก ารพั ฒนาต อไป ไดแก การจั ดการศึ กษาระดับ ปฐมวัย ดา น
คุณธรรมควบคูกับดานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน เด็กมีความรูและทักษะพื้นฐานเบื้องตน
มีพัฒ นาการเต็ม ตามศั กยภาพ เพื่ อเปน รากฐานในการเรี ยนตอ ในระดับ พื้น ฐานอยา งมี คุณ ภาพ และปลูก ฝง ทาง
ดานระเบียบวินัย เปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยูในสังคมของระบอบประชาธิปไตยอันมีพะมหากษัตริยเปนประมุข
ของชาวไทยตอไป การบริหารจัดการศูนยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองไดรับการชวยเหลือในดานตาง ๆ
ดังตอไปนี้ 1) ดานอาคารเรียน เนื่องจากอาคารเรียนไมตรงตามแบบมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก 2) ดานสถานที่คอนขาง
คับแคบไมมีสนามหญาสนามเด็กเลนที่กวางขวางและเพียงพอสําหรับเด็ก 3) ดานงบประมาณไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก
ในการจัดการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน ซึ่งยังตองมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยในฐานะครูผูดูแลเด็กสังกัดสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
ตาลตามความคาดหวังของผูปกครองในตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ผูปกครองมีความคาดหวัง ดานใดมาก
ที่สุดจากมาตรฐาน 6 ดาน ซึ่งจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานที่ควรปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนโดยตรงตอผูที่
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ของชุ ม ชนต อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นป า ตาล
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามชุมชนจาก 3 หมูบาน
3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของชุมชนกลุมตัวอยางที่มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรในชุมชน 3 หมูบานจาก 20 หมูบาน ที่นําบุตรหลานเขารับการดูแลในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาตาลมากที่สุด 1) หมูบานปาตาล 2) หมูบานปาตาลฮองแฮ 3) หมูบานเตาปูน จํานวนทั้งสิ้น 1,599 คน
กลุมตัวอยาง ประกอบดวยประชากรในชุมชน 3 หมูบาน คือ หมูบานที่ 1 บานปาตาล หมูบานที่ 2 บาน
ปาตาลฮองแฮ และหมูบานที่ 3 บานเตาปูน จํานวน 310 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยาง
ของ (Krejcie & Morgan, 1970) อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543 แลวสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ เปนแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปาตาล มีจํานวน 3 ตอน จํานวน 44 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน จํานวน 6 ดาน
คือ ดานมาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานมาตรฐานดานบุคลากร ดานมาตรฐานดานอาคาร
สถานที่สิ่งแวดลอม ดานมาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานมาตรฐานดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานมาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.756

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจาก ประชากรใน
ชุมชน 3 หมูบาน คือ บานปาตาล บานปาตาลฮองแฮ และ บานเตาปูน ในปการศึกษา 2557 จํานวน 310 คน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ
มาใชในการวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุมชนตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามหมูบาน โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูด วยวิธี Scheffe โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
1. ระดับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามชุมชน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะ ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมเทคนิค
การสอนใหมๆ ใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น บูรณาการการเรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน
ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปวางแผนพัฒนา และมีการจัดอาคารสถานที่ใหเอื้อตอ
การเรียนรูสงเสริมประสบการณ

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนดังนี้
ผลการวิจัยความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอธิ
จังหวัดลําพูนเมื่อพิจารณาในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูปกครองคิดวาเด็กในวัยอนุบาล เปนวัยที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ทุกอยาง การที่ผูปกครองจะสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสักแหง จึงตองมีความไววางใจ ถึงจะสงบุตร
หลานเขาเรียน เพราะเหตุนี้จึงทําใหผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิทย ศรีฉาย (2547) ไดทําการศึกษา “สภาพความคาดหวังและเปรียบเทียบ เกี่ยวกับ
สภาพการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ลําดับความคาดหวัง ของผูปกครองนักเรียนทั่งในภาพรวมของผูปกครองนักเรียน และจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน และรายไดของครอบครัวนักเรียนสอดคลองกัน โดยความ
คาดหวัง ในลําดับแรกของแตละดาน ไดแก ดานหลักสูตร คือเรื่องการจัดหลักสูตรที่มีการจัดประสบการณหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก คือ เรื่องหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะมีแสงสวาง
เพียงพอ และสามารถปรับความสวางได เมื่อบรรยากาศภายนอกหองมืดหรือสวางมากเกินไป ดานการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายอารมณ จิตใจ สังคม
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และสติปญญาและ ดานความสัมพันธระหวางครูกับครอบครัวของเด็ก คือ เรื่องพบปะผูปกครองของเด็กในความดูแล
ทุกคนอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เชน ชวงรับสงเด็ก และสอดคลองกับผลการวิจัยขอ โพธิญาณ กานจักร (2547)
ไดทําการศึกษา “ความคาดหวังของผูปกครอง ที่มีตอการบริการศึกษาของโรงเรียนบานปะคําดง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย” ในดานการบริหารวิชาการ เพื่อเปรียบเทียบ ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการบริหารศึกษา
พบวา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับคาดหวังมาก
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล
อําเภอบานธิ ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน เมื่อจําแนกหมูบาน ออกเปน 3 หมูบาน ทั้งโดยภาพรวม และรายดานในทุก
ดาน แตกตางกันอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูปกครอง ประชาชนในชุมชนมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูง มีความรู ความสามารถหลากหลายอาชีพ ผูปกครอง
และประชาชนในชุม ชนไดเ ล็ง เห็น ความสํ าคั ญ ของการจั ดการศึ กษาปฐมวั ย เพราะเด็ก วั ยนี้ เป น หัว ใจสํ าคั ญของ
การศึกษา เปรียบเสมือนผาขาว ที่เราจะนําสีอะไรมาปาย ผาขาวก็จะเปนสีนั้น ไมตางอะไรกับตัวเด็ก ที่ผูปกครอง ครู
ผูดูแลเด็ก ที่จะสอนอะไร เด็กก็ไดรับสิ่งนั้น
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน คือผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กตองการที่จะใหครูผูดูแลเด็กไดมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแกปญหารวมกัน เพื่อพัฒนาศูนยใหดียิ่งขึ้นไป จึงเขารวมเปนสมาชิก
เครือขายครูผูดแู ลเด็กอําเภอบานธิ และเขารวมเปนสมาชิกชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็กจังหวัดลําพูน และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมเทคนิคการสอนใหมๆใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น บูรณาการการ
เรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
วางแผนพัฒนา และมีการจัดอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูสงเสริมประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับวิจัย ธนกร
ระวั ง สั จ (2549) ได ทํ า การศึ ก ษา “ความคาดหวั ง ของผู ป กครองที่ มี ตอ การจั ดการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรียลักษณ ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” พบวา ขอเสนอแนะ
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรียลักษณ ตําบลไทรมา
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 2.1) ตองการครูที่มีความรู ความสามา รถ ประสบการณในการเรียนการ
สอนและมีความรูดานพัฒนาการเด็ก 2.2) จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนเกิดพัฒนาการที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 2.3) มีสื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวัย 2.4) ตองการใหมีอาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น
สวยงาม 2.5) ตองการใหครูและผูปกครองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมี วิสัยทัศน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.2 มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในด า นการ
ปฏิบัติงานและวินัยในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้งจากหัวหนาหนวยงาน
1.3 มีอุปกรณเครื่องเลนที่มีความปลอดภัย
1.4 มีการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ดานรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา
1.5 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.6 มีการจัดตั้งเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน ชมรมผูปกครอง
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอาชีพและรายไดของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวามีความสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนและ
สงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทราบความคาดหวังและการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและความคาดหวังของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรัฐบาล
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินในที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.สุจิรา หาผล อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร เสริตานนท ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดร.พรสันติ์
เลิศวิทยาวิวัฒน ดร.สาโรจน แกวอรุณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการ
ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการ
บริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท าน ที่ ไ ด กรุ ณ าให ค วามรู และใหคํ า แนะนํ า ดว ยดีเ สมอมา ผูท รงคุณ วุ ฒิทุ ก ท านที่ ไ ดก รุ ณ า
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ประกอบดวยประชากรในชุมชนทั้ง 3 หมูบาน คือ บาน
ปาตาล บานปาตาลฮองแฮ และ บานเตาปูน ที่เปนกลุมตัวอยางและทุกทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความ
คิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
Community Expectations towards Early Childhood Education of
‘Ban Klang Wittayanukun’ School, Muang District, Lamphun Province

ณัฐพิมล ถาวรคุณ*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา ชุมชน
ใน 3 หมูบาน คือ หมูบานกลาง หมูบานขี้เหล็ก และ หมูบานพญาผาบ จํานวนทั้งสิ้น 322 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น 0.79 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวัง
ของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกหมูบาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน คือ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพิ่มเพียงพอกับจํานวนเด็ก โรงเรียนควร
มีควรปรับปรุงดานความสะอาดของหองน้ําไมใหสงกลิ่นเหม็น โรงเรียนควรจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
ใชประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานที่
คําสําคัญ : การจัดการศึกษาปฐมวัย ความคาดหวัง ชุมชน โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล จังหวัดลําพูน
Abstract
The aims of this research were to study and compare expectations, as well as find ways to
improve the administrations on early childhood education in the community school, namely ‘Ban Klang
Wittayanukun’, Muang district, Lamphun province. Population and samples in the study were determined
into a number of 322 people in 3 villages – Klang, Khee Lek, and Paya Phab villages - by using Krejcie
and Morgan table. The instrument was a rating-scale questionnaire with a value of reliability co-efficient
at 0.79. Statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and One-way analysis of
variance (ANOVA). The results were found that community expectations towards early childhood
education in Ban Klang Wittayanukun were at high level, both overall and in all aspects. The comparison
of early childhood education among 3 villages was different without statistically significant level at the
.05. Recommendations from 3 villages were that (1) the school should have recruited more teachers,
enough for a number of increasing children; (2) the school should have improved the cleanliness of
bathrooms; (3) the school should have provided appropriately and adequately with modern media for a

* ณัฐพิมล ถาวรคุณ ครูผูสอน โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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practical use in teaching and learning; and (4) the school should have supported the children to learn more
outdoors.
Keywords: Early Childhood Education, Expectations, Ban Klang Wittayanukun School,
Lamphun Province

บทนํา
การพัฒนาคุณภาพของมนุษยมีความจําเปน เนื่องจากมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญที่สุดของชาติ
โดยเฉพาะการเริ่มตนของชีวิต คือ ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ป การศึกษาปฐมวัยจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล เมื่อเด็กไดรับการปูพื้นฐานที่ถูกตองตั้งแตระยะปฐมวัย มีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหครบ
ทั้ง 4 ดาน ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา รวมทั้งมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตวัยเยาว
ยอมสงผลใหเด็กเติบโต เปนคนที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป (ประกาย ถิ่นจันทร, 2547,
หนา 22 )
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสําคัญ อยางยิ่ง ในอันที่จะชวย
สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ทั้งนี้เนื่องจาก
เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายระหวาง 0 - 6 ขวบนั้น เปนวัยที่มีการพัฒนาของพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตใน
อัตราที่สูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาท และสมองซึ่งเจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะที่เกิดการเรียนรู
อยางเต็มที่ เมื่อไดรับ การสงเสริมอยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปตางเชื่อวา ประสบการณที่เด็ก
ปฐมวัย ไดรับเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ การวางรากฐานที่
ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับ ประเทศชาตินั่นเอง กลาวไดวา
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การสรางเสริมพัฒนาการ ทุกดานใหเจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพ
และเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูช ีวิต โดยคุณสมบัตทิ ี่มุงสรางเสริม คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุมคุณธรรม
จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอม และคานิยม ความเสมอภาค ดังนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะ
เปนการวางรากฐานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค อีกทั้งยังมี ความสําคัญในฐานะที่
เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หนา 2)
เทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในปจจุบัน โดยไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตปพุทธศักราช 2542 สงผลใหเกิด การปรับเปลี่ยน
โครงสรางใหม ซึ่งแตเดิมการจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนในเขตตําบลจะอยูภายใตการดูแล
ของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตอมาในปพุทธศักราช 2542 ก็เริ่มมีการโอนยายโรงเรียนเทศบาลเมืองเขามาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2548, หนา 37 ) การโอนยายเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อป
พุทธศักราช 2542 – 2545 กลุมโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการชวยเหลือและรวมมือกันในการ
พัฒนาการศึกษาในกลุม โรงเรียนพันธมิตรภายใตความรวมมือแบบไตรภาคี ตอมาการโอนยายเริ่มมีมากขึ้น ในระหวางป
พุทธศักราช 2546 จนถึงปจจุบันไดมีสถาบัน หรือโรงเรียนภายใตสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นมากมาย ไมวา
จะเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม และจากการโอนยายสังกัด และดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้เองสงผลทําใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่มาจากการดําเนินงานที่ไมมีแนวทางการจัดการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน
เหมาะสมกับบริบทและยากตอการปฏิบัติ (อุดมลักษณ กุลพิจิตร 2550, หนา 326)
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เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อป
2542 รับดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียน อายุ 2.5 – 4 ป ในระดับอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ป และ อนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ป
เพื่อใหมีความพรอมทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม พรอมทีจ่ ะเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษาตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา โดยผลการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกของ
สถานศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) และ รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)อยูในระดับดีมาก
แตยังมีขอเสนอแนะจากกรรมการผูประเมินในแตละดาน เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ในฐานะครูผูสอนใน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับงานโรงเรียน มีหนาที่รับผิดชอบดูแลเด็ก
และ พัฒนาความพรอมใหกับเด็กทุก ๆ ดาน จึงมีความสนใจทําการวิจัยนี้เพราะไดพบขอเสนอแนะที่กรรมการ
ผูประเมินไดกลาวไวเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ดังนั้นในฐานะผูว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีตอโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
ซึ่งจะนํามาประกอบกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 2 และ รอบ 3 ที่ไดใหขอเสนอแนะไว ซึ่งจะ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อ.เมือง ลําพูน จ.ลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบาน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประกอบดวยประชาชนในตําบลบานกลาง จํานวน 12 หมูบาน เปนจํานวนทั้งสิ้น 9,866 คน
กลุมตั วอยา ง ประชาชนในชุมชน จํานวน 3 หมู บาน คือ หมูบานที่ 1 บานพญาผาบ หมูบา นที่ 2
บานกลาง และหมูบานที่ 3 บานขี้เหล็ก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,950 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 322 คน
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน โดยแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบานกลางวิทยานุกลู อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check
List) มีจํานวน 40 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 4 ดาน คือ
ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากผูปกครอง ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.79
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชนใน
หมูบานในชุมชนบานกลาง คือหมูบ านพญาผาบ หมูบานขี้เหล็ก และหมูบานบานกลาง จํานวนทั้งสิน้ 322 คน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 322 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ
มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูลเชิงปริ มาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุ มชนตอ การจั ด

การศึกษาปฐมวัยทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (ˉx) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ
ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามหมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffe โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อ.เมือง ลําพูน จ.ลําพูน
1. ระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยา
นุกูล อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน จําแนกตามหมูบาน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการวิเคราะหคาความถี่ของขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน คือ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพิ่ม
เพียงพอกับจํานวนเด็ก โรงเรียนควรมีควรปรับปรุงดานความสะอาดของหองน้ําไมใหสงกลิ่นเหม็น โรงเรียนควรจัดใหมี
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใชประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริม
ใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานที่

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ชุมชนของนักเรียน มีความเชื่อวาการศึกษาระดับอนุบาล เปนการศึกษาที่ตองมีการฟูมฟกใหเด็กมีพื้นฐานที่ดี มีความ
คาดหวังใหบุตรหลานมีพัฒนาการการเรียนรูที่ดี อยูในสถานที่ที่ปลอดภัยไววางใจใหดูแลบุตรหลาน และถือวาเปนการ
วางรากฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงทําใหชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา ชุมชนคาดหวังใหนักเรียน

- 151 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สติปญญาละสังคมดานพฤติกรรมที่พึงประสงคของครูพี่เลี้ยง คาดหวังใหอาคาร
สถานที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความสัมพันธกับชุมชนและบริการอื่นๆคาดหวังใหปฏิสัมพันธ
กับครูแบบแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และตองการใหโรงเรียนจัดบริการรับ-สง
การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน พบวา ไมแตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจาก เนื่องจากทั้ง 3 หมูบานเปนสังคมที่อยูใกลเคียงกัน มี
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนกัน ไมวาจะวัฒนธรรมดานการกิน การทํางาน ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษเหมือนกัน มีวิถีหรือบริบทของสังคมการทํางานที่อยูในยานนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ไมวาจะดานบุคลากร
และการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งอยูในทํานองเดียวกัน ผูบริหารไดใหความสําคัญตอ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ตอบสนองความตองการของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเรียนรูที่
สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวย
ความรัก ความเขาใจเปนพื้นฐานใหเด็กพัฒนาตนเอง ซึ่งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นก็สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2547, หนา 1 - 5) ที่ระบุวาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนา
เด็กเล็กตั้งแต 3 – 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการแรกของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้อ
อาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเอง
และสังคม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2550) ไดวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและความ
คาดหวังของผูปกครองตอครูปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา ที่พบวา ผูปกครองที่อยูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันของครูปฐมวัย โดยภาพรวม ดานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน รายขอที่มีคาความถี่สูงที่สุด คือ ควรสนับสนุน
และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 300 คน เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน หมูบานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก หมูบานขี้เหล็ก มีคาความถี่ จํานวน 115 คน รองลงมาคือ หมูบานกลาง มีคาความถี่ จํานวน 95 คน และ
หมูบานพญาผาบ มีคาความถี่ จํานวน 90 คน ตามลําดับ จากประเด็นรายขอทั้งหมด 9 ขอ มีรายขอที่มีขอเสนอแนะซึ่ง
แตกตางกันระหวาง 3 หมูบานอยางชัดเจน ไดแก ขอที่ 5 การแจงกิจกรรมตาง ๆ ควรมีการแจงขาวสารที่ชัดเจน และ
แจงลวงหนา อยางนอย 3-5 วัน คาความถี่มากที่สุด คือ หมูบานกลาง จํานวน 130 คน รองลงมาหมูบานพญาผาบ
จํานวน 87 คน และหมูบานขี้เหล็ก จํานวน 12 คน หมูบานขี้เหล็กมีขอเสนอแนะนอยกวาหมูบานกลางและ หมูบาน
พญาผาบ อาจเปนเพราะ 2 ชุมชนมีบุคลากรที่ทํางานอยูในโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลจํานวนหลายคน ขาวสาร
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจึงมีการเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธบอกตอไดรวดเร็วกวาหมูบานกลาง ขอที่ 7
โรงเรียนใหความรวมมือและสนับสนุนกับชุมชนเปนอยางดี มีคาความถี่สูงสุดคือ หมูบานกลาง จํานวน 120 คน
รองลงมาคือ หมูบานขี้เหล็ก จํานวน 50 คน และ หมูบานพญาผาบ จํานวน 30 คน ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุมชนใน 2
หมูบานดังกลาวไมไดใหความสําคัญในกิจกรรมของโรงเรียนไมไดมีสวนสนับสนุน ซึ่งแตกตางจากหมูบานกลางที่เห็น
ความสําคัญจึงมีขอเสนอแนะขอนี้มากกวา 2 หมูบาน และในขอที่ 9 ควรมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง
คาความถี่มากที่สุด คือ หมูบานพญาผาบ จํานวน 50 คน รองลงมาหมูบานขี้เหล็ก จํานวน 49 คน และหมูบานกลาง
จํานวน 2 คน หมูบานพญาผาบและหมูบานขี้เหล็กมีขอเสนอแนะสูงกวาหมูบานกลาง อาจเปนเพราะหมูบานกลางเปน
ชุมชนที่อยูใกลโรงเรียนที่สุด จึงสามารถที่จะติดตอสื่อสารกับโรงเรียนและครูไดตลอด มีการรับรูขาวสารไดอยางทั่วถึง
สามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดตลอด ดังนั้นการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง จึงไมจําเปน
มากนักสําหรับหมูบานกลาง
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ
ชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพิ่มเพียงพอกับ
จํานวนเด็ก
1.2 ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โรงเรียนควรมีควรปรับปรุงดานความสะอาดของ
หองน้ําไมใหสงกลิ่นเหม็น
1.3 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โรงเรียนควรจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใช
ประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ
1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนกับชุมชน โรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู
นอกสถานที่
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี เ ปรี ยบเทีย บอาชีพ การศึ กษาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย ของชุม ชนในการจั ด การศึก ษาปฐมวั ย
โรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของแตละ
โรงเรียน เพื่อทราบความคาดหวังและการปรับปรังการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและความคาดหวังของ
ชุมชนในโรงเรียนรัฐบาล
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียน
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การบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณา
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ในหมูบานในชุมชนบานกลาง คือหมูบานพญาผาบ
หมูบานขี้เหล็ก และหมูบานบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดกรุณาตอบ
แบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Operation of Internal Supervision in the Schools of Sri Wiang Chai
Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

ตวงพร คงเมือง*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประชากรและกลุม
ตัวอยางในการศึกษาคือ ผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย จํานวนทั้งสิ้น 135 คน โดยวิธีการเจาะจงคือผูบริหาร
12 คน และสุมตัวอยาง ครูผูสอน 123 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา ที่ไดคาทดสอบความ
เชื่อมั่นที่ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามขนาดโรงเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางในการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 คือโรงเรียนตองซักซอมทําความเขาใจกับครูผูสอนวา การ
นิเทศมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง มีตารางปฏิทินวางแผนการนิเทศภายใน การนิเทศจะเปนแบบเพื่อนชวย
เพื่อนอยางมีกัลยาณมิตร มีการสรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเนื่อง รวมทั้งขอมูลที่สรุปจาก
คณะกรรมการประเมินควรมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบเพื่อจะไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป
คําสําคัญ : การนิเทศภายในโรงเรียน การดําเนินงาน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Abstract
This research aimed to study and compare the operation of internal supervision, and find ways to
improve the operation in the schools of Sri Wiang Chai network under Lamphun Primary Educational Service
Area Office 2. Population and samples in the study were administrators and teachers in the schools of the
network of which a total of 135 people were selected by using a purposive sampling and simple random
sampling method – that was determined into a specific group of 12 administrators, and a sample group of 123
teachers by using a Krejcie and Morgan table. The instrument was a rating-scale questionnaire with a value of

* ตวงพร คงเมือง ครูผูสอน โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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reliability co-efficient at 0.97. The statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and
one-way analysis of variance (One - Way ANOVA) with LSD test (Least Significant Difference). The results
were found that the operation of internal supervision in the schools of Sri Wiang Chai network was at high
level, both overall and in all aspects. The comparison of experiences resulted in a difference with statistically
significant level at. 05, and that of school size was found in no significant difference. Guidelines from the
respondents were raised in order to develop the internal supervision in the schools such performance as a
repeated co-understanding of the importance and need of supervision; a schedule for supervision planning; a
friendly-peer-supervision practice; morale building activities among supervisors and supervisees; a continuous
monitoring process; as well as some advice of assessment from the evaluation committee notified to the
supervisees for the next planning.
Keywords: Internal Supervision, Operation, Sri Wiang Chai Network, Lamphun Primary Educational Service
Area Office 2

บทนํา
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปน
การมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตองพัฒนาคุณภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทันในยุคโลกาภิวัตน ตลอดจน
ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2550: 23-24 )
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบริหารและครูตองทราบถึงภารกิจหลักและตระหนักถึงปญหาที่
เกิดขึ้น ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการ กระบวนการ เทคนิควิธีการ และกิจกรรมนิเทศ ตลอดจน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศนํามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง ครูผูสอนในโรงเรียน
ใช เ พี ย งแต จ ะสอนให ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายของโรงเรี ย นแล ว ยั ง จะต อ งมี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู แ ละ
ประสบการณในการทํางานใหทุกคนในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหครูสามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนใหดียิ่งขึ้น และพัฒนาตามความตองการของนักเรียนดวยการใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543: 53) การนิเทศภายในจะประสบ
ความสําเร็จได โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผูสอน และบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือใน การพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสําคัญการนิเทศภายในคือการเรียนรูของครูเพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความรูทันการเปลี่ยนแปลง ทันเหตุการณ ซึ่งจะทําใหเขาใจวิธีการตางๆไดอยางชัดเจน วิธีการที่ทําใหครู
สามารถพัฒ นาตนเองได หลายวิธี การแลกเปลี่ย นเรีย นรูร ะหวา งเพื่อ นครู ดว ยกั น นัก เรี ยนมี โอกาสไดรั บความรู
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความรูและรวมคิดวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูทั้งปญหาของตนเอง เพื่อน ครูและ
พอแม เพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541: 87)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มุงสงเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการปฏิบัติและวัดผลสําเร็จของงานอยาง
เปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบได มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยางมี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน (รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ, 2555: 13)
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จากการศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ป ญ หาการดํ า เนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นในศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย ซึ่ ง
ประกอบดวยโรงเรียนในตําบลนาทราย ตําบลแมลาน และตําบลกอ จํานวน 11 โรงเรียน ยังมีการปฏิบัติการนิเทศนอย
มากและโรงเรียนสวนใหญก็ไมประสบความสําเร็จในดานการนิเทศภายใน เพื่อแกปญหาในดานการเรียนการสอน
กระบวนการดําเนินการแตละโรงเรียนยังขาดเปาหมายอยางชัดเจน สวนใหญการนิเทศขาดความตอเนื่อง การนิเทศ
ไมเปนระบบ กิจกรรมการนิเทศไมหลากหลาย ผูนิเทศมีภาระงานมากเกินไปจนไมสามารถทําการนิเทศตามปฏิทินได
จากข อ มู ล ดั ง กล า วทํ า ให ผู วิ จั ย ในฐานะครู ผู ส อน ได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาการนิ เ ทศการศึ ก ษาซึ่ ง เป น
กระบวนการที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางหนึ่ง
สําหรับใหผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในสถานศึกษานําไปประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานศึกษาและความ
ตองการของโรงเรียนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน และ ขนาดโรงเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย น ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ยงชั ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 12 คน จาก 11 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง
กลุมตัวอยาง ครูผูสอนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 123 คน จาก 11 โรงเรียน วิธีเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาด
ตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608) จากนั้นจึงแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยางตามจํานวน
ประชากรในแตละโรงเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรี
เวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ
(Check List) เกี่ยวกับการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA ของ
Deming (Deming, W. Edwards ,1989: 84-85) มีจํานวน 40 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ดานการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดานการตรวจสอบและกํากับติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียน และ ดานการประเมินผลและแกไข
ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา
(IOC) อยูระหวาง 0.8-1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.971
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริหารและ
ครูผสู อน ในโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในปการศึกษา
2556 จํานวนทั้งสิ้น 135 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 135 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การดําเนินงานการนิเทศภายในของ
โรงเรียน ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน จําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least
Significant Difference) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
1. ระดั บการดํา เนิ นงานการนิเ ทศภายในของโรงเรี ยน ศู นย เครื อข ายศรี เวี ยงชัย สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
“มาก” ทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางานและขนาดโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบ
การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน จําแนกตามประสบการณในการทํางานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของ
โรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการศึกษาแนวการพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 คือโรงเรียนตองซักซอมทําความเขาใจกับครูผูสอนวาการนิเทศ
มีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง มีตารางปฏิทินวางแผนการนิเทศภายใน การนิเทศจะเปนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
อยางมีกัลยาณมิตร มีการสรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเนื่อง ขอมูลที่สรุปจากคณะกรรมการ
ประเมินมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบเพื่อจะไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเปนการลด
ชองวางตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เปนตัวเชื่อมประสิทธิภาพในการทํางาน ใหดําเนินไปอยางเปนระบบ มีขั้นตอนอยางมี
คุณภาพ ดังนั้นการนิเทศภายในจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะวาการนิเทศ
ภายในเปนยุทธศาสตรโรงเรียนเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความรวมมือรวม
ใจของบุคลากรภายในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนเปนระบบอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไมได ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นวพร งามลออ (2552: 40) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการนิเทศการศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน เขตบางกอกนอย ผลการวิจัยสรุปไดวา การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ยั ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ และ ยั ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ วาสนา มั ค นา (2553:
บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผลปรากฏวา
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก มีการดําเนินการนิเทศภายในทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
การเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษาลํ า พู น เขต 2 จํา แนกตามประสบการณ ทํ า งาน โดยรวมแตกต า งกัน ทั้ ง นี้ อ าจขึ้ น อยู กั บ
ประสบการณในการทํางาน ที่ทําใหสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกตางกันทั้งในดานการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การตรวจสอบและกํากับผลการนิเทศภายในโรงเรียน และการประเมินผลและแกไข
ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย สมโภชน เรืองมะเริง (2551: 76-80) ไดศึกษาการพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียนลุงถอนราษฎรอุทิศ อําเภอจักราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการ
ดําเนินงาน พบวา วงรอบที่ 1 ทุกคนมีความรูความเขาใจ ตามกรอบงานการนิเทศภายในทักษะในการปฏิบัติการนิเทศ
ปญหาอุปสรรค คือครูมีประสบการณการสอนนอย ทําใหไมกลาเสนอแนะความคิดเห็น การพัฒนาวงรอบที่ 2 พบวาครู
มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน สามารถปฏิบัติการนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจากขนาด
โรงเรียนในเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีลักษณะบริบทโรงเรียน
ใกลเคี ยงกัน มีการจัดอบรม สัมมนา ผู รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน และที่สําคั ญมีการประเมินการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งเครือขายสม่ําเสมอ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง จึงทําใหโรงเรียนที่มีขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนไดอยางครบถวน ตามขั้นตอน สงผลการ
ดําเนิน งานการนิเ ทศภายในของโรงเรีย นทั้ งขนาดโรงเรีย นใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม แตกต างกัน ซึ่ งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ นนทรัตน เทศารินทร (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาในเรื่องการดําเนินงานการนิเทศภายใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลศึกษาคนควาไดวา บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเดียวกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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แนวทางในการดํ าเนิน งานการนิ เทศภายในของโรงเรีย น ศู นย เครือ ขา ยศรี เวี ยงชัย สํ านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน คือโรงเรียนตองซักซอมทําความ
เขาใจกับครูผูสอนวาการนิเทศมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง ซึ่งอาจจัดทําโครงการรองรับ มีตารางปฏิทินวาง
แผนการนิ เ ทศภายในเป น รายภาคเรี ย น ตลอดจนผู มี ส ว นร ว มกํ า หนดเกณฑ ก ารนิ เ ทศภายใน มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศจะเปนแบบเพื่อนชวยเพื่อนอยางมีกัลยาณมิตร มีการ
สรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเนื่อง กระตุนสม่ําเสมอและเปนระบบ ขอมูลที่สรุปจากคณะกรรการ
ประเมินมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบ และจักไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันทนา ศิวาคม (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนทุงศรี
เมืองประชาวิทย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ปรากฏวา ผูนิเทศและผูรับการนิเ ทศมีความรูค วามเขาใจในการ
พัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนได โรงเรียนมีการ
ดําเนินงานนิเทศภายในที่พัฒนาปรับปรุ งมาใชนิเทศภายในโรงเรียน ทําให เกิดการพัฒนาอยา งตอเนื่อง สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลําดับ ยังสอดคลองงานวิจัยของ อัมพร อิ่มนาง (2550: 111-116) ไดศึกษาการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบานนาเพียงใหญ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาคนควา พบวา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการชวยใหครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง และการสังเกตการสอนชวยใหผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริงไดอยาง
เหมาะสม และเกิดประโยชนตองานของตนเอง ทุกฝายมีสวนรวมในการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา การวางแผน และ
กําหนดทางเลือกการสรางสื่อ และเครื่องมือรวมกันโดยกําหนดชัดเจนในแผนปฏิบัติการ ครูผูสอนมีความพึงพอใจมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและการนิเทศภายในเปนไปอยางกัลยาณมิตร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน แตการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีคาเฉลีย่ เปนอันดับสุดทายนั้น ควรมีสรางความเชื่อมั่นดวยการกระตุนใหกําลังใจใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยูเสมอ มีการเสริมแรงอยางเหมาะสม จะชวยใหการปฏิบตั ิงานไดอยางตอเนื่อง
พัฒนาตนเองอยูเสมอ และควรสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางผูนิเทศกับผูรับนิเทศ เพื่อใหการปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปอยางเรียบรอย
2. จากผลการวิจัย การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ดานการตรวจสอบและกํากับติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย
เปนอันดับรองสุดทายนั้น ควรมีการติดตามการนิเทศภายในโรงเรียนอยางตอเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม
3. ควรศึกษาปจจัย สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน
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ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
Relationship between School Administrators’ Management
and Internal Quality Assurance Performance in Basic Education Institutions,
Mae Tuen Sub-district, Omkoi District, Chiangmai Province

ธีระพล พัฒนไพรงาม*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม การเลือก
กลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 86 คน ใน 6 โรงเรียน สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประเมินคา สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจยั พบวาผูต อบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนครูผสู อน การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.18)
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.24) คาความสัมพันธ
ระหวางระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก (rXY =.867) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
คําสําคัญ : การดําเนินงาน การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ผูบริหารสถานศึกษา
Abstract
This research aimed to study the relationship between the management of administrators and
the performance of internal quality assurance in basic education institutions in Mae Tuen sub-district,
Omkoi district, Chiang Mai province. The sampling method was a purposive sample selection; the
samples of the study were teachers and school committee in a total of 86 people in six schools under the
Basic Education institutions. The instrument was a rating-scale questionnaire. Statistics in data analysis
were frequency (f), percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and the correlation coefficient
of Pearson (rXY). The results showed that according to most of respondents who were teachers, the
management of administrators in basic education institutions was at high level, both overall and in all
aspects ( X = 4.18). The performance of internal quality assurance in the institutions was at high level
( X = 4.24), and the correlation between the administrators’ management and performance of internal
quality assurance was overall positive at the highest level (rXY = .867) with a statistically significant
level at .01.
Keywords: Performance, School Management, Internal Quality Assurance, School Administrator
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บทนํา
การประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาเปนแกนนําในการ
สรางความมั่นใจ โดยเริม่ ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ การนําขอมูลสารสนเทศและ
องคความรูเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษที่ทันสมัยและนาเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศมาใชในกระบวนการสรางวิสัยทัศน กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม
โลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัย
และทันเหตุการณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก โดยสามารถนําขอมูลพื้นฐานเหลานี้ไปพัฒนาเปนหลักสูตร
สถานศึกษา สูแนวทางจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพนั้นยังครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและ
ภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผนลวงหนาและมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ
เพื่อที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียน จะมีความรูความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว
การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบลแมตื่น อําเภออมกอย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ยึ ด หลั ก และแนวทางการดํ า เนิ น งานตามกรอบของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ. โดยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารงานของ
สถานศึกษา การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียน การใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวม
ขอมูล การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน และฝายตางๆ ตามแผนงานของโรงเรียน รวมทั้งการนําแนว
ทางการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาระบบงานมาขยายผลใหแกบุคลากรในสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชและยึด
เปนแนวปฏิบัติ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนระบบอยูในระดับดี แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล สถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆ กัน เพื่อสรางความ
เขาใจใหตรงกันเรื่องระบบประกันคุณภาพ สถานศึกษา ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมมือกัน วางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลบุคลากรในสถานศึกษา ควรรวมกันจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน การ
นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลใหชัดเจน จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารของสถานศึกษาใหครอบคลุม
ตอการพัฒนาการศึกษาทุกมาตรฐาน ดังนั้นการปฏิบัติงานของทุกฝายจึงจะบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว โดยสิ้นป
การศึกษา ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวบงชี้
ตามมาตรฐานทุกโครงการ ทุกกิจกรรม
ผูบริหารควรมีภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ โดยมีการวางแผนและจัดทําโครงการที่สงผลสัมฤทธิ์ตอการ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ ไตรตรองและมีวิสัยทัศน โดยสงเสริมสนับสนุน
ครูผูสอนในการผลิตสื่อการสอน สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความ
ตองการของผูเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง ใหฝกทักษะการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และจัดใหมีโครงการพัฒนาดานสุขนิสัยเรื่องความสะอาดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การรักษา
ความสะอาดหองน้ํา หองสวม หอพัก หองครัว โรงอาหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากร ครู และผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางาน มีความริเริ่ม และมีวิสัยทัศน มีความสามารถทางวิชาการ
และเปนผูนําทางวิชาการ ควรบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวมและโปรงใสตรวจสอบ
ได สงเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรทองถิ่นใหสมบูรณยิ่งขึ้น สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหมี
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สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสวงหาแหลงเรียนรูและความรวมมือจากทุกฝาย (รายงานประจําปของ
สถานศึกษาปการศึกษา, 2556)
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม เพื่อคนพบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เกิดความตอเนื่อง และทําใหระบบการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตนื่ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ครูและคณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีไ้ ดแก ครูและคณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําป
การศึกษา 2557 จํานวน 86 คน กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1970 : 607-610) ผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผูสอน จํานวน 76 คนและ
คณะกรรมการโรงเรียน ทั้งสิ้น 30 คน จาก 6 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยได พัฒนาจากแบบสอบถามของ นางสาวจิราภา วิช าชาญ, (2550) คือ เปนแบบ
สอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบชนิด
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สรางตามทฤษฎีของ เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหาร มีจํานวน 48 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 8
ดาน คือ 1)ดานภาวะผูนํา (Leadership) 2)ดานแรงจูงใจ(Motivational Forces) 3)ดานการติดตอสื่อสาร
(Communication) 4)ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (Interaction Influence) 5)ดานการตัดสินใจ
(Decision-making) 6)ดานการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (Goal Setting or Ordering) 7)ดานการควบคุม
การปฏิบัติงาน (Control) 8)ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน มีจํานวน 36 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน เปน 6 ดาน 1)การจัดการศึกษาและการเตรียมการ 2)การวางแผนการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3)การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช 4)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 5)การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดย
มีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ .96 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .89
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู วิจั ยดํ าเนิน การเก็บ รวบรวม โดยการใชแ บบสอบถาม เพื่อ เก็ บข อมู ลจาก ครูแ ละ
คณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ตํา บลแมตื่ น อําเภออมกอย จั งหวัดเชีย งใหมสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จากคะแนนขอมูลแบบสอบถาม การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทําการคํานวณหาคาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) และหาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน นํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
1.1. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.18) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ”มาก” ทุกดาน
1.2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตําบลแมต่ืน อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ”มาก” ทุกดาน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
2.1. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงมากกับดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.2. ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยภาพรวมความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.867) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
ทั้งนี้อาจเนื่องจากปการศึกษาที่ผานมานั้น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม ตองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษาตื่นตัวกันมาก การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารนั้นจึงอยูในระดับ
มาก และการดําเนินงานประกันคุณภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวม
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
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การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานภาวะผูนํา
ดานแรงจูงใจ ดานการตัดสินใจและดานการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วารุณี สิงหเสนห, (2545) เรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมจะพบวาอยูในระดับมากทั้ง 6 พฤติกรรมและเมื่อพิจารณาเปน
รายปจจัย พบวาผูบริหารใชปจจัยการบริหารดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนอําเภอ เขตภูมิภาคตะวันตก บริหารจัดการโดยบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นเปดโอกาสใหบุคคลากรแสดงความคิดเห็น ตอการปฏิบั ติงานโดยอิส ระ สงเสริ มและสนับสนุ นใหบุคลากร
ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ แสดงความสามารถและพัฒนาจุดเดนของตนเองอยูเสมอ อีกทั้งมีวิสัยทัศน สามารถกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของงานใหชัดเจน เชนเดียวกับแนวคิดของกริฟฟธ (Griffiths) ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ภาวะผูนําและพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมในการเปนผูผลักดัน คือ ใหโอกาสผูมีสวนรวมพัฒนาที่
รับผิดชอบ และสนับสนุนใหทํางานใหดีขึ้น เขาใจปญหาและสามารถประสานงานไดดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิ
ริวรรณ พูลสมบัติ, (2548) ที่ศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
กาญจนบุรี ดานภาวะผูนํามีคา เฉลี่ยมากที่สุด
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการนํา
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช ดานการวางแผนการประกันคุณภาพทางการศึกษาและดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของประสาน ลักษณาวงค, (2546) ที่ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศการศึกษาของ
ผูบริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวาระดับ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ผลดังกลาวอาจ
เนื่องจากเปนขั้นตอนแรกของการดําเนินงาน บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
และขอมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา เปนการดําเนินการเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในแกบุคลากรทุกคนในองคกรจึงตองใหความสําคัญรวมกําหนดแนวทางการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ วิโรจน พวงอินทร (2548) ที่ทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สมชาติ แกวขาว (2545) ศึกษาวิจัยการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับมาก
ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.867) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พูลสมบัติ, (2548) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารมีการใชสารสนเทศการศึกษาในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวาการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานแรงจูงใจ ดานการ
ตัดสินใจและดานการกําหนดเปาหมายหรือการสัง่ การ และในสวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการนําแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช ดานการวางแผนการประกันคุณภาพทางการศึกษาและดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา แตทั้งนี้ ควรปรับปรุงในดานการติดตอสื่อสาร และดาน
การศึกษาและการเตรียมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสรางความ
ภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูรวมงาน ควรพัฒนาทักษะการโนมนาวและกระตุนใหบุคลากรเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จที่ จ ะทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ หน ว ยงาน รวมทั้ง ศึ ก ษาถึง ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลกระทบให แ รงจู ง ใจที่ จ ะ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายลดลง ผูบริหารควรรับรูและเขาใจปญหาที่บุคลากรกําลังเผชิญ การมีปฏิสัมพันธของผูบริหาร
และบุคลากรที่ควรมีลักษณะการติดตอแบบฉันทมิตรและเต็มไปดวยความมั่นใจและไววางใจกัน การวินิจฉัยสั่งการที่ให
เกิดพลังจูงใจแกบุคลากรที่จะตองนําไปการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บุคลากรควรคํานึงถึงเปาหมายหรือผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยผูบริหารใชขอมูลในการควบคุมงาน (เชน ขอมูลดานบัญชี ผลการสอน ฯลฯ) หรือการตรวจสอบเพื่อ
เปนแนวทางในการปรุงงานและแกปญหาของสถานศึกษา สรางบรรทัดฐานของผลงานที่ตองการไวสําหรับเปรียบเทียบ
ผลงานที่ทําได
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาในดานการศึกษาและการเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยแตงตั้งคณะกรรมการและหรืออนุกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่มีความรูในการประกันคุณภาพ
ภายใน มีแผนปฏิบัติการที่ผานการพิจารณาปรับปรุงจนมีความเหมาะสม รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกบุคลากรเพื่อให
ทําหนาที่ตามแผนประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ ผูประเมินในสถานศึกษาควรมีการประเมินมาตรฐานของ
สถานศึกษาตามแนวที่กําหนดทุกขั้นตอน และ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินภายในที่สมบูรณเสนอให
หนวยงานตนสังกัดทราบ นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหมีความพรอมดานการบริหารและการจัดการภายในเพื่อรองรับการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบสภาพอุปสรรคปญหาในการบริหารหารสถานศึกษาจําแนกตาม
บริบทพื้นที่
2. ควรวิจัยเรื่องความแตกตางระหวางการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจําแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณการทํางาน
3. ควรวิจัยเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในที่สอดรับการเปนประชาคมอาเซียน
4 .ควรวิจัยเรื่องปจจัยทีส่ งผลตอคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสอดรับการเปนประชาคมอาเซียน
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การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
Performance of Internal Quality Insurance in Small Schools
under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3

นคร เนติพล*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ตอ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามตําแหนงหนาที่ประสบการณการทํางาน และอําเภอที่ตั้ง
กลุมตัวอยาง ประกอบดวยโรงเรียนที่ทําการศึกษาจํานวน 44 โรงเรียน แบงเปนผูบริหาร จํานวน 44 คนและครูผูสอน
จํานวน 192 คน รวม 236 คน วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตําแหนงหนาที่ ดวยคา t - test แบบอิสระ
และเปรี ย บเที ย บระหว า งอํ า เภอกั บ ประสบการณ ก ารทํ า งานด ว ยการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว โดย
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé สรุปได ดังนี้
1. ระดับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีผลการดําเนินการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบ จําแนกตามตําแหนงหนาที่ดวยคาสถิติ t – test โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. เปรียบเทียบจําแนกตามอําเภอ ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) กลุมตัวอยางที่มีอําเภอที่ตั้งของ
สถานศึกษาตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4. วิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูตางอําเภอกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract
The purpose of this research was to study and compare opinions of the personnel in small
schools toward performance of internal quality assurance upon their work experience and districts. The
192 samples from 44 schools were 44 administrators and 192 teachers of which a comparison between the
positions was analyzed by an independent t-test, and a comparison between districts and work experience
was analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) with Scheffé's pair-wise method accordingly: 1)
The performance of internal quality assurance in small schools of the research areas was at a high level,
both overalls and in all aspects. 2) The comparison between the positions by t-test was not different
*นคร

เนติพล ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันมวง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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overalls, but when considered into each aspect, the specifications on educational standards in school were
different at a statistically significant level of .05. 3) The comparison among the samples from the different
districts by ANOVA (F-test) was different at a statistically significant level at .05 with a pair-wise method
resulting in a statistically significant level at 0.05.

Keywords: Internal Quality Assurance in School

บทนํา
การศึกษาเปนการพัฒนาคนเปนการสรางทุนมนุษยอันเปนหัวใจของการพัฒนาคนที่ไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสม และเปนกลไกเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประเทศอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวตอง
เปนการศึกษาที่มี “คุณภาพ” เทานั้น จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพของประชากรในชาติเพื่อพัฒนาประเทศชาติอยางมี
คุณภาพตอไป กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยใหมีมาตรฐาน
เปนเลิศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2546:14)
จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สนับสนุนใหมี
การกระจายอํานาจบริหารการศึกษาไปยังทองถิ่น และสถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพเพื่อให
เกิดความมั่นใจวา ผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน โดยมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและประเมินภายนอก จึงกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพไวดังนี้
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพ
นอกระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันภายในสถานศึกษาใหถือวาประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการดังนี้
(สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,2549:7) 1)การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8) การพัฒนาคุณภาพากร
ศึกษาอยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ จากทั้งหมด 25
อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม มีโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 156 โรง จําแนกเปนโรงเรียน
ขนาดใหญ 10โรง โรงเรียนขนาดกลาง 101 โรง และขนาดเล็ก 42 โรง จะเห็นวาโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาด
เล็ก และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จํานวน 42 โรง พบวาโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีจํานวน
5 โรง คิดเปนรอยละ11.90 โรงเรียนที่มีผลการประเมิ นอยูในระดับพอใช จํานวน 31 โรง คิดเปนรอยละ 73.81
โรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง มีจํานวน 6 โรง คิดเปนรอยละ 14.29 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3,2555:8)
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นอกจากนี้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ซึ่งมีนักเรียนเขาสอบทั้งสิ้น 3,971 คน พบวาวิชาภาษาไทยอยูในระดับ
ปรับปรุงรอยละ 25.57 อยูในระดับพอใช 39.87 อยูในระดับดีรอยละ 4.44 วิชาคณิตศาสตร อยูในระดับปรับปรุง
รอยละ 25.57 อยูในระดับพอใช 39.87 อยูในระดับดีรอยละ 3.34 วิชาวิทยาศาสตร อยูในระดับปรับปรุงรอยละ
25.57 อยูในระดับพอใช 39.87 อยูในระดับดีรอยละ 5.56 วิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับปรับปรุงรอยละ 25.57 อยู
ในระดับพอใช 39.87 อยูในระดับดีรอยละ 5.55 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับปรับปรุงรอยละ
25.57 อยูในระดับพอใช 39.87 อยูในระดับดีรอยละ 7.33 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3,2555:8)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนจะพบวาผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ของการ
ประเมินอยูในระดับต่ํา สะทอนวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมบรรลุมาตรฐาน ไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่ได
กําหนดไว (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3,2555:8) จากสภาพปญหาของโรงเรียนขนาด
เล็กดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจยั เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ขนาด ตามระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่ง
ผลการวิจัยจะทําใหทราบสภาพและปญหา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑดังกลาววามีสภาพ
และปญหาอยางไรเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ประสบการณการทํางาน และอําเภอที่ตั้งของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 47 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหาร
จํานวน 47 คน และครูผูสอนจํานวน 225 คน รวมทั้งสิ้น 272 คน แยกเปน 4 อําเภอ คือ อําเภอเชียงดาว อําเภอไชย
ปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan
(1970 : 608) โดยแบงตามสัดสวนของจํานวนผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามอําเภอที่ตั้งของ
สถานศึกษา ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประจําปการศึกษา 2557
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงหนาที่ อําเภอที่ตั้งของ
สถานศึกษา และประสบการณการทํางาน และเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับจํานวน 55 ขอ โดยจําแนกขอคําถาม
เปนประเด็นตามระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ดาน (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
,2549:7)คือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลอง
ของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.88

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ผูบริหารและขาราชการครู) โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 ในปการศึกษา 2557จํานวน ผูบริหาร 44 คน ครูผูสอน 192 คน รวม 236 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 236 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะห
ขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (%) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหา
คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามตําแหนงหนาที่ ใชสถิติ t-test แบบอิสระและการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามอําเภอ ใชสถิติเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว one
way ANOVA(F-test) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมในการดําเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
8 ดาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
2. การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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2.1 การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ดวยคาสถิติ t – test โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาแยกรายดาน พบวา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามอําเภอ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
– Way ANOVA) พบวา กลุมตัวอยางที่มีอําเภอที่ตั้งของสถานศึกษา ตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
มุงเนนคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย เป น รายคู ด า นการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา พบว า
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
อําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาสถานศึกษาที่ตั้งอยู
ในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
อําเภอไชยปราการและอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
มุงเนนคุณภาพการศึกษา พบวา สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป พบวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอไชยปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาอยางต อเนื่ อง พบว า สถานศึ กษาที่ตั้ง อยูใ นอํา เภอเชียงดาว มีก ารดํ าเนิน การประกันคุ ณภาพ
การศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการการวิจัยการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูวิจัยมุงอภิปรายประเด็นสําคัญดังนี้
1. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยอยูใน 3 ลําดับแรก และลําดับสุดทาย คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด อยูในระดับมาก ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มีหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมาตรา 48 หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ควรจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
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โดยมีการจัดทํารายงานประจําปรายงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สอดคลองกับ สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2549:7) กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2546 โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ
2. การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเพราะการประกันคุณภาพการศึกษามีหลักในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มุงเนน การกระจายอํานาจ โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารรวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน
ทั้งดานงานบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและใหอิสระแกผูสอนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ความตองการของชุมชนและสังคมใหมาก
ที่สุด การเปดโอกาสการใหมีสวนรวมในการทํางานของครู คณะทํางานของสถานศึกษารวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน
สงเสริม และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษาและการแสดง
ภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได โดยสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและจุดเนนที่
ตองการพัฒนา มีการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งครูและผูบริหาร จากหลักการดังกลาวจึงทําใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนงตางกัน มีสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ดิเรก ศรีโยธา (2551 : 86) ที่ไดศึกษาสภาพการดําเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรากร โพธิพฤกษ (2553:112 - 115) ไดวิจัยปจจัยที่
สั ม พั น ธ กั บ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชคือ ครูผูสอนและผูบริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยแยกเปนครูผูสอนจํานวน 302 คน ผูบริหารจํานวน 37 คน รวมทั้งหมด
339 คน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง
3. การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามตามอําเภอ พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามอําเภอ พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอําเภอที่ตั้งของสถานศึกษา ตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทองพูล คําเรืองศรี (2553:131 - 133) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2
จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายดาน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
จํานวน 335 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน จําแนกตาม
สถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวาโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และดานการประเมินคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
4. การทดสอบสมมติฐานเปนรายคู การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตงั้ อยูในอําเภอไชยปราการและอําเภอฝาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา พบวา สถานศึกษาที่ตั้ง
อยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาทีต่ ั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป พบวาสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว
และอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาทีต่ ั้งอยูในอําเภอไชยปราการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวา สถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
อําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสามารถสรุ ป ได ว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถานศึ ก ษาเป น รายคู ข องแต ล ะด า นแล ว สถานศึ ก ษามี ก าร
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สถานศึกษาที่ตั้งอยูอําเภอไชย
ปราการมีคาเฉลี่ยของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยรวมสูงกวาอําเภอเชียงดาว อําเภอแมอาย
และอําเภอฝางตามลําดับ ทั้งนี้อาจอนุมานไดวา ขาราชการครูที่สังกัดอําเภอไชยปราการ สวนใหญเปนขาราชการครูที่
เปนคนในพื้นที่ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง มีเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราการเคลื่อนยาย
นอย มีประสบการณในการทํางานสูง มีจํานวนครูที่บรรจุใหมในอัตราที่นอยกวา จึงสงผลใหคุณภาพในการทํางาน
โดยรวมมีมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรากร โพธิพฤกษ (2553:112 - 115) ไดวิจัยปจจัยที่สัมพันธกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชคือ ครูผูสอนและผูบริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเจตคติตอการประกันคุณภาพ มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาดานนโยบาย การบริหารและการปฏิบัติ ดานแรงจูงใจในการทํางาน การประกันและคณิต ยลวงศ (2552 :
147 – 150) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยแยกตามขนาดของโรงเรียนพบวาสภาพการดําเนินงาน พบวาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. สถานศึ ก ษาควรสร า งความตระหนั ก ให แ ก ค รู แ ละบุ ล ากรทางการศึ ก ษาให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหครูมีบทบาท มีสวนรวมในการกําหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษาควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่คลอบคลุมสาระการเรียนรู และเผยแพร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารชน
3. สถานศึกษาจัดทําขอมูลของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
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และการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ที่เอื้อตอ
การพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มที่
4. สถานศึกษาควรศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่ องชัดเจนเปนรูปธรรม และจัดทํ าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุ ณภาพการศึกษาใชขอ มูลจากการ
วิเคราะหปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ
5. สถานศึ ก ษาควรมอบหมายงานที่รั บ ผิ ดชอบให กั บบุ ค ลากรทางการศึ กษาใหชั ด เจนเพื่อ ให ผูป ฏิ บั ติ
รับทราบหนาที่และขอบขายในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบและมีกรรมการนิเทศกํากับติดตาม และนําผลการกํากับ
ติดตามนั้นมาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
6. สถานศึก ษาควรแตง ตั้งคณะกรรมการเพื่ อทํ าหน าที่ต รวจสอบ และทบทวนคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา โดยใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการตรวจสอบทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหใชวิธีที่หลากหลายและเหมาะสม โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง และนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป
7. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เนื่องจากการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปเปนการแสดงภาระงานรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยรายงานความกาวหนา ผลของการ
ปฏิบัติ ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ
8. สถานศึกษาควรตระหนักในการเผยแพรประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับองคกรอื่น เพราะการเผยแพรประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูจะทําใหการเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน
และสามารถนํ า สิ่ ง ดี ๆ จากหน ว ยงานอื่ น มาประยุ ก ต ป รั บ ปรุ ง ใช ใ นหน ว ยงานของตนเอง และเป น การเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของหนวยงานดวย
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรใหมีการทบทวนนิเทศการปฏิบัติงานตามระบบการนิเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการใหขอมูลยอนกลับแกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณตามความขาดแคลนของสถานศึกษามากกวา
การจัดสรรตามจํานวนนักเรียน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนนอยถาจัดสรรตามจํานวนนักเรียนอยางเดียวทําให
งบประมาณที่จะดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ควรวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ควรวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
5. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร
เสริ ต านนท ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ อาจารย ดร.สุ จิ ร า หาผล ประธานกรรมการที่ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวย อาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดใหใหคําแนะนํา และ
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ตรวจแก ไ ขในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ผู วิ จั ย มี ค วามซาบซึ้ ง และถื อ เป น พระคุ ณ อย า งยิ่ ง ขอขอบคุ ณ
ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยที่ใหความอนุเคราะหขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการ
บริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูผูสอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดกรุณาตอบ
แบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
School Administrator’s Promotion of Being ASEAN Youth in the Schools
of Expanding Educational Opportunity under Lamphun Primary Educational
Service Area Office 2

ประกายคํา มโนแกว*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน อุปสรรคและขอเสนอแนะในการสงเสริม
ความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 18 คน ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2557 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชวิธีการวิเคราะหเชิงอนุมาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการ
สรุปผลอยางเปนระบบ แลวเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการ
สงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา หากพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานที่หนึ่ง นักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทํา
เปนคําอธิบายรายวิชาพื้นฐานที่เนนอาเซียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนอาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ดานที่
สอง นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสงเสริมใหครูไดจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดาน
ที่สาม นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มี
การสงเสริมการเรียนรูดว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานที่สี่ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สรางความตระหนักและภูมิใจในความเปนเยาวชน
อาเซียน สําหรับอุปสรรคในการดําเนินงานนั้น พบวา ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 77.78 ประสบปญหาเดียวกัน คือ
การขาดแคลนครูหรือบุคลากรที่มีความถนัดดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน
สวนขอเสนอแนะจากการคนพบก็สอดคลองกับอุปสรรคดังกลาวดวยเชนกัน
คําสําคัญ : การสงเสริม, เยาวชนอาเซียน, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to study work performance, obstructions, and suggestions in
promoting students to be ASEAN youth supported by the administrators in the schools provided with
educational opportunity under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2. The population was

*ประกายคํา มโนแกว

ครูชาํ นาญการโรงเรียนบานแมหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
อ.บานโฮง จ.ลําพูน
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18 school administrators in the first semester of academic year 2014. This study was a qualitative
research with a structured, in-depth interview interpreted by inductive analysis in a systematic summary
by descriptive writing on the collected data. The finding showed that according to each aspect of the work
performance in promoting students to be ASEAN youth, in the first aspect on ASEAN understanding
most of the school administrators developed school curriculums by arranging course descriptions for
basic subjects focused on ASEAN studies, group activities or clubs on ASEAN studies to develop
students. In relevant to the second aspect on communication skills of students, most of them encouraged
students to practice English skills for a daily communication, and also supported an English environment
to facilitate language learning. In the third aspect on creative IT competence of students, most of them
promoted IT learning for their students. In the fourth aspect on student’s pride of being ASEAN citizen,
most of them supported activities for building the student’s awareness and pride of being ASEAN youth.
Obstructions of work performance indicated that 77.78% of school administrators faced the same problem
that was a lack of teachers or staff that was competent in English language, regarded as the common
communicating language in ASEAN community. Teachers or staff lacked some knowledge of ASEAN
studies, as well as promoted students about being ASEAN youth. The suggestions from the study findings
were also consistent with the mentioned obstructions.
Keywords: School Administrator’s Promotion, Being ASEAN Youth, The Schools of Expanding
Educational Opportunity

บทนํา
การกอเกิดประชาคมอาเซียน ถือเปนการสรางความตระหนักรวมกันของประเทศสมาชิกในการสรางความ
เขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค เพื่อใหบรรดาประเทศสมาชิก สามารถมีความมั่นคง
และดํารงสันติสุขอยูรวมกันอยางยั่งยืน ในสวนของ กรมอาเซียน (2552: 1) กลาววา การกําเนิดอาเซียน ถือเปนการ
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค การสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ทางการเมือง การสรางสรรคการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมรวมถึงวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน จนเปนที่ประจักษแกนานาประเทศ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น
ของ สมใจ กงเติม (2555: 5) วา การรวมตัวกันของประเทศเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นั้น เปนการสราง
สังคมภูมิภาคใหพลเมืองในประเทศอาเซียนอยูรวมกันอยางสมานฉันท
ประเทศไทยไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันความรวมมือของอาเซียนใหมีความกาวหนามาโดยตลอด โดย
ไดเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยูบนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เปนหมูเกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง สัมภาษณ คําผุย (ม.ป.ป.: 4) กลาววา ประเทศไทยไดรับมอบตําแหนงประธานอาเซียนตอจาก
สิงคโปร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยดํารงตําแหนงนี้ถึงเดือนธันวาคม 2552 ในชวงที่ประเทศไทยดํารงตําแหนง
ประธานอาเซียน รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายหลักที่จะผลักดันไว 3 ประการ คือ 1) การอนุวัติขอผูกพันภายใตกฎบัตร
อาเซียน (Realizing the Commitments Under the ASEAN Charter) 2) การฟนฟูอาเซียนใหเปนองคกรที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Revitalizing ASEAN as a People-Centered Community) และ 3) การเสริมสรางการ
พัฒนาและความมั่นคงของมนุษยสําหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcing Human Development and
Security for All Peoples of the Region) การเสริมสรางการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษยสําหรับประชาชนทุก
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คนในภูมิภาค เปนการทําใหกรอบความรวมมือตางๆ ของอาเซียนเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด ซึ่งประเด็นนี้ ได
มีการหารือในการประชุมระดับผูนําอาเซียนที่ประเทศไทยเปนเจาภาพและยุทธศาสตรที่ประเทศไทยใชเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขางตน คือ 1) การสรางความตระหนักรูของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน 2) การสงเสริมความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน 3) การเสริมสรางใหประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศรวมตัวกันเปน “ประชาคมอาเซียน” ทั้งในดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
วัฒนธรรมภายใน พ.ศ. 2558 และ 4) การสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน
โดยเฉพาะประเด็น ที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของประชาชนโดยตรง ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ ในการ
เปนจุดศูนยกลางและเปนผูนําในอาเซียนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความจําเปนที่คนไทยกับมิตรประเทศอาเซียนจะตองชวยกันผลักดันใหเกิดประชาคมอาเซียนขึ้นในป 2558
นี้
การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียน ใหตระหนักรูถึงการเชื่อมโยงหลายดานที่เกี่ยวพัน
กับตน และสรางทักษะที่จําเปน รวมทั้งจะตองเสริมสรางใหเยาวชนเปนผูที่มีความสามารถ ไมเพียงแตนําสิ่งที่ไดจาก
การเรียนรูไปประยุกตใช แตยังสามารถตอบสนองตอโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อสรางอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของ
ตนเอง ครอบครัว และภูมิภาคอาเซียนโดยรวม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10) จึงไดพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา แลวกําหนดเปนนโยบายดังนี้ 1) การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซี ยน 2) การพั ฒนาศักยภาพของนั กเรี ยน ใหมีทั กษะที่เหมาะสมเพื่ อเตรียมความพรอ มในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย ในอาเซียน
4) การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5)
การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน
ผูบริหารสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีบทบาทที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเปนเยาวชน
อาเซียนสําหรับนักเรียน ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมาย นั้น แพรภัทร ยอดแกว (2555: 372
- 378) กล า วถึ ง การสร างเสริม คุ ณ ลั กษณะของพลเมื อ งอาเซี ย นว า เปน สิ่ ง ที่ มีค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ง โดยจํ า แนก
คุณลักษณะดังกลาวเปน 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 1) คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ไดแก มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค และ มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน 2) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ไดแก รักความสงบ
และการแกปญหาดวยสันติวิธี มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและความสามารถหลากหลาย มีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่น เคารพ
สิทธิและหนาที่ของผูอื่น มีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในภูมิภาค พัฒนาตนเองอยู
เสมอ มีความรับผิดชอบรวมกันในฐานะเปนสมาชิกของอาเซียน เคารพความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม และ ยึด
มั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 3) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก การใหความชวยเหลือ ความสํานึกในหนาที่ การใหความรวมมือ ความอดทนอดกลั้น
และการคํานึงถึงผูอื่น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในฐานะที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษานั้น ในระยะที่ผานมา การดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 18 โรงเรียน ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพื่อกาวสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน
และพยายามที่จะจัดการศึกษาใหมคี ุณภาพ และดําเนินงานตามนโยบายอาเซียน แตจากการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 (2556: 36) ในสวนของการดําเนินงานเตรียม
ความพรอมเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด นั้น พบวา โดยสรุปในภาพรวม โรงเรียนขยาย
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โอกาสทางการศึกษาทั้งหมด มีผลการดําเนินงานดังกลาว อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนการบงชี้ถึงการดําเนินงานของ
สถานศึกษา มีลักษณะกาวไปอยางชาๆ ซึ่งยังไมสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กระตุนใหสถานศึกษา
เตรียมความพรอมของนักเรียนสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน
ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนบานแมหาด จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยโดย
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน ตาม
นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่
จะใชเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมี
ความพรอมในการเปนพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2) เพื่อศึกษาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจํานวน 18 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียน
ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต 2 ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหการสัมภาษณ ไดแก เพศ
อายุ ประสบการณในตําแหนง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสถานศึกษา ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณ จํานวน
12 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชน
อาเซียนตามคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน โดยผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ แพรภัทร ยอดแกว (2555: 372 378) จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) มีทักษะในการสื่อสาร 3) มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 4) มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน และ ตอนที่ 3 เปน
แบบสัมภาษณ จํานวน 8 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้เกี่ยวกับอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนตามคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ซึ่งผูวิจัยใชกรอบแนวคิด
ของ แพรภัทร ยอดแกว (2555: 372 - 378) จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) มี
ทักษะในการสื่อสาร 3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 4) มีความภาคภูมิใจในความ
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เปนพลเมืองอาเซียน ซึ่งแบบสัมภาษณนี้ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth
Interview) ในการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ทั้ง 18 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
ประชากรทั้งหมด แลวรวบรวมขอมูลและบันทึกถอดคําของผูใหสัมภาษณแตละคน เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหสภาพทั่วไปของประชากรผูใหการสัมภาษณ จําแนกตามสถานภาพของผูใหการสัมภาษณโดยใช
ความถี่และคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง และวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิค
การสรุปผลอยางเปนระบบ Content Analysis โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
แลวนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
สภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 หากพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานที่
หนึ่ง : นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดทําเปนคําอธิบายรายวิชาพื้นฐานที่เนนอาเซียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนอาเซียนใน
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เชน อาสาอาเซียน อาเซียนหรรษา ภาษาอังกฤษสูอาเซียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียน เชน เสียงตามสาย ปายนิเทศ มุมอาเซียน สัปดาหอาเซียน เปนตน ดานที่สอง : นักเรียนมี
ทักษะในการสื่อสาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสงเสริมใหครูไดจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน จัดปายนิเทศ
จั ด ห อ งศู น ย ภ าษาต า งประเทศ กิ จ กรรมพบเจ า ของภาษา กิ จ กรรมฝ ก ทั ก ทายเป น ภาษาอั ง กฤษ การนํ า เสนอ
ภาษาอังกฤษวันละคําหนาเสาธง การสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะดานภาษาอังกฤษกับหนวยงาน
ภายนอก เปนตน ดานที่สาม : นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การหาขอมูลจากเว็บไซด โทรทัศน วิทยุ
สําหรับทําภาระงานในรายวิชา การใชคอมพิวเตอรชวยสอน เชน e-learning การเรียนการสอน โดยใช CAI,
E-learning เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอรกับหนวยงานภายนอก
ดานที่สี่ : นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริม
การจัดกิจกรรมที่สรางความตระหนักและภูมิใจในความเปนเยาวชนอาเซียน เชน การจัดคายอาเซียน การจั ด งานวั น
กํา เนิ ด อาเซี ย น 8 สิ ง หาคม การจั ด ขบวนพาเหรดที่ เ น น อาเซี ย นในงานกี ฬ านั ก เรี ย น การร ว มกิ จ กรรม
เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นกั บ โรงเรี ย นเครื อ ข า ยสถานศึ ก ษา เปนตน
อุปสรรคและขอเสนอแนะในดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา อุปสรรคใน
การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 77.78 ประสบปญหาเดียวกัน คือ การขาดแคลนครูหรือบุคลากรที่มี
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ความถนัดดานภาษาอังกฤษซึง่ เปนภาษากลางในประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน สวนขอเสนอแนะก็สอดคลองกับ
อุปสรรค ซึ่งพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญตองดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออัตรากําลังครูผูสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษและผูที่มีประสบการณดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาครู
ใหเขารับการประชุม อบรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ตลอดจน
การศึกษาดูงานโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนตนแบบอาเซียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา มีลักษณะที่กาวไปอยางชาๆ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายเกี่ยวกับอาเซียนศึกษายังไมชัดเจน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมและเศรษฐกิจ
ทําใหสถานศึกษาที่อยูหางไกลจากสวนกลางของจังหวัดยังขาดความตระหนักถึงความพรอมในการรองรับการเปดประตู
สูประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งการปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูป
หลักสูตร การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนครูมืออาชีพ สอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Brown
(2002) อางใน ธนะชัย มากพูน (2556: 46) ที่ไดศึกษาถึงวิธีการสอนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ โดยเนนศึกษาการรับรู
ของครูเกี่ยวกับอิทธิพลขอวิจัยปฏิบัติ ที่มีตอ แนวความคิดในการ ปฏิบัติ และรับรูผลกระทบของความคิดดังกลาวตอ
การปฏิบัติการสอน การศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการพัฒนาบุคลากรมี ความสําคัญอยางมากตอหนวยงานหรือ
องคกร เพื่อใหการดําเนินงานภายในองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยและ บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว บุคลากร
เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานและสําหรับในสถานศึกษาก็จะทําใหเกิดผลดีตอครูผูสอนและผูเรียน เพราะการ
เตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในทักษะที่สําคัญ จึงมีความจําเปนอยางมากที่
ชวยใหบุคลากรอั นเปนกําลังสําคั ญในการนําพาประเทศใหเจริญรุ ดหนาในประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้
ประกอบกับ เอกราช อะมะวัลย (2554: บทคัดยอ) ไดทําศึกษาปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชางฝมือ
ทหาร ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งพบวามีผลการวิจัยที่สอดคลองกัน คือ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการ
เขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ปจจัย ดานความเขาใจ 2) ปจจัยดานศักยภาพบุคคล 3) ปจจัยดานคุณภาพ
มาตรฐาน 4) ปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษา
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา อุปสรรคใน
การดํา เนิ นงานของผูบ ริห ารส วนใหญ คือ การขาดแคลนครูห รือ บุค ลากรที่ มีค วามถนั ดด านภาษาอั งกฤษซึ่ง เป น
ภาษากลางของประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
รวมทั้งการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน สวนขอเสนอแนะก็สอดคลองกับอุปสรรค ซึ่งพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญนั้น ตองดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออัตรากําลังครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและผูที่มี
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ประสบการณดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา แตอยางไรนั้นการไดรับจัดสรรอัตรากําลังคนใน
สาขาวิชาที่เสนอขอ นาจะยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับความไมเพียงพอของอัตรากําลังคนในสาขาวิชาที่ตองการดังกลาวของ
หนวยงานตนสังกัดที่จะจัดสรรอัตราใหแกโรงเรียน นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมและพัฒนาครูใหเขารับการประชุม
อบรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานโรงเรียนที่
เปนศูนยอาเซียนศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนตนแบบอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดารา ใจดี และวิยุทธ จํารัสพันธ (2555: บทคัดยอ) ซึ่งได
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบวา บุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
และผูนําชุมชน คือแนวทางการจัดการฝกอบรมและแนวทางการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบกับมุกดาวรรณ
รักสัตยมั่น (2555: บทคัดยอ) ก็ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการ เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
พบวาโดยภาพรวมของฝายวิชาการการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็นวาทุกสวนงานของ
ฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของดานหลักสูตรและการใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) ควรส งเสริ มให ทุกสถานศึ กษาในสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาลํ าพูน เขต 2 มี
ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา โดยการ
ประชุม การอบรมสัมมนาตลอดจนการศึกษาดูงาน
3) หนวยงานตนสังกัดควรมีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับอัตรากําลังคนของสถานศึกษา เพื่อทําการ
เสนอขอจัดสรรอัตราตําแหนงจากสวนกลางตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไมใช โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2) ควรศึกษาปจจัยที่มีตอการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ
อาจารยที่ปรึกษา ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจ
ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ตาง ๆ ของวิทยานิพนธ พรอมใหขอเสนอแนะที่มีประโยชน มีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
และขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาทางดานการศึกษาและการวิจัย เพื่อใหผูวิจัยสามารถ
นําความรู ประสบการณมาปรับใชในการทํางาน และขอบคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใน
การทําวิทยานิพนธครั้งนี้
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การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
Performance Standards on Administration in Child Development Centers
under Local Authority, Muang District, Lamphun Province

พงศกร กันสุทธิ *

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทราบปญหาและแนวทางแกปญหา
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอนาคต
เครื่องมือที่ใชมี 2 ลักษณะ เปนแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางคือ ผูปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผูสอนที่มีประสบการณการทํางาน 5 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน และ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับประชากร คือหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน จํานวน 15 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ (Content
Analysis) ผลการวิจัย สภาพการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 เมื่อพิจารณาราย
มาตรฐานแลว มาตรฐานที่ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สามารถปฏิบัติได
มากกวาดานอื่น ผลการศึกษาพบวาปญหาสอดคลองกับแนวทางปญหา ดังนี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญให
ขอคิดเห็นวา ควรมีการทําความเขาใจในสวนของบทบาทหนาที่หนวยงานและสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน สรางความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญของ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา การใชนวัตกรรมใหมๆ แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความ
ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาสื่อที่ไมตรงกับความตองการของ
ผูเรียนและผูสอน ตลอดจนขอระเบียบกฎหมายตางๆ ที่จะเกิดผลดีแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมถึงทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ครบถวนเหมาะสม และความกาวหนาในอาชีพ สวนผลการศึกษาแนวคิดการพัฒนาในอนาคต พบวา ตองมี
การนํานโยบายในทุกระดับ มาเปนแนวในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแกปญหาโดยการมีสวนรวม นํามาปฏิบัติใหไดตาม
มาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
การบู ร ณาการกิ จ กรรมในสาระการเรี ย นรู สอดแทรกความรู ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น ทั ก ษะด า น
ภาษาตางประเทศ ตามศักยภาพของผูเรียน
คําสําคัญ : การบริหารงาน, มาตรฐานการดําเนินงาน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, องคกรปกครองสวนทองถิ่น

* พงศกร กันสุทธิ นักวิชาการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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Abstract
This research aimed to study administration of the child development centers, problems, and
possible solutions upon the performance standards of Child Development Center, as well as forthcoming
development guidelines for the centers. The instrument was sorted into a questionnaire for samples i.e. 60
teachers with five-year experience by a purposive selection in the child development centers of Local
Authority in Muang District, Lamphun and a structured interview for 15 chiefs of the centers. The
statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and systematic content analysis. The
results were the level of administration based on performance standards in the Child Development Center
was moderate by overall standard with a mean value of 3.04; when considered in each standard, it was
found that the standard 6 about network promoting for early childhood development with a mean value of
3.39 could be achieved over the others. Solutions consistent with the problems that were found indicated
that the chiefs of the child development centers mostly proposed to get everyone to understand in terms of
the role of the centers and all concerned sectors in running the centers based on the standards, the role of
the school board in paying an importance to education, innovation, proper building, safety, personnel
development; procurement delay; and media provision not responding to learner’s and teacher’s needs.
Also, laws and regulations affecting the educationally disadvantaged and complete educational resources,
including career progression were recommended. Forthcoming development guidelines were found that
the policy had to be taken into practice at all ranks in participating to solve the problems; that was in
accordance with the standard of the Department of Local Government and the readiness for ASEAN
Community by integrating learning activities, incorporating knowledge about ASEAN, improving foreign
language skills upon the potentiality of learners.

Keywords: Administration, Performance Standard, Child Development Center, Local Authority

บทนํา
แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ผูรับผิดชอบตองศึกษาหลักการของหลักสูตรใหเขาใจและสามารถนํามา
สูการปฏิบัติไดจริง เนื่องจากการจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
ควบคูกับการใหการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7) คือ การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน
ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางดานตางๆ เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้ง
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และลักษณะนิสัย อยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายผานการบูรณาการ
ผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง เพื่อใหเด็กไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ นําไปใชในชีวิตประจําวันได
อย า งมี ค วามสุ ข เป น คนเก ง เป น คนดี ข องสั ง คมสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความตองการภายในทองถิ่นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ซึ่งการจัดการศึกษาทองถิ่นมี
วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอม
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ทางรางกาย อารมณ สังคม สติป ญญา และลักษณะนิสัย ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิ ชาการเต็ม ศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่วา การเริ่มตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด ในงานแหงชีวิตจุดเริ่มตนคือการเริ่ม
ชีวิตในเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษาวาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ
เปนชวงที่สําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อมีความพรอมในการพัฒนาในระดับตอไป
คุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จากการดําเนินงานที่ผานมาและผลการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (2556: 4) พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงยังประสบปญหาดานอาคาร
สถานที่ ขอจํากัดดานงบประมาณ ดานบุคลากร และประสิทธิภาพของบุคลากร ปญหาเด็กขาดเรียนบอยทําใหขาด
ความตอเนื่องในการเรียน ปญหาการขาดความดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง ซึ่งทุกปญหาลวนสงผลกระทบตอพัฒนาการ
ของเด็ก ยิ่งไปกวานั้นเด็กเหลานี้อยูในชวงที่สําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และ
เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อมีความพรอมในการพัฒนาในระดับตอไป
จากขอจํากัดและสภาพปญหาหลายๆ ดาน การบริหารงานเปนสิ่งสําคัญ ในการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองงา จึงไดศึกษาการบริหารงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และตรงตามตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
3. เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในอนาคต

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูดูแลเด็ก
โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ที่มีเงื่อนไขตองมีประสบการณการทํางาน 5 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 109 ขอ ซึ่งผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (2553: 1) โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
จํานวน 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง
ของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.94 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 และ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
interview) สอบถามเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ และแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2553: 1) มีจํานวน 14 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.94
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือแจกแบบสอบถามแก
กลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยทําการสัมภาษณปากเปลากับกลุมประชากร เปนการสื่อสารแบบ Two
ways Communication โดยมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงค และนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบ พบวาขอมูลที่ไดยังไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดกลับไปสัมภาษณอีกครั้งเพื่อ
ความสมบูรณของผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของประชากร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่และคา รอย
ละ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยแบงเปน 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและเปนรายดาน
2. วิเคราะหข อมูลการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิ คการสรุ ปผลอย างเป นระบบ
Content Analysis แลวนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนสรุป อภิปรายผลตามวัตถุประสงค และนําเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
สภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวดลําพูน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา มาตรฐานที่ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39
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สามารถปฏิบัติไดมากกวาดานอื่น รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.10 มาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 มาตรฐานที่ 3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ3.05 มาตรฐานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.98 และมาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 ตามลําดับ
ปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 6 ดาน ซึ่งปญหาพบวา
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาปญหาดานสื่อการเรียนและอุปกรณการเรียน หนังสือ
แบบเรียนสวนใหญไมเพียงพอ และไมตรงตามความตองการ ขาดสื่ออิเลคทรอนิกส สื่อสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
สื่อบางอยางไมนาสนใจ ลาสมัย ไมตรงกับสภาพปจจุบัน ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร ทําใหการสืบคนขอมูลทําไปได
ยาก และเกิดความลาชา
2. ดานบุคลากร พบวามีจํานวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาดานปฐมวัย หรือดานการศึกษา ไมเพียงพอ สวน
ใหญเปนพนักงานจาง คาตอบแทนนอย มีการโยกยาย สับเปลี่ยน ลาออกบอยครั้ง ทําใหการเรียนการสอนไมมีความ
ตอเนื่อง ขาดการพัฒนาศักยภาพ ไมคอยไดเขารับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ บางแหงไดรับการถายโอนภารกิจ
มาจากหนวยงานหรือองคกรอื่น ทําใหยังไมเขาใจบริบท และหนาที่
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงอาคารสถานที่ไม
มีความเหมาะสม ยังไมมีอาคารสถานที่เปนเอกเทศ สภาพแวดลอมไมมีความรมรื่น สนามเด็กเลนมีเครื่องเลนไม
เพียงพอ พื้นที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจงยังไมมีความเหมาะสมเทาที่ควรบางจุดยังเสี่ยงตออันตราย และยังไมไดรับ
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณมาแกปญหา
4. ปญหาดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบวาการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผล ไมตอเนื่อง
ไมเปนไปตามแผนและกําหนดที่วางไว หรือเกิดความลาชา มีกิจกรรมอื่นเขามาแทรกมากเกินไป สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
พื้นฐาน เพื่อการเรียนรูยังขาดความทันสมัย ไมเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บางแห ง ยั ง ไม ไ ด ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพ ตามหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมที่
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
5. ปญหาดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมคอย
ไดประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหประชาชนและผูปกครองไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากเทาที่ควร ไมมีความ
ตอเนื่อง ชุมชนไมใหความรวมมือ เห็นความสําคัญของการศึกษานอยกวาเรื่องของการทํามาหากิน และขาดความ
ตระหนักในบทบาทและภาระหนาที่ในการรวมกันพัฒนาดานการศึกษาปฐมวัย
6. ปญหาดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงาน
ผูจัดการศึกษาปฐมวัย และฐานะที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งดานวิชาการ
งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร ยังมีการสนับสนุนและการดําเนินการที่ไมตอเนื่อง เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาคอนขางนอย มีการพยายามผลักดันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไมประสบผลสําเร็จ
ในสวนของแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนแกปญหา พบวา ควรมีการทําความเขาในในสวนของบทบาท
หนาที่หนวยงานและสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน ไมวาจะเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง ที่ยังไมไดจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สรางความเขาใจในบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญในดานสนับสนุนการจัดการศึกษา การคิดริเริ่มสรางสรรค การใช
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นวัตกรรมใหมๆ ใหทันยุคทันสมัย แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความปลอดภัย การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาสื่อที่ไมตรงกับความตองการของผูเรียนและ
ผูสอน ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่จะเกิดผลดีแกเด็กและผูปกครองที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
รวมถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่ครบถวนเหมาะสม ก็เปนสวนสําคัญ เชน การสอนภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จัดอาคารสถานที่เพื่อเอื้อตอการเรียนรู และมีความทันสมัย เชน การจัดหองสื่อการ
เรียนรู หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และสุดทายคือความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษาก็เปนสวนสําคัญที่จะเปนขวัญและกําลังใจในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหตรงตามมาตรฐานตอไป
แนวคิด การพั ฒนาศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ กตามมาตรฐานการดํ าเนิน งานศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ ก สัง กัด องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในอนาคต พบวา ตองมีการนํานโยบายทั้งในระดับชาติ ระดับ
กรมฯ ระดับจังหวัด รวมถึงระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง มาเปนแนวในการปฏิบัติเพื่อวางแผน มีการนํา
ขอบกพรอง ปญหา อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมามาเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กเอง
จะตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณเทศบัญญัติประจําป แผนพัฒนา 3 ป และเสนอบรรจุโครงการตางๆ ที่
จําเปนตอการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก และนํามาปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อจะไดสง
เขารับการประเมินจากองคกรตางๆ รวมไปถึงการสงเขาประกวดเพื่อรับรางวัล และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการบูรณาการกิจกรรมในสาระการเรียนรู โดยสอดแทรกความรูในเรื่องเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เชน สอนใหเด็กรูจักบริบทของ ประเทศอื่นๆ ที่อยูในประชาคมอาเซียน ตกแตงศูนยใหเอื้ออํานวยการเรียนรู
ใหเด็กทํากิจกรรมเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน เชน วาดรูป พูดทักทาย รองเพลงฯ ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยของ
เราในดานตางๆ เชน ทักษะการคิด วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา มีเหตุผล มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และที่
สํ า คั ญ มี ค วามรั ก ในความเป น ไทยให ม ากขึ้ น และยั ง มี ก ารเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ งบประมาณในการสอน
ภาษาตางประเทศ โดยเจาของภาษาอีกดวย

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
สภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กิตติศัพท ใจทน (2555: 50) ไดทําการวิจัยเรื่องมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา มาตรฐานที่ 6 ดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถปฏิบัตไิ ดมากกวาดานอื่น และมาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ปญหาในการปฏิบัติหนาทีต่ ามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ขาดการสนับสนุนการจัดการศึกษา ขาดการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช มีปญหาความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาสื่อที่ไมตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและผูส อน มีขอระเบียบกฎหมายตางๆ ที่ไมเอื้อประโยชนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการขาด
แคลนทรัพยากรทางการศึกษา และขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มัณฑนา
หริกจันทร และคณะ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนา

- 191 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เด็กเล็กขององคการบริหารตําบล จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการ ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานีในภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและผูด ูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดําเนิน
งานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากทุกดาน
ดานที่มีความคิดเห็นระดับสูงสุด คือ มาตรฐานดานบุคลากร
แนวทางแกปญหาในการปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พบวา ควรมีการทําความเขาใจในสวนของบทบาทหนาที่หนวยงานและสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน สรางความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญใน
ดานสนับสนุนการจัดการศึกษา การใชนวัตกรรมใหมๆ แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความ
ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาสื่อที่ไมตรงกับความ
ตองการของผูเรียนและผูสอน ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่จะเกิดผลดีแกเด็กและผูปกครองที่ดอย
โอกาสทางการศึกษา รวมถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่ครบถวนเหมาะสม และความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสถิต สายชล (2555: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยั แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบวาการเขามามีสวนรวม
และเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา จากหนวยงานที่เกี่ยวของมีผลทําใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยูใ นระดับมาก และยังสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ที่วาหลักการจัด
การศึกษาแกเด็กปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา โดยเนนการพัฒนาเด็กแบบ
องครวม ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญา ผานกิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความ
แตกตางระหวางบุคคล มีการจัดประสบการณโดยบุคคลที่มีความรูค วามสามารถดานการจัดการศึกษาปฐมวัย และให
ครอบครัว ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข
และยังสอดคลองกับ Decker and Decker (1992) อางใน ศึกษา คชโคตร (2538: 10) กลาววา โรงเรียนปฐมวัยเปน
โรงเรียนทีเ่ ตรียมเด็กสําหรับสังคมใหมตามที่ตองการ โดยมีจดุ ประสงคเพื่อฝกเด็กในการทํางานและเปนสถานที่ที่ให
ความสุขแกเด็กซึ่งเด็กจะเรียนรูดวยเหตุผล ไมใชการเรียนรูจ ากการบังคับ โรงเรียนปฐมวัยจะตองกําหนดนิสัยใจคอที่
จะตองปฏิบัตไิ ปสูนิสัยทีด่ ีงาม หลักสูตรปฐมวัย สําหรับเด็ก 3-6 ขวบ จะประกอบดวยการอาน การเขียน การคิด
คํานวณ การเรียนรูภ ูมิศาสตร ประวัติศาสตร การรองรําทําเพลงและหลักการทางจริยธรรม เด็กจะเรียนรูจากการ
ปฏิบัติดวยการเลนสิ่งของ การทองเที่ยวไปในทุงนาและปาเขาลําเนาไพรใกล ๆ โรงเรียน การเลนเกมตาง ๆ การเรียน
การสอนจะยึดหลักผูเ รียนเปนศูนยกลาง
แนวคิด การพั ฒนาศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ กตามมาตรฐานการดํ าเนิน งานศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ ก สัง กัด องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ตองมีการนํานโยบายในทุกระดับ มาเปนแนวในการ
ปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและแกปญหา โดยการมีสวนรวม และนํามาปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนดวย โดยการบูรณาการ
กิจกรรมในสาระการเรียนรู โดยสอดแทรกความรูในเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะดานภาษาตางประเทศ ตาม
ศักยภาพของผูเรียน ซึ่ง โศภนา บุณยะกลัม (2546: 8) ไดใหความหมายไววา การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการ
สอนซึ่งนําเอาสาระการเรียนรูตาง ๆ เขามาผสมผสานกันเพื่อประโยชนแกผูเรียน โดยใชสาระการเรียนรูใดสาระการ
เรียนรูหนึ่งเปนแกนหลักแลวขยายวงกวาง ขวางออกไป เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนเกิดความสมบูรณในตัวของเขาเอง
ซึ่งสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 11) ไดใหแนวทางโดยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
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รวมถึงการจัดการเรียนรูโดยจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติมในเรือ่ งของประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ โดยผลการการวิจัยของ
ปาจรีย รุจิแสวง (255: 21) เรื่องการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวาระดับการเตรียมตัวดาน
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรวมมีระดับการเตรียมตัวอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่การเปดประชาคม
อาเซียนจะเกิดขึ้นในป 2558 ผูที่เกี่ยวของควรมีความกระตือรือรนและสนใจที่จะเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนให
อยูในระดับมาก หรือมากที่สุด เพื่อความกาวหนาทางการศึกษาของตนเองและพัฒนาระดับการศึกษาของประเทศไทย
ใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสํารวจความตองการทรัพยากรทางการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ใหเพียงพอและตรงกับความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องในทุกดาน โดยตองเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีภาคีเครือขายที่จะมารวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจังและเปน
รูปธรรมเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ควรมีการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
Views of Parents on Early Childhood Education in ‘Sahamit Wittaya’ Education
Quality Development Network,Mae Sao Sub-district, Mae Ai District,
Chiang Mai Province

รัชดา รัตนบุรี*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครอง และขอเสนอแนะที่มีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองในชุมชน ของ 5 หมูบาน ไดแก หมูบานแมสาว หมูบานหวยปาซาง หมูบานแมฮาง
หมูบานสันปาขา และ หมูบานโปงไฮ จํานวนทั้งสิ้น 357 คน โดยวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie
and Morgan เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาทดสอบความเชื่อมั่นที่ 0.80 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตร
วิทยา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา จําแนกตามหมูบาน 5 หมูบาน แตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนขอเสนอแนะจากผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหมิตรวิทยา คือ เด็กควรไดลงมือทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรจัด
อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และควรจัดกิจกรรมใหผูปกครอง ครู เด็ก ชุมชน ไดทํารวมกัน
คําสําคัญ : ทรรศนะของผูปกครอง, การศึกษาปฐมวัย, กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา
Abstract
The objectives of this research were to study, compare views of parents, and also find better
ways in managing early childhood education in ‘Sahamitr Wittaya’ Education Quality Development
Network, Mae Sao sub-district, Mae Ai district, Chiang Mai Province. Population and samples were
determined from 5 villages – Mae Sao Village, Huay Pa Sang Village, Mae Hang Village, San Pa Kha
Village, and Pong Hai village – to be 357 out of the total number of 4,622 people by using Krejcie and
Morgan table. The instrument was a questionnaire with a 5-rating scale tested by reliability co-efficient at
0. 80. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and One-way analysis of
variance (ANOVA). The findings were that the views of parents on early childhood education in the
network were high, both overall and in all aspects. The comparison among the views of parents from 5
villages on early childhood education in the network was different at statistically significant level at the
.05. Suggestions from the parents were children themselves should have started experimenting and

*รัชดา รัตนบุรี ครูผูสอน โรงเรียนบานโปงไฮ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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practicing; teachers should have paid attention on their work; schools should have provided a wellfunctioned learning environment in buildings and grounds; and the activities should have been arranged
for children, parents, teachers, and communities to participate.

Keywords: Views of Parents, Early Childhood Education, ‘Sahamitr Wittaya’ Education Quality
Network

บทนํา
เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเรียนรู เปนวัยแหงความคิดสรางสรรค และเปนทรัพยากรที่สําคัญ เนื่องจาก เด็ก
คือ รากฐานของมนุษย หากสังคมตองการผูใหญหรือบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือมีความสามารถอยางไร นั้น ก็ตอง
ปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวมาตั้งแตยังเล็ก ซึ่งเด็กในปจจุบัน ยังขาดการรูจักคิด ไมรูจักพูด ไมมีความคิดสรางสรรค ทํา
อะไรไมเปน ซึ่งปญหาเหลานี้หากมองยอนกลับไปที่ตัวเด็ก จะพบวา เราปลูกฝงเขา หรือเราฝกฝนเขาอยางไรบาง ซึ่ง
ความเปนจริงแลวเด็กสามารถเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอมและปจจัยอีกมากมาย ดังนั้นพัฒนาการ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ตอนโตจึงเปนผลมาจาก การเลี้ยงดู การปลูกฝง การอบรมสั่งสอน หรือการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัย เปนการศึกษาขั้นตน ที่จัดใหกับเด็กกอนวัยเรียน เพราะประสบการณที่เด็กไดรับ
ในชวงอายุนี้ เปนการสรางพื้นฐานความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปนการปู
พื้นฐานในการพัฒนาสิ่งที่ดีสําหรับชวงอายุตอ ๆ ไป การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดรับในระยะตน
ของชีวิต จะเปนรากฐานการพัฒนาคุณภาพประชากร สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 59) กลาวถึง การศึกษา
ระดับปฐมวัย วาเปนการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน และเปนการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความ
พรอมของเด็ก เพื่อรับการศึกษาในระดับตอไป การจัดการศึกษาระดับนี้อาจจัดในรูปของชั้นอนุบาลศึกษา หรือพัฒนา
เด็กในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการบริการ เพื่อเตรียมความพรอมอยางนอย 1 ป กอนเขา
เรียนระดับอนุบาล และใหถือเปนการจัดการศึกษา ในระบบโรงเรียน เรียกวา การดําเนินการศึกษากอนภาคบังคับ จะ
เห็นไดวาเพื่อเปนการใหโอกาสทั้งเด็กในเมืองและชนบท อยางเทาเทียมกัน จึงมีการจัดการศึกษาแกเด็กระดับอนุบาล
ทุกกลุม ทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิเศษ โดยจัดใหครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 5) ไดระบุวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ การดูแลที่ดีใหไดรับความรัก ความ
อบอุนแกเด็ก จะทําใหเด็กเปนผูที่มีความสดชื่นแจมใส มองโลกในแงดี รูจักรักคนอื่น ดังนั้นการพัฒนาเด็กจึงเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับบุคคล และสถาบันหลายฝาย ตั้งแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
องคกรที่จัดบริการพื้นฐานใหแกเด็กระดับปฐมวัย
การมี ส ว นร ว มของสถาบั น ครอบครั ว ด า นการศึ ก ษาที่ เ ห็ น ได ชั ด ในระดั บ ปฐมวั ย ได แ ก การที่ พ อ แม
ผูปกครองมักจะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น เชน การพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะครู เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการจัดประสบการณรวมไปถึงพัฒนาการการเรียนรูของเด็กทั้ง
ที่บานและที่โรงเรียน ดังที่นอมพร เสนหธรรมศิริ (2551: 52) กลาววา แนวทางที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหครู
สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้นก็คือ การไดรับความรวมมือที่ดี
จากผูปกครองของนักเรียนซึ่งถือวาเปนผูที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับนักเรียนและรูจ ักตัวนักเรียนดีที่สุดเมื่อนักเรียนอยู
ที่บาน และในขณะเดียวกันครูก็คือผูที่มคี วามใกลชิดและรูจักนักเรียนดีที่สุดเมื่อนักเรียนอยูที่โรงเรียน การติดตอสื่อสาร
และใหขอมูลของนักเรียนที่ตรงกันของทั้งสองฝาย จะทําใหสามารถดูแลและชวยเหลือนักเรียนไดอยางทันทวงทีเมื่อมี
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ปญหาเกิดขึ้นกับนักเรียน เพราะฉะนั้นจึงถือไดวา “ครู” และ “ผูปกครอง” คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่จะชวยให
การสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ
จากรายงานผลการประเมิน คุณภาพการจั ดการศึกษาระดับปฐมวั ยของเครื อขา ยศูน ยพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (2555: 6) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา ในภาพรวมของการจัดการศึกษาปฐมวัย พบปญหาและขอเสนอแนะสวน
ใหญ คือ ในดานวิชาการ เด็กบางสวนมีพัฒนาการดานการสื่อภาษาคอนขางชา จึงควรมีการพัฒนาสติปญญา ฝกให
เด็กมีความใฝรู ใหมีความคิดสรางสรรคที่สมกับวัย ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ พบวา ครูผูสอนดําเนินการ
สงเสริมการเรียนรูท ี่ไมตอบสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก ขาดการสงเสริมใหเด็กคุนเคยกับหนังสือ และรัก
การอาน จึงควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการวางแผนนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย พบวา ควรจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น และ
ควรจัดกิจกรรมปองกันความปลอดภัยใหครอบคลุม นอกจากนี้ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน พบวา
การมีสวนรวมของชุมชนยังมีคอนขางนอย
ผูวิจัยในฐานะเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบานโปงไฮ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอันจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามหมูบาน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชน จํานวน 5 หมูบาน ไดแก หมูบานแมสาว หมูบานหวยปา
ซาง หมูบานแมฮาง หมูบานสันปาขา และ หมูบานโปงไฮ จํานวน 4,622 คน และกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก
ผูปกครองในชุมชน ของ 5 หมูบาน จํานวน 357 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie and
Morgan (1970: 607 - 610) ในปการศึกษา 2557 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหมิตรวิทยา ตําบลแม
สาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้ถึง
ขอบขายงานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
บุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชน ซึ่งผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.87 และมีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.80
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากผูปกครองใน
ชุมชน จํานวน 5 หมูบาน ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ปการศึกษา 2557 จํานวน 357 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 357 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับทรรศนะของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบทรรศนะ
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามหมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับทรรศนะของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย อาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา
ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ระดับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
อาคารสถานที่ อยูในระดับมาก ( X = 3.71) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก ( X = 3.66)
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับมาก ( X = 3.65 ) และดานการบริหารงานบุคลากร อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.52 ) ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังนี้ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ เลือกใหสื่อไดตรงตามจุดมุงหมายและ
เรื่องที่จะทําการสอน ( X = 3.77) รองลงมา คือ มีแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนระบบระเบียบ ( X = 3.76) สื่อ
การเรียนการสอนเปนตัวกลางในการถายทอด ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว ( X = 3.75) ตามลําดับ
และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ มีการแจงผลพัฒนาการใหกับผูปกครองไดรับทราบอยางตอ อยูในระดับปานกลาง
( X = 3.47) 2) ดานการบริหารงานบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก คือ ครูชี้นําหรือแนะแนวทางใหผูเรียนไดคนควาหาความรูเอง อยูในระดับมาก ( X = 3.60) รองลงมาคือ ครูมีการ
วัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เนนการประเมินสภาพจริง อยูในระดับมาก ( X = 3.60) ครูส่ังสอนอบรมนักเรียน
ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง อยูในระดับมาก ( X = 3.59) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ครูเอาใจ
ใสในการปฏิบัติงาน ในหนาที่อยางสม่ําเสมอ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34) 3) ดานการบริหารอาคารสถานที่
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมดึงดูด
ความสนใจแกนักเรียนและผูปกครอง อยูในระดับมาก ( X = 3.90 ) รองลงมาคือ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมเหมาะสม
ตอการจัดเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( X = 3.78 ) หองเรียนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับมาก ( X =
3.73) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ หองเรียนจัดมุมตาง ๆ ที่เด็กสามารถเลือกเลน และทํากิจกรรม
ได อยูในระดับมาก ( X = 3.62) และ 4) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางบาน
โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหโรงเรียนรูจักบานและชุมชนดีขึ้น อยูในระดับมาก ( X = 3.78) รองลงมาคือ โรงเรียนให
ความรวมมือกับผูปกครองในการติดตอภารกิจตาง ๆ กับโรงเรียนเปนอยางดี อยูในระดับมาก ( X = 3.75) โรงเรียน
แลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง ในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 3.72) ตามลําดับ และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน
อยูในระดับมาก ( X = 3.52)
การเปรี ย บเที ย บทรรศนะของผู ปกครองในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในกลุ ม เครื อ ข า ยพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามหมูบาน พบวา โดยภาพรวมและ
รายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยทรรศนะของผูปกครองหมูบานแมสาว หมูบานหวยปาซาง
หมูบานแมฮาง และหมูบานสันปาขา มีทรรศนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สหมิตรวิทยาสูงกวา หมูบานโปงไฮ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน กลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานบริหารงานวิชาการ ควรให
เด็กไดลงมือทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง ดานการบริหารบุคลากร ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ดานอาคาร
สถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรจัดกิจกรรมใหผูปกครอง ครู เด็ก ชุมชนไดทํารวมกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสห
มิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา
ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย คื อ ด า นอาคารสถานที่ รองลงมาคื อ ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า น
ความสั มพั นธร ะหวา งโรงเรีย นกั บชุ มชน และดา นที่มี คา เฉลี่ยอั นดั บสุ ดท ายคื อ ดา นการบริห ารงานบุค ลากร ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลสรวง อุดมเดช ( 2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทรรศนะของผูปกครองตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนธนพรเซนตแมรี่แอน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูปกครองเห็นดวยมากที่สุดดานกิจการนักเรียนรองลงมาเห็นดวยมากดานบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่ ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานวิชาการตามลําดับ
การเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามหมูบาน 5 หมูบ าน พบวา โดย
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ภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 โดยทรรศนะของผูปกครองหมูบานแมสาว
หมูบานหวยปาซาง หมูบานแมฮาง และหมูบานสันปาขา มีทรรศนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุม เครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยาสูงกวา หมูบานโปงไฮ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กัลยาณี สังฆเมธี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การเปรียบเทียบ
ทรรศนะของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดานบุคลากรและการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดาน
อาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ในสวนของขอเสนอแนะเกี่ยวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา
1. ดานบริหารงานวิชาการ สวนใหญพบวา ควรใหเด็กไดลงมือทดลองและปฏิบตั ิดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวันดี เกตุบุรม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะ
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา” พบวาขอเสนอแนะของ
ผูปกครอง ดานงานวิชาการ คือ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเปนผูปฏิบตั ิและชวยตนเองมากขึน้
โรงเรียนควรเนนดานวิชาการ สือ่ การเรียนการสอนควรมีหลากหลายแปลกใหม และอื่นๆเชน โรงเรียนควรเนนการ
ปลูกฝงในดานจริยธรรมกับเด็กใหมากขึ้น การจัดกิจกรรมควรแทรกสาระสนุกแปลกๆ รวมดวยจะไมทําใหเด็กเครียด
และจัดกิจกรรมใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น รูจริงสามารถปฏิบัติได โดยมีสื่อประกอบกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของ
เด็กไดแสดงความคิดเห็น รูจริงสามารถปฏิบตั ิได โดยมีสื่อประกอบกิจกรรมทีส่ งเสริมพัฒนาการของเด็ก
2. ดานการบริหารบุคลากร สวนใหญพบวา ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ
มาลัยทิพย แกมชัยภูมิ (2552: 87) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง “ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่มตี อการบริหารงานโรงเรียนเรืองศรีวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา” พบวาขอเสนอแนะ
ของผูปกครอง ดานการบริหารบุคลากร คือ บุคลากรมีความเอาใจใสนักเรียน นิสัยดี ยิ้มแยม เปนที่พงึ พอใจ รองลงมา
ครู –อาจารยตอนรับผูปกครองดี ยิ้มแยมพูดจาดี ปริมาณเด็กนักเรียนตอคุณครูผสู อน 1 ทาน ควรมีปริมาณไมมากนัก
เพราะคุณครูจะไดดูแลเด็กพรอมทัง้ สอนเด็กใหมีคณ
ุ ภาพมากที่สุดดูแลอยางใกลชิด
3. ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สวนใหญพบวา โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและ
บริเวณสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู :ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี พังงา (2545: 72) ศึกษาความคาดหวัง
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ดานการจัดสภาพแวดลอม พบวา ผูปกครองมี
ความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเฉลี่ยสูงสุด คืออาคารเรียนมีความมั่นคง
แข็งแรง และมีหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสวางเพียงพอ และมีอากาศถายเทไดสะดวก มีเครื่องเลนทั้งในรม
และกลางแจง และมีสนามเด็กเลนที่กวางขวางตามลําดับ ลักษณะการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน การวิจัย
ครั้งนี้พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังวาเครื่องเลนสนามควรจัดไวในที่ที่เหมาะสมและเปนสัดสวน และเครื่องเลน
สนามควรจัดใหเพียงพอ
4. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนใหญพบวา ควรจัดกิจกรรมใหผูปกครอง ครู เด็ก
ชุมชนไดทํารวมกัน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของปภาณ การจะนะดี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการ
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พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา”พบวา แนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากชุมชนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย นับตัง้ แตการแสดงความคิดเห็น การวางแผนการดําเนินการและการ
แกไขปญหาตลอดจน การควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป
วัตถุประสงคที่ตั้งไวการที่จะเขามามีสวนรวมไดตองเกิดจากการประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธในดานตางๆ การ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การแสดงความคิดเห็นการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน การจัดกองทุนสงเสริมการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและการจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการบริหารงานดานบุคลากร ซึ่งถือวาเปนงานที่สําคัญงานหนึ่ง
ของการบริหารการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษาควร มีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสมเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ดีขึ้น
3. การสงเสริมใหครูไดใชเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนประถมศึกษา
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนีส้ ําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สุจริ า หาผล อาจารยที่ปรึกษา รอง
ศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูเ ชี่ยวชาญทุกทาน ในการใหคาํ ปรึกษาแนะนํา ตรวจ
ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ตางๆ ของวิทยานิพนธ พรอมใหขอเสนอแนะที่มีประโยชน มีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค และ
ขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาทางดานการศึกษาและการวิจยั เพื่อใหผูวิจัยสามารถนํา
ความรู ประสบการณมาปรับใชในการทํางาน และขอบคุณครอบครัวที่คอยใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจ
ประชาชนในชุมชน ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานทีไ่ ดกรุณาตอบแบบ
สอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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วิทยานิพนธสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

- 202 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
Administration on ASEAN Curriculum Sourcebook for Teachers in Schools
of Expanding Educational Opportunity under Lamphun Primary Educational
Service Area Office 1

ศักดิ์ชัย กันธวงค*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่และคารอยละ และการวิเคราะห ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ แลวเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญสนับสนุนผูสอนให
เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทําความเขาใจ โดยใหโอกาสผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เนนใหผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร วางแผนการ
ทํางานรวมกัน การวิเคราะหแผนปฏิบัติการ และมอบหมายหนาที่ใหแตละฝายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วาง
เอาไว ซึ่งทําใหบุคลากรของโรงเรียนเขาใจถึงการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 สามารถดําเนินการและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญตองการใหหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน มีคูมือหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมอบใหแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนํารูปแบบไปปรับใชใหเขากับ
บริบทของสถานศึกษาตนเอง เพื่อจะไดมีทิศทางการดําเนินงานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผูบริหารยังเห็นควรที่
จะตองมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูกับผูสอน ใหผูสอนไดมีองคความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียนใหมากขึ้น เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแก
นักเรียน สําหรับการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน ผูบริหารสวนใหญเห็นวา ควรมีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียนศึกษาใหเขากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในรูปแบบเชื่อมโยงศาสตร หรือเนื้อหาตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขา
ดวยกัน เพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน

* ศักดิ์ชัย กันธวงค ครูโรงเรียนบานหลายทา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
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ในการปฏิบัติงานตองมีการนิเทศที่หลากหลาย มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและสามารถนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไปได
คําสําคัญ : การบริหาร, หลักสูตรแกนกลางอาเซียน, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to study the administration of the core curriculum B.E. 2551
in the schools of expanding educational opportunity under Lamphun Primary Educational Service Area
Office 1 and to study the concept of ASEAN curriculum sourcebook for teachers in the school area.
Population included 18 school directors in the schools; the instrument was a structured interview.
Qualitative data analysis was done by a systematic summary as well as a written report in the form of
analytical essay. The findings showed that according to the state of administration of Basic Education
Core Curriculum B.E. 2551, most administrators supported teachers in workshop trainings to understand
the core curriculum of basic education by the year 2551, thereby giving them an opportunity to share the
lessons; to participate in the curriculum management, collaborative planning, plan analysis, and to assign
each section to take action as planned, which got school personnel to understand core curriculum
administration so as to solve problems and further development. Along the concept of managing ASEAN
curriculum sourcebook taught in the schools, most administrators wanted ASEAN curriculum sourcebook
to have a clear framework and orientation in a form of manual into actual practice delivered to each
school, definitely determined by the Office of Basic Education Commission. The schools thus could
adopt it to the context of their own style so that the prospective schools would have the same direction as
the other schools around the country. And the administrators had an idea to provide their teachers with
more trainings to get them competent, skilled, and experienced in teaching primary core ASEAN
curriculum effectively. For integrating Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 and ASEAN
curriculum, most administrators had a concept of integration in both linking of science or contents
together to acquire meaningful, diverse knowledge that could be applied to a practical use in everyday
life. And in practice there would be a variety of supervising and continuous follow-up in order to meet the
aims of the curriculum and to be adjusted to a development of learning and teaching.

Keywords: Administration, ASEAN Curriculum Sourcebook, The Schools of Expanding Educational
Opportunity

บทนํา
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับบริบทหลักสูตร จะตองมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับมโนทัศนของหลักสูตร
ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรความสัมพันธขององคประกอบหลักสูตร และการนําหลักสูตรไป
ใช ดังนั้นองคความรูจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทผูสอนในการใชหลักสูตรจากผูใหความรู เปน “ผูจัดการเรียนรู” มิใช “ผู
สั่งสอน”เพื่อสะทอนใหเห็นวาความสําเร็จของหลักสูตรนั้นขึ้นอยูกับหลักสูตรและการสอน ซึ่งจะตองมีความสัมพันธ
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อยางเปนระบบซึ่งประกอบดวย หลักการพื้นฐานของหลักสูตร กระบวนการสรางหลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลผลิตของหลักสูตรโดยแตละสวนดังกลาว
ตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
หลักสูตรจึงมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเปนโครงรางกําหนดกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติที่จะนําไปสูการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตรวมทั้งเปนแนวทาง
ในการใหการศึกษา ใหวิชาความรู การถายทอดวัฒนธรรม การปลูกฝงเจตคติและคานิยม การสรางความเจริญเติบโต
ความสมบูรณทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาผูเรียนในทุกๆดาน เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนด ฉะนั้น เพื่อสามารถนําความรูเหลานี้
ไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหผเู รียนอยางสูงสุด อันจะเปนพลังการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ การสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของกับอาเซียน จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่มีผลตอการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาทุกแหงควรเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพื่อการอยูรวมกับประชาชนของประเทศ
ตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท เนนการพัฒนา “บุคคล” การเปลี่ยนกรอบความคิดของผูสอนใหขาม
แดน การหลอหลอมอนาคตของอาเซียน การสงเสริมใหผูสอนมีทักษะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนทั้งประชาชน
ของประเทศและประชาชนของอาเซี ย น เพื่ อ ให ผู ส อนได ส ง เสริ ม การเตรี ย มทั ก ษะ การปรั บ ทั ศ นคติ แ ละเพิ่ ม
สมรรถนะ การเตรี ยมพรอ มด านทัก ษะภาษา ความรูเ กี่ย วกั บอาเซี ยน การเรี ยนรูเ รื่อ งการอยูร วมกัน บนความ
แตกตาง การเปดโลกทัศน ของผูเรียนใหกวางขึ้นในระดับโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะตอง
นําเอาหลักการ จุดหมายโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรที่หนวยงานระดับชาติจัดไวไปใชใหเกิดผล ดังนั้นจึงตองมี
ความเขาใจบทบาทและหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ ดังเชน องคการ อินทรัมพรรย
(2526: 18) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําหลักสูตรไปใชวา ตองมีความเขาใจหลักสูตรอยางชัด
แจง และจะตองศึกษาความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับสื่อการเรียนและวัสดุประกอบอื่น ๆ ตองเปนผูนําในการนํา
หลักสูตรไปใช ตองเปนผูเสริมขวัญกําลังใจแกผูสอน ตองจัดการดานบริการการใชหลักสูตรแกบุคลากรในโรงเรียน ตอง
จัดการประชุมเพื่อวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการดําเนินการ ตองประสานงานการดําเนินการใช
หลักสูตร ติดตามผลการปฏิบัติงานและนิเทศประชาสัมพันธ สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในปจจุบันประเทศไทย ยังมีการตื่นตัวในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนนอยมาก ดังผลการวิจัยของ
ปาจรีย รุจิแสวง (2555: 66) เกี่ยวกับการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา สถานศึกษาตางๆ
ยังมีการตื่นตัวตอการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนไมมาก การประชาสัมพันธ ทางสื่อตางๆ การนําหลักสูตร
แกนกลางอาเซียนเขามาใชในโรงเรียน ยังไมแพรหลาย สาเหตุเพราะในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนเอง
ยังมีความเขาใจ และความใสใจในเรื่องอาเซียนไมมาก ฉะนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาผูสอนใหนําหลักสูตรแกนกลางอาเซียนเขามาสอดแทรกในการเรียนใหมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากผูวิจัย เปนบุคลากรคนหนึ่งที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 1 จึงมีค วามสนใจที่จะทํ าการวิจัย เกี่ยวกับสภาพการบริ หารหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 และแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาพัฒนา ประยุกตใชในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะกาวสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนใน
ป 2558 นี้ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด การบริ ห ารหลั ก สู ตรแกนกลางอาเซีย นสํ า หรับ ผู ส อน โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับ
ผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยผูวิจัยใชกรอบ
แนวคิดของ สุรางค โควตระกูล (2541: 186) โดยจําแนกขอคําถามเปน 2 ประเด็น คือ ดานสภาพการบริหารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 6 ขอ และดานแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
สําหรับผูสอน จํานวน 6 ขอ ซึ่งแบบสัมภาษณนี้ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการสัมภาษณปากเปลา เปนการ
สื่อสารแบบ Two ways Communication ซึ่งมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแนวทางในการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ในป
การศึกษา 2557 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 100 ของประชากรทั้งหมด แลวรวบรวมขอมูลและบันทึกถอดคําของ
ผูใหสัมภาษณแตละคน เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพทั่วไปของประชากรผูใหขอมูล จําแนกตามสถานภาพของผูใหขอมูลโดยใช ความถี่และคา
รอยละ เสนอในรูปแบบตาราง และวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผล
อยางเปนระบบ Content Analysis นําผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุป อภิปรายผลตามวัตถุประสงค แลวนําเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
สภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา การบริหารจัดการเพื่อใหผูสอนใน
โรงเรียนไดเขาใจหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยใหผูสอนเขาประชุม อบรม สัมมนา แลวนําองคความรูที่ได
มาขยายผลตอที่โรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนดวยกัน ผูสอนในโรงเรียนโดยมากมีสวนรวมในการ
บริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไมวาจะเปนขั้นตอนการประชุม วางแผน การ
วิเคราะหและการจัดทําหลักสูตร ทุกโรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนการทํางานและ
แนะนําแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักสูตรแกผูสอน การนิเทศนี้มักใชหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ ผูบริหารมีวิธีการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นี้ จะคํานึงถึงความถนัดของผูสอน และการดําเนินงานตองสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนดวย การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแตละประเภท ผูสอนจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เชน การประชุมวางแผน การดําเนินงาน
โดยลักษณะการมีสวนรวมของผูสอนในแตละคนก็จะแตกตางกันไปตามความถนัด การบริหารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมากมักพบกับอุปสรรค คือ ผูสอนขาดความเขาใจในตัวหลักสูตรอยางถอง
แท ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุไปตามวัตถุประสงคที่วางไวเทาที่ควร
แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ตองอาศัยการนํา
องคความความรู เขาไปสอดแทรกในสาระวิชาหลักตางๆ โดยการเชื่องโยง ผสมผสานศาสตรที่มีความเกี่ยวของกัน และ
ผูบ ริห ารบางส วนใหค วามเห็น วา ทางสํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานหรื อทางสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ใหกับทางโรงเรียน เพื่อใหทุก
โรงเรียนทั่วประเทศไดมีแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน การจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู โครงการจัดทําคูมือ และโครงการคายวิชาการอาเซียน เปนการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร
แกนกลางอาเซี ย นให ม ากขึ้ น การพั ฒ นาผู ส อน ด ว ยการส ง เสริ ม ให เ ข า รั บ การอบรม ประชุ ม สั ม มนา รวมทั้ ง
วางเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคในการสอนที่ชัดเจนรวมกัน การสรางความเขาใจระหวางผูบริหารสถานศึกษากับ
ผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานอาเซียนศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยการผสมผสานองคความรูทั้งสองใหเขาดวยกันดวย
วิธีการสอดแทรกหรือเชื่อมโยงองคความรู การนิเทศแบบมีสวนรวม มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล
การดําเนินงานตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนอยางตอเนื่อง การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางอาเซียน ดวยการทําปฏิทินการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อนําผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงแกไข พัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
สภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญจะสงเสริมใหผูสอน
เขารับการประชุม อบรม แลวทําความเขาใจ โดยใหโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนใหผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร วางแผนการทํางาน
รวมกัน การวิเคราะหแผนปฏิบัติการ และแบงมอบหมายหนาที่ใหแตละฝายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางเอาไว
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) ของ Rensis Likert (1967) อางถึงใน
ชญานิ ษ ฐ สุข เกษม (2551: 15) ที่ มี แนวคิด เกี่ ย วกั บ ประสิท ธิภ าพของการทํ า งาน การทํ า งานเป น กลุ ม การ
ประสานงานกัน ซึ่งหากบุคลากรในโรงเรียนทุกคนใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการทํางาน ก็จะทําใหการทํางาน
นั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ นาวีการ (2545: 78) เรื่อง การบริหารแบบมีสวน
รวม ที่ก ลาววา กระบวนการของการใหผู ใตบั งคั บบัญ ชามี สวนเกี่ ยวข องในกระบวนการตัดสิ นใจ เนนการมี สว น
เกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการ
บริหารที่สําคัญ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวาผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การ
บริหารใหเขากับผูใตบังคับบัญชาและตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจที่
สําคัญขององคการ ไมใชเพียงแตสัมผัสปญหาหรือแสดงความหวงใย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทํานอง ภู
เกิดพิมพ (2547: บทคัดยอ) ที่ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมั่นของแตละบุคคล แตละหนวยงาน แตละองคกร อีกทั้งยังขึ้นอยู
กับกาลเวลาแตละยุคแตละสมัยอีกดวย โดยการมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญในการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปน
กลุม (Teamwork) ที่มปี ระสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณและอุทิศ
ตนมากยิ่งขึ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล ซึ่งทําใหบุคลากรของโรงเรียนเขาใจถึง
การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และจัดการแกไขและพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง
แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญ ตองการใหหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียนมีทิศทางและเปาหมายเดียวกัน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน มีคูมือหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมอบใหแตละโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถนําไปปรับรูปแบบใหเขากับ
บริบทของสถานศึกษาตนเอง เพื่อที่โรงเรียนทั่วประเทศจะไดมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน อีก
ทั้ง ควรมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูกับผูสอน ใหผูสอนไดมีองคความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการ
เรียนการสอนหลักแกนกลางอาเซียนใหมากขึ้น เพื่อที่จะไดนําความรูถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรมีการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับ
หลักสูตรแกนกลางอาเซียนในรูปแบบเชื่อมโยงศาสตร หรือเนื้อหาตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขา
ดวยกัน เพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานตองมีการนิเทศที่หลากหลาย มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สิงหสีโว (2549:
บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา ความสามารถในการแกปญหา
และการตัดสินใจ ที่กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินใชหลักสูตรกับนักเรียนใหเหมาะสม ทําให
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา การตัดสินใจที่ดีขึ้น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย
โดย วิชัย ตันสิริ (2549: 75) ที่ระบุวาการปฏิรูปการฝกหัดผูสอนและการพัฒนาผูสอนเปนปจจัยตัวแปรที่มีความสําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู ควรจะตองมีระบบการฝกอบรมเพื่อดึงเขาสูระบบการประเมินทุกๆ 5 ป และ
การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งการจัดระบบแรงจูงใจใหผูสอนทุกคนไดตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางอาเซียน อยูเสมอ เพื่อเปนการทบทวนองค
ความรูของผูสอน ใหมีความแมนยําเที่ยงตรง
2. ควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ไมวาจะเปนผูสอน คณะกรรม
สถานศึกษา ชุมชน หรือผูปกครอง ไดมีสวนรวมในการวิเคราะห หรือวางแผนงาน เพื่อที่จะไดความคิด ขอคิดเห็นที่
หลากหลาย ตรงกับบริบทของโรงเรียน และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทองถิ่น
3. ควรมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนที่มีความชํานาญ เพื่อชวยให
ผูสอนไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ผูสอนแตละคนไดสังเกตการทํางานหรือการสอนของผูสอนคนอื่นๆ
เพื่อนําไปปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้ อาจมีการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการสอนและรับเอาวิธีการใหมๆ จาก
ผูสอนคนอื่นไปทดลองใช รวมทั้งเรียนรูวิธีการชวยเหลือใหการสนับสนุนแกผูสอนคนอื่นๆ ดวย ถือเปนการชวยกระตุน
ผูสอนไดมีการวางแผนการทํางานรวมกัน รวมทั้งการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของผูสอน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูส อน โรงเรียนประถมศึกษา
2. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ที่สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
3. ควรวิจัยเรื่อง บทบาทของผูสอนในการจัดหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
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การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
Personnel Management on Principles of Secularism (Gharavasa-Dhamma) in
Schools of Expanding Educational Opportunity of Saraphee District,
Chiangmai Province
under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4

พระครูปลัดศักดิ์สิทธิ์ วชิรญาณเมธี*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 265 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดย
ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตาม
หลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
สัจจะ ดานจาคะ ดานขันติ และ ดานทมะ ตามลําดับ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม
4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม พบวา ดานสัจจะ ควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาตําแหนงหนาที่งานที่รับผิดชอบตอบุคลากรใน
สถานศึกษา ดานทมะ ผูบริหารควรนําความรูดานบริหารมาใชกับบุคลากรใหเปนแนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขม
ใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดูตัวเองเวลาทํางานจะไดแกไขพัฒนาใหดีขึ้น ดาน
ขันติ การบริหารงานตองมีความมุงมั่น อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได ดานจาคะ
ผูบริหารเปนคนที่เหนื่อยอยูกับงานบริหาร ตองมีน้ําใจกับทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพื่องานสวนรวม ผูบริหารตอง
พัฒนาตนเองรอบดาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค
คําสําคัญ : การบริหารงานบุคคล ตามหลักฆราวาสธรรม โรงเรียนขยายโอกาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
Abstract
This research aimed to study the personnel management on the four principles of secularism
(Gharavasa-Dhamma) and guidelines on a development of those principles in the schools of expanding
educational opportunity of Saraphee district, Chiang Mai province under

* พระครูปลัดศักดิ์สิทธ วชิญาณเมธี เจาอาวาสวัดกูเสือ ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4. The populations in this study were 265 teachers
as well as the school board of the schools in the area. The instrument was a questionnaire analyzed with a
statistical treatment by frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that
personnel management on the four principles of secularism in the schools was at a high level, both overall
and in all aspects from the most to the least mean accordingly – Truth (Sacca), Generosity (Caga),
Tolerance (Khanti) and Self-restraint (Dama). The guidelines in a development of personnel management
based on the four principles of secularism were found that in terms of Truth (Sacca) administrators would
be fair considering a proper promotion of the responsible personnel; in terms of Self-restraint (Dama)
they would constantly direct their personnel of each level in the same way and also control themselves
once facing any problem as a mirror to reflect their working for more improvement;

in terms of

Tolerance (Khanti) their management would be purposely achieved with dedicated mind and
perseverance; in terms of Generosity (Caga) they would be exhaustedly devoted to their management,
generous to everyone, unselfish with generosity, well-rounded adjustment in order to achieve the
objectives of the organization.
Keywords: Personnel Management, Principles of Secularism (Gharavasa-Dhamma), School of
Expanding Educational Opportunity, Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
และเตรียมพรอมที่จะเผชิญหนากับความกาวหนาจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน ซึ่งโรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคน โรงเรียนตองพัฒนาตนเอง ใหเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ และดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง
การบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัว
เกิดความอิสระในการปฏิบัตงิ านภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มี
กําลังใจนําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยทรัพยากรในการบริหาร
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทั้งนี้
เพื่อจะไดมาซึ่งขอมูลอันจะเปนประโยชนในการพัฒนากําหนดแนวทาง และรูปแบบการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารงานบุคคล ของหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน
ทั้งสิ้น 265 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการ
ทํางานมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 เปนขอ คําถามเกี่ย วกับระดับความคิด เห็นของบุคลากรที่ เกี่ยวของของโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ทั้ง 4 ดาน รวม 40 ขอ ซึ่งขอ
คําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
หลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหมทุกแหง เพื่อขอ
ความรวมมือในการกรอกขอมูล จํานวน 265 คน เพื่อติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหผลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานมาจัดลําดับ และในสวนของแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาความถี่นําเสนอในรูปแบบความเรียง
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ผลการศึกษา
1. การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสัจจะ รองลงมาคือ ดานจาคะ
และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานทมะ
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา
2.1 ดานสัจจะ เรียงลําดับคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ เมื่อใหสัจจะกับเพื่อนรวมงานสิ่งใดในการ
ปฏิบัติและตองมุงมั่นทําใหได สิ่งไหนที่ทําไมไดจะไมสัญญา (f=26) รองลงมา คือการบริหารงานเนนความโปรงใส
ซื่อสัตย ยุติธรรม ทั้งตอหนาและลับหลังเปนคุณธรรมที่สําคัญยิ่ง (f=21)
2.2 ดานทมะ เรียงลําดับคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารควรนําความรูดานบริหารมาใชกับ
บุคลากรใหเปนแนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขมใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดู
ตัวเองเวลาทํางานจะไดแกไขเวลาพัฒนาใหดีขึ้น (f=16) รองลงมา คือการสงเสริมใหเพื่อนรวมงานในการพัฒนาตนเอง
ในทางที่ดี เปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนควรทําเปนอยางยิ่ง (f=15)
2.3 ดานขันติ เรียงลําดับคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม มุงมั่น
อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได (f=24) รองลงมาคือผูบริหารตองมีความอดทนสูงมาก
ทนตอคําติฉินนินทาทนตอเสียงกระทบของลูกนอง รับฟงทุกเรื่องราว พิจารณาหาหนทางแกไข ไมโตตอบ รับไว
พิจารณากอน คอยใหเหตุผลทีหลัง (f=20)
2.4 ดานจาคะ เรียงลําดับคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารเปนคนที่เหนื่อยอยูกับงานบริการ
ตองมีน้ําใจกับทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพื่องานสวนรวม ผูบริหารตองพัฒนาตนเองรอบดาน เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค (f=22) รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็นความทุกขของเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเทาที่ทําได
(f=19)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมทั้ง
4 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประครอง พงษชนะ (2556) ที่ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
พบวา โรงเรียนในอําเภอบานฝางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.88) เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักฆราวาสธรรมหลักธรรม 4 สําหรับการครองเรือนหรือธรรม
สําหรับผูอยูรวมกันความซื่อสัตยตอกันการฝกตนความอดทนอดกลั้นการเสียสละการแบงปนมีน้ําใจคุณสมบัติของผูที่
สามารถสรางเกียรติยศสรางปญญาสรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดขึ้นไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของ
ตนอันจะนํามาซึ่งความสุขความสันติความมั่นคงและความเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
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การอภิปรายผลประเด็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมตามลําดับ ดังนี้
1. ดานสัจจะ ที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาตําแหนงหนาที่งาน
ที่รับผิดชอบตอบุคลากรในสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา รองลงมา คือการบริหารงานเนน
ความโปรงใส ซื่อสัตย ยุติธรรม ทั้งตอหนาและลับหลังเปนคุณธรรมที่สําคัญยิ่งซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆ
รักษอภิชาติสนฺติกโร (เดชชัย) (2556: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานครพบวาแนวทางปรับปรุงการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ดานสัจจะ ควร
มีการวางแผนในการสรรหา บุคลากรอยางยุติธรรม ผูบริหารตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเจริญกาวหนาอยาง
อดทนและ เสียสละความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. ดานทมะที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารควรนําความรูดา นบริหารมาใชกับบุคลากรใหเปน
แนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขมใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดูตัวเองเวลา
ทํางานจะไดแกไขเวลาพัฒนาใหดีขึ้น รองลงมา คือการสงเสริมใหเพื่อนรวมงานในการพัฒนาตนเองในทางที่ดี เปนสิ่งที่
ผูบริหารทุกคนควรทําเปนอยางยิ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมหมาย รัตตัญู (2552: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ดานทมะ ไดแก การรูจักขมใจตนเอง
การยอมรับความคิดเห็นและใหความสําคัญผูอื่นความ กระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม การรับฟงคําตําหนิและ
พรอมที่จะแกไข และ การหมั่นแสวงหาความรูอยูเปนนิจ
3. ดานขันติที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ดานขันติ มุงมั่น
อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได รองลงมาคือผูบริหารตองมีความอดทนสูงมาก ทนตอ
คาติฉินนินทาทนตอเสียงกระทบของลูกนอง รับฟงทุกเรื่องราว พิจารณาหาหนทางแกไข ไมโตตอบ รับไวพิจารณากอน
คอยใหเหตุผลทีหลัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิธินันท นาคบุรี (2552) ที่ไดศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีตอการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม 4 พบวา การ
บริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม 4 ดานขันติ (ความอดทน) พบวามีความมุงมั่นในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งสุ ด ความสามารถทํ า แต ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งตามกฎระเบี ย บไม ห วั่ น ไหวต อ คํ า ติ ฉิ น นิ น ทาไม โ ลภใน
ผลประโยชนที่มิพึงจะไดอดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสียอดทนตอความยากลําบากในการปฏิบัติหนาที่ไมลุแก
อํานาจหรือแสดงตนเปนผูมีอิทธิพลไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหาและมีความพยายามแกไขปญหาโดยสันติวิธี
และไมเกรงกลัวตอผูมีอิทธิพล
4. ดานจาคะที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารเปนคนที่เหนื่อยอยูกับงานบริการ ตองมีน้ําใจกับ
ทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพื่ องานสวนรวม ผูบ ริหารตองพัฒ นาตนเองรอบดาน เพื่อ ใหงานบรรลุ วัตถุป ระสงค
รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็นความทุกขของเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเทาที่ทําไดสอดคลองกับคํากลาว
ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549: 3) ที่วา ผูบริหารตองเสียสละแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในองคการใหแกสมาชิกอยางเปนธรรม ไมลําเอียง คือไมเห็นแกหนา เชน ไมคํานึงถึงวา สมาชิกคนนั้นจะ
เปนใคร ทุกคนควรที่จะไดสวนแบงตามสิทธิและหนาที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองคกรทุกคนก็ตองรูจัก
เสียสละแบงปนสิ่งของของตนใหแกสมาชิกคนอื่นบางตามสมควรแกฐานะของตน และเสียสละแบงปนความมีน้ําใจ
ตอกัน ใหอภั ยแกกั นและกันในบางเรื่องที่ เห็นว าสมาชิกบางคนทํ าผิดหรือไม เหมาะสม การบริหารสถานศึกษาก็
เชนเดียวกัน

- 215 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการนาหลักฆราวาสธรรม 4 มาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
2. ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาเชนหลักอิท ธิบาท 4
หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรมวิหาร 4 เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู
อบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย
ดร.สุดา เนตรสวาง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการ และอาจารย
ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา
จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ พระครูโสภณธรรมนุวัตร เจาคณะอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พระครูสาทรกิจโกศล
เจาคณะตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม อาจารย ดร.เจตนา เมืองมูล อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา และคุณกรัณฑา
อัมพุธ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ที่เมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา
ตลอดจนผูอํานวยการ ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ที่สละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยมิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุดและทายนี้
ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มีสวนชวย ใหงานวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
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การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
Administration on Academic Affairs in Schools of Lamphun Municipality,
Lamphun Province

พระมหาบุญชู นิภาธโร*

บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาการบริ ห ารงานด า นวิ ช าการและเพื่ อ ศึ กษาขอ เสนอแนะการ
บริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 171 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจก
แจงความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ทั้ง 12 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือ ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาการเรียนรู ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการสงเสริม
ความรูทางวิชาการชุมชน ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการ
แนะแนวการศึกษา ดานการประสานความรวมมือ ในการพัฒนาวิช าการกับ สถานศึก ษาอื่น และดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา
ควรมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป ควรมีการสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการจัด
อบรมใหแกครู ควรมีการวัดและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน ควรมีการนําการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ควรมีการอบรมครูดานการพัฒนาสือ่ มีการจัดทําสื่อและออกแนวคิดตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น ควรมีการ
ปรับปรุงแหลงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาสิ่งใหม ๆ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ควรมีการนิเทศอยางตอเนื่อง ควรมีการแนะแนวการศึกษาที่หลากหลายและแปลกใหม ชี้แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูเสมอ ควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม สรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรมี
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นอยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีการ
สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : การบริหารงานดานวิชาการ เทศบาลเมืองลําพูน
Abstract
This research aimed to study the academic affairs administration and guideline suggestions for
the schools of Lamphun municipality. The total populations in this research were 171 teachers and school
boards. The instrument was a questionnaire analyzed by a statistical treatment with frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results showed that the overall academic affairs

* พระมหาบุญชู นิภาธโร เจาอาวาสวัดหนองเสง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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administration of the school in the area was at high level from the most to the least mean accordingly - the
assessment and credit transfer, the learning development, the development of internal quality assurance,
the development of learning resources, the research for education quality improvement, the promotion
and support of individuals, families, organizations, agencies, and other institutions of education, the
promotion of the academic learning community, the development of educational innovation and
technology, the educational supervision, the coordination and cooperation in the academic development
with other educational institutions, and the development of curriculum. The suggestions on the academic
administration of schools in the area were found that the curriculum development would be evaluated and
developed steadily every year; the development of learning process with new trainings would be provided
to teachers; the measurement and evaluation would be standardized; the research would be practical for
quality improvement; the trainings would be provided for developing more media innovation and
technology; the development of learning resources would be regularly up-dated in both formal and
informal education; the educational supervision would be steadily monitored; the study counsel and
guidance would be varied to new challenging professions; and the dissemination of information would be
established; the development of internal quality assurance would be regularly implemented; the
promotion of academic learning community would be undertaken; the community participation would be
effective; the relationship between the school and the community would be linked; the coordination and
cooperation for the academic development with other educational institutions would be beneficial; and the
cooperation in the development of educational institutions and other organizations would be continuously
effective.

Keywords: Academic Affairs Administration, Lamphun Municipality

บทนํา
โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งการบริหารงานดานวิชาการ ถือเปนหัวใจ
สําคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักและใหความสําคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับ
กิจกรรมทุกงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและ
เปนเครื่องชี้วัดที่สําคัญถึงความสําเร็จของผูบริหาร
จากรายงานประจําปของกองการศึกษาเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (2556) ในภาพรวมของโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดลําพูน มีประสิทธิผลดานงานวิชาการยังไมนาพึงพอใจ กลาวคือ ดานผลิตผลนั้นพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
ยังต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว จํานวนนักเรียนลดลงจากเดิมอยางเห็นไดชัดซึ่งคิดเปนรอยละ 17 จากการพิจารณาสภาพของ
ปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน ยังประสบปญหาและมีอุปสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการบริหารงานวิชาการ
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานดาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน เพื่อจะไดนําไปเปนขอมูลเสนอใหผูเกี่ยวของ ใชเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในลําดับตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 4 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 171 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของครู และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ต อ การ
บริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ทั้ง 12 ดาน รวม 60 ขอ ซึ่งขอคําถามมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เพื่อขออนุญาต
และขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 171 คน พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห
ขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อบรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ นําเสนอเปน
ความเรียง
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ผลการศึกษา
1. การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ทั้ง 12 ดาน โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ลําดับแรกคือ ดานการวัดประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนรู ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูนพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุกปเพื่อใหทันกับเหตุการณปจจุบัน ไมใชใหผูบริหารกระตุนแลวคอยดําเนินการ (f=4) รองลงมา ควรมี
การสํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาทุกปการศึกษา (f=2)
ดานการพัฒนาการเรียนรู ที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการ
จัดอบรมใหแกครู (f=3) รองลงมาคือ กระบวนการจัดการเรียนรู ควรเปนไปตามแผน และปรับใหเขากับนักเรียนที่เรียน
ออน เรียนไมทันเพื่อน โดยการใชกระบวนการจากงายไปหายาก และเสริมทักษะดานตาง ๆ แกผูเรียน (f = 2)
ดานการวัดและประเมินผล ที่มีคาความถี่เทากันคือ ควรมีการวัดและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน (f=1) ถามีนักเรียน
ไมผานการวัดและประเมินผลใหซอมเสริมตามมาตรฐานตัวชี้วัดนั้นๆ (f=1) และควรใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวัดและ
ประเมินผลมากยิ่งขึ้น (f=1) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ควรมีการนําการวิจัย
ไปใชประโยชนไดจริง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (f=2) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการอบรมครูดานการพัฒนาสื่อ (f=4) รองลงมาคือ มีการจัดทํา
สื่อและออกแนวคิดตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น ควรเปนสื่อที่สัมผัสได (f=2) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ที่มีคาความถี่สูงสุด
2 อันดับแรกคือ ควรมีการปรับปรุงแหลงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาสิ่งใหม ๆ ทั้งการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (f=3) รองลงมาคือ ควรเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย (f=1) ดานการ
นิเทศการศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ควรมีการนิเทศอยางตอเนื่อง (f=3) ดานการแนะแนวการศึกษา ที่มี
คาความถี่สูงเทากันคือ ควรมีการชี้แนวทางในการประกอบอาชีพ (f=1) ควรมีการแนะแนวการศึกษาที่หลากหลายและ
แปลกใหม (f=1) และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสาระสนเทศของทางโรงเรียนออกสูชุมชนใหมากมายหลายๆ
ทางเพื่อใหไดนักเรียนเขามาเรียนในสถานศึกษามากขึ้น (f=1) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูเสมอ (f=2) ดานการ
สงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ที่มีคาความถี่สูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมสราง
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน (f=3) รองลงมา คือควรมีการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
อยางตอเนื่อง (f=1) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ที่มีความถี่
สูงเทากันคือ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นอยางตอเนื่อง ในหลาย ๆ
สถาบัน (f=2) และควรมีการทํา MOU รวมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อระบบการศึกษาอยางตอเนื่องของนักเรียน (f=2)
และ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มี
ความถี่สูงเทากันคือ ควรจัดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการอยางตอเนื่อง และใหความรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
นําประสบการณมาแลกเปลี่ยนการเรียนรูเขามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (f=1)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน นํามาอภิปราย
ไดดังนี้
การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา การการบริหารงาน
ดานวิชาการ ทั้ง 12 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมาเวียงแก (2548) ที่ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
1) ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มีคามากใน 3 อันดับ
แรก พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแนะแนวการศึกษา รองลงมาไดแก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการนั้น อภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ความสม่ําเสมอในประเมินผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษา มีคาเฉลีย่
นอยที่สุด เนื่องจาก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูนนั้น ไมมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33-38) ไดระบุแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว คือ
การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม มีการนิเทศการใช
หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. ดานการพัฒนาการเรียนรู พบวามีการสงเสริมใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากเนื่องจาก ครู
เปนบุคลากรในการสงเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนไปสูการมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับรุงชัชดาพร เวหะชาติ
(2550: 66) ไดกลาวไววา การสงเสริมใหครูจัดการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเ รียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน
และแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริงการสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความสามารถ และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ
(2546: 33-38) ไดระบุแนวปฏิบัติไววาการพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนงานดานวิชาการที่สถานศึกษาจะตองสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวยตนเอง โดย มีการศึกษาผูเรียน
เปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3. ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ความสม่ําเสมอของการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
วัดและประเมินผล อยูในระดับมาก เนื่องจากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู เปนองคประกอบ ที่สําคัญที่จะชวย
ตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค ซึ่ ง เป น ผลเนื่ อ งมาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ห รื อ ไม เ พี ย งใด ผลการประเมิ น จะช ว ยให ค รู ผู ส อนรู
ขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาให
เหมาะสมได ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนไวคือใหมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
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4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา การสนับสนุนสงเสริมใหครูไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู อยูในระดับมาก เนื่องจาก กระบวนการทางการวิจัยเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ควรสงเสริมใหครูได
ดําเนินการ ดังมะโน สีทอง (2554: 34) ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนวา เปนกระบวนการสําหรับการทําวิจัยในชั้น
เรียนมีการดําเนินการเปนขั้นตอน โดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรและไดนํามาขยายใหเปนขั้นตอนที่ละเอียด
ตอเนื่อง เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ครู อาจารย จึงสามารถวางแผนดําเนินการไวลวงหนาได
5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา ความเปนระบบของการนําเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อพัฒนาการศึกษา อยูในระดับมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเปนสื่อการเรียนรูอีกวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดความ
สนใจ และเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ทันสมัย และทันตอเหตุการณในปจจุบัน สอดคลองกับมะโน สีทอง (2554: 43) ได
สรุปถึง เทคโนโลยีการศึกษาวา หมายถึง การนําความรู ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมี
ระบบ เพื่อแกปญหาในการเรียนการสอนใหบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัด
หรือเรียกระบบการนําเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ e-Learning
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา การสงเสริมใหครูไดใชแหลงเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
อยูในระดับมาก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546:36) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาแหลงเรียนรูไ วคือสงเสริม
สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมปิ ญญาทองถิ่น
7. ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล พบวา การสงเสริมการนําผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อ
พัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป อยูในระดับมาก เนื่องจากการนิเทศการศึกษา เปนจุดมุงหมายในการทํางาน เปน
กระบวนการในการปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และควรนําผลการนิเทศมาวาง
แผนการดําเนินงานในการพัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป ดังที่มะโน สีทอง (2554: 45) ไดกลาวถึงการนิเทศ
การศึกษา วาเปนกระบวนการทีเ่ กี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารและ
ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดการใหมีคุณภาพ
8. ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู วิธีการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นอยูในระดับมาก เนื่องจากการแนะแนวการศึกษาเปนระบบการชวยเหลือผูเรียนที่ควรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายรวมกับสถานศึกษาอื่น ดังกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 37) ไดกําหนดแนวปฏิบัติใน
การแนะแนวทางการศึกษาไวคือ ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา การสงเสริมใหมีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาแจงใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ อยูในระดับมาก เนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป นการประเมิน ผลการดําเนิ นงานที่ทําใหไ ดสารสนเทศที่ สะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่ ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา
48 ระบุไววาซึ่งเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบุไววา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
10. ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน พบวา การสงเสริมใหมีการวางแผนการดําเนินงานดาน
วิชาการรวมกับชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ อยูในระดับมาก เนื่องจากชุมชนถือวาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ในการใหการสงเสริมทั้งการวางแผน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) ไดกําหนดแนวปฏิบัติใน
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การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนไวคือสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
11. ดานการประสานความร วมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาและองคกรอื่น พบวา ความ
ตอเนื่องในการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับมาก เนื่องจากการประสาน
ความร วมมือในการพัฒ นาวิ ชาการกับ สถานศึก ษาอื่ นดํ าเนินการอย างตอเนื่อ ง มีการทํ า MOU รวมกัน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการจากเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ สอดคลองกับมะโน สีทอง (2554: 61) ไดให
ความสําคัญในเรื่องนี้วา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นเปนภารกิจของ
สถานศึกษาที่ตองดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณภาพการจัดการศึกษา ความกาวหนาทางวิชาการ
คุณภาพผูเรียน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการจากเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จดั
การศึกษา พบวา การสงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการพัฒนาความรูดานวิชาการ อยูในระดับมาก เนื่องจาก
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของบุคคล ครอบครัว และสังคม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(2546:38) ไดกําหนดแนวปฏิบตั ิใน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาไวคือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตอไป
2. การสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการทํางานวิจัยชั้นเรียน และจัดอบรมใหแกครูในการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู ควรมีการวัดและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน
3. การจัดระบบการนิเทศงานดานวิชาการ และการเรียนการสอน ที่ตอเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา ตามระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4. การสงเสริมการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน ที่จะชวยในการเสริมสรางความรู
เทคนิค ทักษะ ทางวิชาการแกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู
อบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ อาจารย ดร.สุดา
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ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา
จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ พระราชปญญาโมลี เจาคณะจังหวัดลําพูน พระครูโสภณจิตตาภิรักษ เจาคณะตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อาจารย ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
อาจารย ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 และ
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อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
ที่ส ละเวลาอัน มี ค ายิ่ ง ใหผู วิ จั ยได ดํ าเนิ น การเก็บ ข อ มูล ด ว ยมิ ต รภาพที่ ดี เพื่อ นํ า ขอ มู ล ที่ไ ด ไ ปใช ป ระกอบในการ
ศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มีสวน
ชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ
ศึกษา
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การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
Administration on Academic Affairs in High Schools of Mueang District
in Lamphun Province under Secondary Educational Service Area Office 35

พระใบฎีกาอานนท ปฺญาปโชโต(ประทุม)*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานดานวิชาการ เปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการ
จําแนกตามประสบการณการสอน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น 195 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟ-เทส ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ดานการ
พัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การ
เปรียบเทียบประสบการณสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในการบริหารงานดาน
วิชาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการ พบวา ผูบริหาร
คณะครู ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณใน
การอบรมครูผูสอนเรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชา ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียน ควรมีการติดตาม
นิเทศอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนางานวิชาการการเรียนการสอน ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และ ควรมีการจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรที่มีความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอน
คําสําคัญ : การบริหารงานดานวิชาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

Abstract
The purposes of the research were to study academic affairs administration, its comparison
based on respondents’ teaching experience and guidelines for a development in high schools of Muang
district in Lamphun province under Secondary Educational Service Area Office 35. The total samples of
195 teachers were selected from the high schools in the area. The instrument was a questionnaire
analyzed by a statistical treatment with frequency, percentage, mean and standard deviation, as well as
F-test for hypothesis testing. The results showed that overall academic affairs administration of the
schools was at a high level with the average mean from the most to the least aspects accordingly - the
medium of teaching and learning, the learning activities, measurement and evaluation, development of
teaching staff, the supervision of teaching, and the curriculum design and the curriculum application. A

*พระใบฎีกาอานนท ปฺญาปโชโต (ประทุม) เจาอาวาสวัดจอมแจง ตําบล อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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comparison of the academic affairs administration based on respondents’ teaching experience was
different at statistically significant level of .05. Guidelines for a development were found that
administrators, teachers, and parents would be involved in designing a curriculum in consistent with the
context of schools in the area; budget for training teachers would be provided for creating a medium in
teaching; activities would be organized to meet the needs of learners; supervision would be continuously
monitored for the academic and instructional development; the measurement and evaluation would be in a
varied approach; as well as trainings would be provided for teachers by speakers with expertise in
teaching techniques.
Keywords: Academic Affairs Administration, Secondary Educational Service Area Office 35

บทนํา
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่งบุคคลที่ไดรับการศึกษายอมที่จะดํารงตนอยูในสังคมแหงยุคสังคมขาวสารไดเปน
อยางดีหนวยงานที่จัดการทางดานการศึกษาซึ่งไดแกโรงเรียนโดยมีผูนําในสถานศึกษาไดแกผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําองคกรและเปนผูที่มีหนาที่ที่จะกอใหเกิดความรวมมือระหวางคณะครูในโรงเรียนผูปกครอง
ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนซึ่งผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําในการจัดการศึกษาจึงตองอาศัยความเปน
ผูนํารวบรวมพลังตางๆมาชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางออมใหบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือบรรลุ
ประสงคในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความตระหนักในความเปนผูนํารูเทาทันเหตุการณและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตลอดเวลาโดยสามารถนําผูอยูใตบังคับบัญชาไปสูเปาหมายที่ชัดเจนและการที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ เปนผูที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูนั้น เปนงานที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับงานวิชาการโดยตรง เนื่องจากงานวิชาการเปนงานที่วาดวยการจัดการเรียนรู การใชสื่อและอุปกรณการสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลประเมินผล การบริหารงานวิชาการนี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคมผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนตลอดถึงการใชเปนแนวทางให
ผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเองดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเพื่อใหเกิดผลดีในการจัดการศึกษาให
ถูกตองตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพและเต็มความสามารถ รวมทั้งเปน
ขอมูลสําคัญในการงานใหมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนจําแนก
ตามประสบการณการสอน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานด า นวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดลําพูน
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวนทั้งสิ้น 399 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น
195 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครู ที่มีตอการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 195 คน
พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อบรรยายขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย
3. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพื่อเปรียบเที ยบประสบการณสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยใชสถิติทดสอบ f-test
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูนในสวนของขอคําถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่นําเสนอในรูปแบบความเรียง
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ผลการศึกษา
1. การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานที่มีเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จําแนกตามประสบการณสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการสอน ชวงอายุประสบการณ
สอน มากกวา 20 ปขึ้นไป
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสรุป
ไดดังนี้ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวาผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรเพราะจะไดขอมูลที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาดานการใชสื่อการเรียนการสอนพบวา ควร
จัดสรรงบประมาณในการอบรมครูผูสอนในเรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชาตางๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวา
ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียนดานการนิเทศการเรียนการสอนพบวาควรมีการติดตาม
นิเทศอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอนดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนพบวา ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลาย และดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน
พบวา ควรจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรที่มีความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอนและสงเสริมโอกาสการพัฒนา
มุงสูครูมืออาชีพ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนมีประเด็น
สําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูใน
ระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอนุยา อินทรมั่ง (2551: 94) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู อยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน ระดับมาก
2 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนดานการจัดหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช และดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารจึงควรเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาใหประจักษและเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากจะได
ความรวมมือจากคณะครูเปนอยางดีในสวนของการบริหารดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียน
การสอน ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนผูบริหารควรเรงรัด
พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้นตอไป
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จําแนกตามประสบการณสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการสอน ชวงอายุประสบการณ
สอน มากกวา 20 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ชวงอายุประสบการณสอน นอยกวา 10 ป และชวงอายุประสบการณสอน
อายุ10-20 ป ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมชาย คําปลิว (2549: 54)ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ
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การบริห ารงานด านวิชาการ ของผูบริห ารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อําเภอราษีไศล จังหวั ดศรีสะเกษพบว า
ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยในภาพรวมไมแตกตางกัน
สําหรับการอภิปรายผลเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนพบวา
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชที่มีคาความถี่สูงสุดคือผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ควรมี
สวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพราะจะไดขอมูลที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของภัครภรณ มานิตย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียนทุกคนไดรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใชแหลงเรียนรู
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียนและกลุมสาระการเรียนรู
ครูสวนมากไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับนักเรียนหรือนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับวิทยากรที่เปนครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นในชุมชน เนื่องดวยบุคคลที่มาเปนวิทยากรนั้น เปนผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะดานทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดรับประสบการณตรงและนําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเอง
2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอนที่มคี าความถี่สูงสุดคือ ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมครูผูสอนใน
เรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชา สอดคลองกับงานวิจัยจันทรา ชัยวรรณา (2554: 92 - 93) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนวชิราลัย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคือ ควรจัดสรร
งบประมาณมาสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตสื่อนวัตกรรมทางการสอน พัฒนาสื่ออยางสม่ําเสมอ มีหองจัดเก็บสื่อที่
เปนระบบ จัดทําทะเบียนสื่อ สงเสริมใหครูใชสื่อโดยคํานึงถึงประสบการณของนักเรียน จัดทําบันทึกการใชสื่ออยาง
ตอเนื่อง ประเมินผลการใชสื่อเปนระยะ ๆ จัดอบรมการสรางสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ทางการสอน
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคาความถี่สูงสุดคือจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของ
ผูเรียนสอดคลองกับงานวิจัยปาริชาติ โกวิทยางกูร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนโรงเรียนบานอาย อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียใหม พบวา ดานการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน ชุมชนตองการใหดําเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
4. ดานการนิเทศการเรียนการสอนที่มีคาความถี่สูงสุดคือควรมีการติดตามนิเทศอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง
เพื่อการพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอนสอดคลองกับผลงานวิจัยของมยุรี สมใจ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา การ
บริหารงานวิชาการสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ กลุมโรงเรียนปง 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการนิเทศการศึกษามีดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนอยางตอเนื่องใน
รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ควรมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับผลงานวิจัยของปทุมพร โมทิม (252: บทคัดยอ) ไดศึกษา การนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยนาท จังหวัดชัยนาท พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงาน
ทางการศึกษาหนองมะโมง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทดานการวัดผลและประเมินผล
6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนที่มีคาความถี่สูงสุดคือจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรที่มี
ความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอนและสงเสริมโอกาสการพัฒนามุงสูครูมืออาชีพสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
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จิรพลถาวงษกลาง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 พบวาครูผูสอนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สวนใหญมีความคาดหวังอยากจะจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและอยากใหมี
ผูรูผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาชี้แนะแนวทางใหสามารถ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดจริงในเชิงปฏิบัติผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูพบวาครูผูสอนสวนใหญมี
ความตองการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญที่รูจริงและใหมีการ
นิเทศติดตามอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการเปนแนวทางการวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาและนําผลการวิจัยที่ไดแกปญหาที่เกิดขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลงด ว ยความกรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก คณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู
อบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอาจารย ดร.สุดา
เนตรสวาง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ และอาจารย ดร.
พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา
จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ พระราชสิงหวรมุนี เจาคณะอําเภอในเขตเมือง เชียงใหมพระครูวิทิตศาสนทรรองเจาคณะ
อําเภอในเขตเมือง เชียงใหม อาจารย ดร.เจตนา เมืองมูล อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูนผูอํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทรผูอํานวยการโรงเรียนอุโมงค
วิทยาคมผูอํานวยการโรงเรียนบานแปนพิทยาคมและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนที่สละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยมิตรภาพที่ดี
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ในสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มีสวน
ชวยใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ
ศึกษาตอไป
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การบริหารบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
Personnel Management Based on Four Sublime States of Mind (Brahmavihara 4)
in Chiang Mai Municipality Schools

พระอุทัย ปนกอง*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่
ใชใ นการวิ จัย ไดแก ผู อํา นวยการสถานศึก ษา คณะกรรมการสถานศึก ษา และครูผูส อน จํ านวนทั้ งสิ้ น 140 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาวิกฤติที ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดาน
บุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม อยูในระดับมาก โดยรวมและรายดาน
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
จํา แนกตามเพศและตํ า แหน งของผูต อบแบบสอบถาม แตกต า งกัน อยา งไม มี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 การ
บริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมประกอบดวย เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขานั้น ควรสงเสริมและนําไปใชในการบริหารงานบุคลากรใหมากขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป
คําสําคัญ : การบริหารงานบุคลากร, หลักธรรมพรหมวิหาร, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
Abstract
This research aimed to study and compare personnel management based on four sublime states
of mind in 11 Chiang Mai municipality schools, as well as to find ways to improve the personnel
management. The total of 140 samplings was selected from school directors, school board, and teachers.
The instrument was questionnaire with a reliability index of 0.96. The statistics in data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The results showed that the personnel

management based on four sublime states of mind was at a high level, both overall and in all aspects. The
comparison of the personnel management upon genders and work positions was different at nonstatistically significant level at the .05. The suggestions for the improvement were based on the four
sublime states of mind, i.e. love-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity that were more
likely promoted and applied in personnel management to improve and enhance the efficiency and
effectiveness of work performance.
Keywords: Personnel Management, Four Sublime States of Mind (Brahmavihara 4),
Chiang Mai Municipality School

* พระอุทัย ปนกอง เลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระสิงหวรหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยและเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งโรงเรียนจัดเปน
องค ก รหรื อหน ว ยงานทางการศึ กษาที่ สํ า คั ญที่ สุ ด หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ นํา นโยบายทางการศึ กษาไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพจึงจะทําใหโรงเรียนบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว การบริหารงานดานบุคลากรเปนเสมือนหัวใจของการบริหารงานในองคกรหรือหนวยงานการ
บริหารงานบุคคลตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เปนการ
ตอบสนองตอเจตนารมณตามมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในการพัฒนาการศึกษาและ
กําเนิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ยึดหลักการสําคัญ
คือ การกระจายอํานาจการมีสวนรวมและการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาสอดคลองกับ
หลักธรรมมาภิบาลและสรางระบบคุณธรรมใหเขมแข็งยิ่งขึ้นทั้งนี้มุงหวังวาหากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณภาพมีขวัญกําลังใจที่ดีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต), 2552: 635)
จะเห็นไดวา การบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น มุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการบริหาร
จัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมายระเบียบปฏิบัติผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนามี
ความรูความสามารถมีกําลังใจนําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะ
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อสนอง
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาซึ่งในการบริหารงานใหประสบผลสํา เร็จตองอาศัยทรัพ ยากรในการบริหารโดยการ
บริหารงานบุคลากรเพื่อนาความรูความสามารถไปพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือคุณภาพของ
การเรียนการสอนเพื่อใหเด็กมีศักยภาพและมาตรฐานสูงขึ้น (แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545: 15)
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยวัดพระสิงหวรมหาวิหาร และยังเปนครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี
ประสบการณในการสอนและการทํางานดานการใหการศึกษาดานศีลธรรมมาเปนเวลาหลายป จึงมีความสนใจในการ
วิจัยเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคลากร โดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นรวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาภายในองคกรอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศ และ ตําแหนง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 99 คน และ
ครูผูสอน 121 คน ของโรงเรียนในสังกัดเทศนครเชียงใหมประจําปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจํานวน 220 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตารางอัตราสวนของ Krjcie and Morgan (1970:608)
ประกอบด วย ผู บริห ารสถานศึ กษา คณะกรรมการสถานศึก ษา และครูผูส อนของโรงเรี ยนในสัง กัดเทศบาลนคร
เชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 140 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา สอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม แบงออกเปน 4 ดาน
คือ ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา จํานวน 40 ขอ โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ
.96 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.971

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม จากผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 140คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน
140 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 มาคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการ
บริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จําแนกตามเพศและตําแหนง โดยการวิเคราะหคาวิกฤติที
(t - test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม
1. ระดับ การบริห ารงานบุ คลากรโดยใชห ลัก ธรรมพรหมวิห าร 4 ของโรงเรี ยนในสัง กัด เทศบาลนคร
เชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกั ด
เทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศและตําแหนง ผลการเปรียบเทียบพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ไดดังนี้
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ดานเมตตา ควรบริหารงานดวยการใหความรัก เมตตาผูใตบังคับบัญชาอยางไมลําเอียงเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีในหมูผูรวมงานดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลืออยางเต็มความสามารถมีมนุษยสัมพันธที่ดี ชวยเหลือ
เกื้อกูล และมีความเมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ดานกรุณา ควรบริหารงานโดยสรางความพึงพอใจ ใหความชวยเหลือสงเสริมการพัฒนาดานความรูดาน
อารมณจิตใจและดานสังคม ใหความชวยเหลือแกผูรวมงานใหพนจากความเดือดรอนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ไดรับ
ความเดือดรอนเปนทุกข
ดานมุทิตา ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนยุติธรรม รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นและวางตนเหมาะสม
เปนแบบอยางที่ดี พรอมใหคําปรึกษาที่ดีและใหคําแนะนําแกผูรวมงานเมื่อมีปญหา
ดานอุเบกขา ควรมีการบริหารงาน โดยไมมีอคติกับผูรวมงาน คํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องที่มีผล
ตอสวนรวมอยางมีเหตุผลและใหความชวยเหลือจัดสรรสวัสดิการ ดวยความเสมอภาคกันอยางเทาเทียมกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญที่มีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม นั้นให
ความสําคัญกับการนําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใชประกอบกับความรูความสามารถหลักการบริหารอื่น เพื่อใหการ
บริหารบุคลากร มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และยังเปนปจจัยที่ดีตอคุณภาพชีวิตของผูรวมงานในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน สามารถที่จะนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ดานเมตตา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ดานการใชความเมตตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอคนพบดังกลาวจากการวิจัยครั้งนี้
แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาโดยรวมแลวใหความสําคัญกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานเมตตาโดยมีการแสดงออกถึง
การบริหารงานบุคลากรอันประกอบดวยความรัก ความปรารถนาดีตอกันและกัน ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่งในการทํางานรวมกัน เพราะการปรับประยุกตหลักธรรมมาสูการทํางานไดอยางนี้ ยอมเปนแสงสวางแกจิต
ใหมีเมตตาตอกันและกัน ยอมนอมนําใหเกิดพลัง และความสามัคคีในองคกร หรือ สถานศึกษาไดเปนอยางดี ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระดนัย อนาวิโล (2554 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักธรรมใน
สถานศึกษา: กรณีศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค ผลวิจัยพบวา บุคลิกของผูบริหารที่ควรยึดถือเปน
แบบอยางในการปฏิบัติ คือ เปนผูมีคุณธรรม ในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยที่
คุณลักษณะของการบริหารสถานศึกษาที่ดีจะสงผลทําใหเปนที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝาย ทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูง ทําใหครูมีขวัญกําลังใจที่ดี และผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ดานกรุณา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ
กรุณา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ ความสงสาร การ
ชวยเหลือ เกื้อกูล ในการบริหารบุคลากรอยูในระดับมากเชนเดียวกันแสดงใหเห็นวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม มีการบริหารโดยยึดถือคุณธรรมเปนสําคัญควบคูกับ อุดมคติที่ยึดมั่นหลักแหงความดีงามเปนสําคัญในการ
บริหารงาน เพื่อคิดที่จะชวยเหลือผูรวมงานใหพนจากความเดือดรอนทั้งกายและใจ ดูแลทุกขสุขของผูรวมงานเปนอยาง
ดี คิดทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา เพื่อพัฒนาใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความมีธรรมเปนเครื่องนํา
นับเปนหลักสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการแกไขและขจัดปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังจะเปนปจจัยสงเสริม ให
การทํางานมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพระมานิต เตชวโร (2550:
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บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐศาสตรแนวพุทธ: พรหมวิหาร 4 กับนักปกครอง ซึ่งสรุปไดวา พรหมวิหาร 4 เปนธรรม
สําหรับผูใหญ ผูนํา หรือนักปกครอง ถานักปกครองปฏิบัติตามยอมไดรับความเคารพยกยองสรรเสริญ และเปนที่รัก
ที่พอใจของกัลยาณชน แตหากนักปกครองไรซึ่งคุณธรรมไมนอมนําเอาหลักปฏิบัติที่ดีงาม คือหลักพรหมวิหาร 4 ปญหา
ก็จะเกิดขึ้นไดในการบริหารงานและการปกครอง ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือ ชนทั้งหลายเกลียดชัง เพราะวาหลักการ
ปกครองตามรัฐศาสตรในทางพระพุทธศาสนานั้น มิไดมุงเนนที่ระบบแตเพียงอยางเดียว หากแตใหความสําคัญกับผู
บัญชาการ หรือนักปกครองและนักบริหาร เพื่อเมื่อสามารถปกครองและบริหารงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรมเปน
เครื่องนําแลว เชื่อวายอมทําใหทุก ๆ ฝายมีความสุขในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ไมวาจะอยูในการปกครอง
รูปแบบใดก็ตาม
ดานมุทิตา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ
มุทิตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวามีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ ความมุทิตา ความ
ชื่นบาน ความพลอยยินดี ทุกๆ ขออยูในระดับมาก ไดแก มีการบริหารงานโดยปราศจากความอาฆาต พยาบาทตอ
ผูรวมงานมีการบริหารงานดวยความหวังดีและคิดในเชิงบวกตอผูรวมงาน และมีการบริหารงานโดยไมสรางความ
แตกแยกในหมูผูรวมงาน ตามลําดับแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคลากรดวยการดูแลเอาใจใสใหความยุติธรรมกับ
ทุกๆ ฝาย นับวาเปนทัศนคติเชิงบวกตอการบริหารงานบุคลากร และยังจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทรัพยา
บุคคลในกระบวนการจัดการศึกษา ใหเดินไปสูเปาหมายที่ตั้งเอาไวไดเพื่อความสําเร็จสูงสุดแหงการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร ภูทองเงิน (2555: 100) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร
สถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ที่สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนํา โดยเฉพาะหลัก
พรหมวิหาร 4 อันประกอบดวย ความเมตตา คือการปฏิบัติตนและทําหนาที่โดยมุงหวังประโยชนแกสวนรวมเปนหลัก
ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวิริยะอุตสาหะในการทํางาน เปนแบบอยาง
แกผูรวมงาน มีความรักและปรารถนาดี มีไมตรีจิต เปนที่ตั้งในการทํางาน คิดชวยเหลือใหผูรวมงานพนจากความ
เดือดรอนทั้งดานกาย และจิตใจ ไมเบียดเบียนใคร รวมทั้งตนเอง มีความยินดี และชื่นบานจิตใจ เมื่อเห็นผูรวมงานคน
อื่น ๆ ไดดีมีความกาวหนาในการทําหนาหรือตําแหนงหนาที่ของตน มีความเปนกลาง ใหความเสมอภาคในบริหารงาน
กับทุก ๆ ฝายไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อผูบริหารปฏิบัติไดเชนนี้ การปฏิบัติหนาที่และการทํางานของทุกฝายจะ
กอเกิดคุณภาพในการทํางานรวมกันไดอยางดียิ่งและ จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นไปดวย
ดานอุเบกขา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ
มุทิตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ไดพบวามีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ อุเบกขา การมี
ใจเปนกลาง การวางเฉยทุกๆ ขอ อยูในระดับมาก มีการบริหารงานและดูแลเอาใจใสใหความหวงใยตอผูรวมงาน มีการ
บริหารดวยความเปนกัลยาณมิตรและปรารถนาดีตอผูรวมงาน มีการบริหารงานดวยคําพูดที่สุภาพไพเราะตอผูรวมงาน
อยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ มีการบริหารงานดวยความเขาใจตอหนาที่ของผูรวมงานวางใจไดเมื่อบางครั้ง
ผูรวมงานปฏิบัติผิดพลาดและลมเหลวหนาที่ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการบริหารบุคลากรนั้นผูนําหรือผูบริหารที่ใสใจ
ตอผูรวมงานมีคุณธรรมเปนเครื่องนําในการบริหารยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Murry (1996: บทคัดยอ) อางถึงใน เจริญศรี พันป (2546: 63) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหหลักคุณธรรมของผูนํา
ที่นําไปประพฤติปฏิบัติในโรงเรียน โดยการวิเคราะหของผูบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ไดแก การดูแลหวงใย ความ
ยุติธรรม และความรับผิดชอบ สวนการศึกษาคุณธรรมของผูบริหาร จะสงผลสะทอนออกมา คือ ความจริงใจ ความ
ซื่อสัตย ความยุติธรรม และความมีประชาธิปไตย ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงคุณคาของจริยธรรม ความเห็นและมติ
ที่ประชุม อันจะเปนตัวชวยพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการเสริมสรางคุณธรรมใหกับผูบริหารในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน
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2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน ตอการบริหารงานดาน
บุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศและตําแหนง พบวา มี
ความคิดเห็นตอ การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไมตอบรับกับสมมติฐานที่ตั้งไว นั่นแสดง
วาผูตอบแบบสอบถามทุกคนแมจะมีเพศ ตําแหนงที่แตกตางกัน แตทุกคนก็ตระหนักถึงความมีคุณธรรมในการทํางาน
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรดวยหลักพรหมวิหาร 4 อันเปนคุณธรรมของนักปกครองที่ดี เปนธงชัยแหง
การบริหารที่จะทําใหผูรวมงานมีความอบอุนใจในการทํางานการศึกษาตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพจึงจะทําให
โรงเรียนบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว เนื่องดวยการบริหารงานดานบุคลากรเปนเสมือนหัวใจ
ของการบริหารงานในองคกรหรือหนวยงานซึ่งสอดคลองกับ บุปผา พิกุลแกว (2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการ
วัดผลและประเมินผล ดานการสงเสริมวิชาการ และดานการวางแผนงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เพศชายกับ
เพศหญิงและประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมทุกดานแตกตางกันในขณะที่ผูที่มีอายุตางกันระดับ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการสงเสริมอบรมพัฒนาคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการ
บริหารงานประสบผลสําเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงคของหนวยงาน และกอเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน
2. ควรมีการแนะนําและใหความรูอยางตอเนื่องแกฝายบริหาร และผูรวมงาน เพื่อจะไดเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การนํามาใชปฏิบัติหนาที่ของแตละฝายไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักพุทธธรรมหมวดอื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ที่สงผลตอ
ผูเรียน
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ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณ
อยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดี
เสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทาน
ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิ ดเห็นครั้งนี้ ที่สํา คัญยิ่งคือบิดา มารดาและพระพุทธศาสนาที่ไดใหกําเนิ ด
ผูทํ า วิ จั ย ทั้ ง โลกและทางธรรม ตลอดจนศรั ท ธาญาติ โ ยม ที่ เ มตตาอนุ เ คราะห สนั บ สนุ น ทุ น การศึก ษาทั้ ง ปวง จึ ง
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
Relationship between Administrators’ Characteristics and Knowledge
Management in Basic Education Institutions, Chaem Luang Sub-district,
Galyani Vadhana District, Chiangmai Province

สุนทร คุณคุณากร *

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม การเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 119 คน ใน 3 โรงเรียน
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
สถิ ติที่ ใ ชไ ด แก ค า ความถี่ (f) ค า รอ ยละ (%) ค า เฉลี่ ย ( X ) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจัย พบวาผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 40 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สวนใหญเปนผูปกครอง และอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ป คุณลักษณะผูบริหารศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.87) การจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.67) คาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ความสัมพันธ คุณลักษณะผูบริหาร การจัดการความรู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
This research aimed to study the relationship between administrators’ characteristics and
knowledge management in basic education institutions, Chaaem Luang, Sub-district Galyani Vadhana,
Chiang Mai province. The 119 samples, selected by a purposive method were teachers and parents in
three schools of the research area. The instrument was a questionnaire, and the statistics in data analysis
were frequency (f), percentage (%), mean (

X

), standard deviation (S.D.), and the correlation coefficient

of Pearson. The study was found that the most respondents were female parents, aged below 40 years
with undergraduate attainment and lived in the community for over 10 years; school administrators’
characteristics were at a high level ( X = 3.87) and overall knowledge management of school
administrators was at a high level ( X = 3.67) and the relationship between administrators’ characteristics
and knowledge management of school administrators was in a strong positive correlation (rXY = .699)
with a statistically significant level at .01.
Keywords: Relationship, Administrator Characteristics, Knowledge Management, Basic Education
Insitutions

*สุนทร คุณคุณากร ครูผูสอนโรงเรียนพระคุณานุบาล
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บทนํา
โลกในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่
จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก “ ความรู” ถือวาเปนทรัพยากรหลักที่มีคายิ่ง แตกตางจากปจจัยการผลิตอื่น
ๆ เนื่องจากความรูเปนสิ่ง ที่เปลี่ยนแปลงและสรางขึ้นใหมตลอดเวลา ซึ่งสภาวะตังกลาวกอใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - Based Economy ) ในการจัดการ
ความรูนั้น องคประกอบที่ สําคัญ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู โดย “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุด เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการจัดการศึกษาให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
ตองมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ผูบริหารตองใชแนวบริหารในรูปแบบใหม ๆ และ
ตองใหบุคลากรใน สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสถานศึกษาหลายแหงไดนําแนวคิดการ
จัดการความรู (Knowledge Management : KM) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ความรูจะดําเนินการได
อยางเปนรูปธรรมได ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหการจัดการความรูขับเคลื่อนไปได ดังนั้นผูบริหารจึงเปนผูที่มีสวนสําคัญในการบริหารงานทุก
อยางในโรงเรียน
จากการสัมภาษณทั้งครูและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนที่อาศัยอยูในชุมชนพบวา โดย
ภาพรวมคุณลักษณะของผูบริหารมีเกือบครบทุกดาน เชนกระตือรือรน มีความรับผิดชอบสูง แตก็ยังขาดคุณลักษณะ
บางดาน เชนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูผูสอน ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาใหมีเกิดความรวมมือกันในการทํางาน หรือแมแต
คนในชุมชนที่เปนผูปกครองที่ไววางใจสงลูกหลานเขามาเรียนในโรงเรียน ยังขาดการมีสวนรวมกับโรงเรียนเทาที่ควร
ซึ่งถือวายังไมคอยมีความสัมพันธที่ดีตอโรงเรียน สวนการจัดการความรู ผูบริหารคือหัวใจหลักของการจัดการเรียนการ
สอนหรือการขับเคลื่อนโรงเรียนใหพัฒนาหรือมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน แตสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
ตอการจัดการเรียนเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน อาจเปนเพราะโรงเรียนตั้งอยูบนที่สูงหางไกลความเจริญ
สื่อเทคโนโลยีสําหรับการจัดความรูตางๆ ยังเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่ตัวผูบริหารเองตองแบกรับและคอย
แกปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ตัวอยางเชนการ
สืบคนขอมูลตางๆของนักเรียนในรายวิชาตางๆ ซึ่งเปนการศึกษาหาความรูใหมๆ หรือแมแตการติดตามขาวสารการ
เปลี่ ยนของโลกปจจุ บัน เทคโนโลยี ถือเปนเรื่อ งที่สํ าคัญ มากตอ การเรี ยนการสอนของนักเรีย นและครู ดว ยเช นกั น
ผูบริหารตองบริหารทรัพยากรครูที่มีอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ แตก็ยังมีปญหาในรายวิชาหลัก เชน วิชาภาษาไทย
ความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียนสวนใหญ เปนปญหาหลักที่สงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
โรงเรียนโดยตรง ดังนั้นคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรู จึงเปนประเด็นสําคัญที่ผูบริหารตองคํานึงถึง
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่อยูในพื้นที่จึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยานิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหาร ใหเปนผูที่สามารถจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดระดับตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูล
จากการวิจยั ไปประยุกตใชตอไป อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของใน
หนวยงานดานการจัดการศึกษาตางๆ จะไดนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาและการจัดการความรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหมเขต 6 ตําบล แจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรูส ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบล
แจมหลวง อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ครูผสู อนและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตําบลแจมหลวงอําเภอ
กัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 173 คน ครูผูสอน จํานวน 52 คนและผูปกครอง
นักเรียน 67 ทั้งสิ้น 119 คน จาก 3 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยครูผสู อนและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตําบลแจมหลวงอําเภอ
กัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหมประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 119 คน
วิธีเลือกสุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดของเครสซี่และมอรแกน (Krejcic and Morgan, 1970: 608)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ เปนแบบสอบถามความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการ
จัด การความรู ส ถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ตํา บล แจม หลวง อํ า เภอ กั ล ยานิ วัฒ นา จั งหวั ด เชีย งใหม มี ลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ที่ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ บาส
มีจํานวน 3 ตอน 71 ขอ โดยจําแนกขอคําถามตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2
คุณลักษณะของผูบริหาร 6 ดาน คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะทางสติปญญา
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน คุณลักษณะทางสังคม จํานวน 31 ขอ ตอนที่ 3 การจัดการ
ความรู จําแนกเปน 6 ดาน การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวล
และกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จํานวน 36 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.96 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .89

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจาก ครูและผูปกครอง
นักเรียน ตําบล แจมหลวง อําเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม ในปการศึกษา 2557 จํานวน 119 คนไดรบั
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 119 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ
มาใชในการวิเคราะหขอมูล

- 241 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
จัดการความรูในสถานศึกษา ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของสถานศึกษา นํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห คุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรูส ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบล แจมหลวง
อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม
1.1 คุณลักษณะผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.87) ดานคุณลักษณะทางกาย ( =4.04) ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับ
งาน ( =3.86) และดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ( = 3.83) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานที่มี
คาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานคุณลักษณะทางสติปญญากับดานคุณลักษณะทางบุคลิกภาพอยูในระดับมาก ( =3.82)
1.2 การจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.67) ดานการบงชี้ความรู ( =3.83) การแบงปน
แลกเปลีย่ นความรู ( =3.68) ดานการสรางและการแสวงหาความรู ( =3.66) การเขาถึงความรู ( =3.64) ดานการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู ( =3.63) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลีย่ อันดับสุดทาย คือ
ดานการจัดความรูใหเปนระบบอยูใ นระดับมาก ( =3.57)
2. ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูในสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
2.1 คุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารทั้ง 6 ดาน กับการจัดการความรูในสถานศึกษา ทั้ง 6
ดาน มีความสัมพันธทางบวก โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
คุณลักษณะผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดาน
คุณลักษณะทางกาย ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน และดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมอยูในระดับมากทุกดาน
สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร จงสมจิตต (2550:46) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงจากมากไปหานอยคือคุณลักษณะทางกาย คือคุณลักษณะทางกาย คุณกษณะที่เกี่ยวของกับงาน คุณลักษณะทาง
สังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางสติปญญา และคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม โดยคุณลักษณะทาง
กายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือการมีบุคลิกภาพดี แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามกาลเทศะที่เปนเชนนี้เพราะการแตง
กายเปนสิ่งที่บุคคลภายนอกสัมผัสเปนสิ่งแรกที่พบปะ การแตงกายยังสะทอน บุคลิกภาพของบุคคลนั้นอีกทั้งผูบริหาร
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เป น บุ ค คลที่ เ ป น ผู นํ า ของสถานศึ ก ษาโดยลั ก ษณะงานที่ ต อ งพบปะผู ค นทั้ ง นอกและในสถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานกับบุคคลทุกระบบ ทั้งผูบังคับบัญชา และครูผูปกครองและบุคคลในองคกรชุมชนตางๆ ผูบริหารจึงให
ความสําคัญในการแตงกายใหเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา จินดากุล (2551:87) เรื่องคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนที่พบวาคุณลักษณะผูน ําดานกายภาพนั้น ผูบริหารใหความสําคัญตอ
การเลือกเครื่องแตงกาย ไดเหมาะสม นอกจากการที่คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดานเปนเพราะ
ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ตองในการบริหารงานทุกเรื่องของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามรถ มี
ทักษะและคุณลักษณะที่ดี อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารสถานศึกษาซึ่งในปจจุบันมีการสอบคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน ทําใหบุคคลที่มีความรู ความรูความสามารถในการบริหารอีกทั้งมีการอบรมการบรรจุแต
ตั้งผูบริหารไดรับความรูและการฝกปฏิบัติทางดานการบริหาร ความประพฤติ วินัย กระบวนการดังกลาวทําใหบุคคลที่
เปนผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่เหมาะสม ที่ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ 6 พบวาแนวทางสําคัญของการพัฒนา
คุณลักษณะดานสวนตัวไดแกการเขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารการเปนวิทยากรให
ความรูแกครูอาจารยและบุคคลทั่วไปและการปฏิบัติงานเปนคณะหรือทีมงานทําใหมีกระบวนการพัฒนาผูบริหารเขาสู
ตําแหนงการบริหารมีบุคลิกภาพและความรูความสามารถดังนั้นจะทําใหบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ผูนําทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากสอดคลองกับของบังอร อินทราม (2550:46) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขต
การศึกษา6 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปหาน อ ย คื อ คุ ณ ลั ก ษณะทางกาย คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คม คุ ณ ลั ก ษณะทาง
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะทางสติปญญารวมทั้งสอดคลองกับสุภาวดี คําเกลี้ยง
(2550:87) ที่ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของกรมมหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัย
พบว าคุณ ลักษณะผู บริห ารทั้ ง 6 ดานคุณ ลักษณะทางกาย คุณลั กษณะที่เ กี่ย วขอ งกับ งาน คุณ ลักษณะทางสั งคม
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะทางสติปญญา ของผูบริหารมหิดลเมื่อ
จําแนกตามกลุมสาขาวิชาทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
การจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ
ดานการบงชี้ความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู การเขาถึงความรู ดานการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร จงสมจิตต (2550:46) ได
ทําการวิจัยเรื่องการจัดการความรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 พบวาการดําเนินการจัดการสรางความรู
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอยคือการเรียนรู การนรางและแสวงหาความรู การ
บงชี้ความรู การประมวลและกลัน่ กรองความรู การเขาถึงความรู การจัดความรูใหเปนระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การที่ผลวิจัยพบวาสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 มีการจัดการความรูในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการความรูนโยบายสําคัญที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 สงเสริมโดยผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาเขต 6 ไดใชเครือขายการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อนกลยุทธพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 โดยไดมีการสนับสนุนและสงเสริมและอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูใหสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชขับเคลื่อนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเขต
พื้นที่ซึ่งสอดคลองกับสภาพปจจุบันที่สถานการศึกษาสถาบันการศึกษาหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนหลายแหงให
ความสําคัญกับการจัดการความรูเพราะเชื่อวาจะชวยแกปญหาพัฒนาคนและพัฒนาหนวยงานไดอีกทั้งการจัดการ
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ความรูยังเปนเรื่องที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สงเสริมใหหนวยงานราชการดําเนินการเพราะ
เห็นความสําคัญของการพัฒนาความรูชวยใหหนวยงานราชการการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและได
กําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานราช การ ดังนั้นจากการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 6 มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูจึงทําใหการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 อยูใน
ระดับมากทุกดานโดยเฉพาะดานการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ซึ่งในการเรียนรูนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงาน การแกปญหา การวินิฉัยสั่งการ และการพัฒนาสถานศึกษาสะทอนใหเห็นบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาเขต 6 เชื่อวาการจัดการความรูจะชวยใหนําความรูไปพัฒนาและแกปญหาได ทําใหคาเฉลี่ยของการจัดการ
ความรูดานการเรียนรูสงู กวาดานอื่น ซึ่งสอดคลองกับ จิราพร ชายสวัสดิ์ (2550:45) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดความรูใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 1 พบวาบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นตามขั้นตอนการจัดการความรู
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางแตเมื่อพิจารณารายดานดานการเรียนรูและดานคนหาความรูโดยภาพรวมความ
คิดเห็นอยูในระดับมากและสอดคลองกับ วสันต ลาจันทร (2551:43) ที่ศึกษาการจัดความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4 พบวาการจัดการความรูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูง (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร จงสมจิตต (2550:46) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําของผูพันธกับการ
จัดการความรูของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 โดยมีความสัมพันธเชิงบวกทุกดาน ซึ่งทุกดานมีความสัมพันธใน
ระดับปานกลางจากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะที่ผูนําทางบุคลิกภาพกับการจัดการความรูดานการบงชี้ความรู มี
ความสัมพันธกันมากกวาทุกดานทั้งนี้เปนเพราะคุณลักษณะทางบุคลิกภาพเกี่ยวของการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
การควบคุมอารมณ ความเชื่อมั่ นในตัว เอง ความคิดริ เริ่ม สรา งสรรค ความรอบรูขา วสารการมี แนวคิด ที่ยืด หยุ น
หลากหลายซึ่งคุณลักษณะเหลานี้สอดคลองกับการจัดการความรูเรื่องการบงชี้ความรูเพราะการบงชี้ความรูคือการรวม
การคิดวิเคราะหวาความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาคืออะไรและแหลงความรูนั้นอยูที่ใดอยูภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษาซึ่งถาผูบริหารมีความรอบรู มีความคิดที่ยืดหยุน และสรางสรรคก็สามารถวิเคราะหความรูใน
สถานศึกษาที่จําเปนตอ งใชในสถานศึกษาได ดี และการที่คุณลักษณะผูนําของผู บริหารกับ การจัดการความรูของ
สถานศึกษามีความสัมพันธกันเชิงบวกทุกดานแสดงใหเห็นวาวาหากผูบริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสมจะทําใหมีการ
จัดการความรูมากขึ้นสอดคลองกับการวิจัยของวสันต ลาจาทึก (2551:43) ที่ศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบวาองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จผูบริหารตองใฝรูใฝเรียนสรางขวัญ
กําลังใจและตองเปนบุคคลที่รับผิดชอบสูงและสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรแกว ธีระเดชากุล (2551:32) ไดศึกษาการ
บริห ารจัด การความรูใ นสถานศึ กษาพบวา ปจ จัย ที่เอื้ อต อการประสบความสํา เร็ จในการบริห ารจัดการความรูใ น
สถานศึกษาไดแก การใหความสําคัญกับการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาการมีสวนรวมทุกฝายและความ
จริงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันจากผลการวิจัยมีขอคนพบเกตคือความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของ
ผู บ ริ ห ารกั บ การจั ด การความรู มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกทุ ก ด า นแต อ ยู ใ นระดั บ ปานกลางทั้ ง นี้ เ ป น เพราะการตอบ
แบบสอบถามของผู บ ริ ห ารและครู มี ค วามแตกต า งกั น ทํ า ให ค า ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลางแต ยั ง คงมี
ความสัมพันธกันดังนั้นจึงยังแสดงใหเห็นวาผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ในดานคุณลักษณะทางสติปญญากับ
ดานคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ควรมีลักษณะกระตือรือรน คลองแคลว การมีฐานะทางสังคมดี มีปฏิภาณ ไหวพริบดี
พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ไมทอดทิ้งหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย แมจะมีอุปสรรค และการ
รักษาเกียรติเปนที่ยกยองของบุคคลอื่น
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาดานการจัดการความรูในสถานศึกษาในดานการจัดความรูใหเปนระบบ
โดยการวิเคราะหแหลงความรูที่อยูภายในและภายนอกสถานศึกษา แสวงหาความรูจากสื่อโสตทัศนศึกษา เชน วิทยุ วีดี
ทัศน และภาพยนตร ทําการจัดเก็บความรูเปนเอกสาร/แฟม นําความรูมาจัดทํารูปแบบตามมาตรฐานที่กําหนด ใหการ
เขาถึงความรูมีความสะดวก รวดเร็วทันต อการใชง าน รวมทั้ งมีการแลกเปลี่ยนความรูทางเครือขายอิ นเตอรเน็ ต
สนับสนุนบุคลากรสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารในโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จทั้งโรงเรียน
ตนแบบ โรงเรียนที่ไดรับพระราชทาน เปนตน เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการอบรมพัฒนาผูบริหาร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการนําการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาหนวยงานในลักษณะการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน
5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะผูนํากลุมผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
ประชาคมอาเซียน
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3.อาจารย นานน้ํา บัวคลาย 4.อาจารย อินสอน หนอคํา 5.อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือ
เปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและให
คําแนะนําดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแจมหลวง
อํา เภอกัล ยาณิ วัฒ นา จั งหวัด เชีย งใหม และที่ เป นกลุ มตั ว อย างทุ กท า นที่ ได ก รุณ าตอบแบบสอบถามจึ งขอกราบ
ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
และขอขอบคุณครอบครัวที่คอยใหกําลังใจ สนับสนุนในการทําวิทยานิพนธเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน
นักศึกษาทุกคนที่คอยหนุนใจซึ่งกันและกัน

- 245 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เอกสารอางอิง
จักรพรรดิ วะทา.(2550). “คุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหนา (ค.ศ.1995- 2005). ”
วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สุภาวดี คําเกลีย้ ง.(2550).“คุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นพนิตย ชั้นบุญใส.(2550).“การศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12. ”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
บังอร อินทรามี.(2550).“ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลเขตการศึกษา 5.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎนครปฐม.
ฉัตรแกว ธีระเดชากุล.(2551).“การบริหารจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรีเขต2.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รัตน เที่ยงตรง.(2550).“การจัดการความรูในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
'หนองคาย เขต1 : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลดารารัศมี.” ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วสันต ลาจันทึก.(2548).“การจัดการความรูในสถานศึกษาชัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4.” ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิจารณ พานิช.การจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหม [Online], Accessed 6 February
2007.Available from http://www.opdc.go.th

- 246 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
The management of student caring system of Sriwieangchai
Network Center teacher in Lamphun Primary Education Service Office Area 2

อภิพล วงคเติ๊ก*

บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อ 1).ศึ ก ษาการบริห ารจัด การระบบดูแ ลชว ยเหลื อ นัก เรีย นของครู
สถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 2).เปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และประสบการณทํางาน วิจัยนี้ไดใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 120
คน ใน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 รวมทั้งหมด 11 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คาวิกฤติที (t-test) และ คาวิเคราะหความแปรปรวน (F-test) ผลการวิจัย พบวา
ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73 คนคิดเปนรอยละ 60.80 สถานภาพสวนใหญแยกกันอยู
71 คน คิดเปนรอยละ 59.20 และประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.86) เมื่อพิจารณารายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการดําเนินการตามแผน ( = 4.03 ) ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ( = 3.86 ) ดานการประเมินผล ( = 3.82 ) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานที่มี
คาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมและการวางแผนดําเนินงาน ( = 3.75 )
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของครู ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ สถานภาพ และประสบการณทํางาน พบวา
โดยภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ : การบริ ห ารจั ด การ, ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น, ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย , สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2

*อภิพล วงคเติ๊ก ขาราชการครู คศ. 2 โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the management on student care and
assistance system upon teacher’s opinions classified by gender, marital status, and work experience. The
120 samples of teachers in ‘Sriwiengchai’ network center from 11 schools were selected by a simple
random sampling method. The instrument was a questionnaire with statistics in analysis - frequency (f),
percentage (%), mean (

X

), standard deviation (S.D.), t-test and the analysis of variance (F-test). The

results showed that the most respondents were 73 females, equivalent to 60.80%; the most separated was
a number of 71 teachers, equivalent to 59.20%; and 60 teachers with over 10 year experience was equal to
50%. The management on student care and assistance system was overall at high level (

X

= 3.86). When

considered in each aspects, the high level performance was ranked accordingly - the implementation
according to the plan (

X

= 4.03), the supervision and monitoring (

X

= 3.86), and the evaluation (

X

=

3.82). The management on student care and assistance system upon teacher’s opinions classified by
gender, marital status, and experience indicated that those in overall and individual aspects were different
with no statistically significant level of .05.

Keywords: Management, Student Care and Assistance System, ‘Sriwiengchai’ Network Center,
Lumphun Primary Educational Service Area Office 2

บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาววาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลและชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้นั ตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีปรึ กษาเปนบุค ลากรหลักในการดําเนิ นการมีการประสานความรว มมืออยางใกลชิด กับครู ที่
เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนเริ่มตั้งแตการวางแผนการดําเนินงานกําหนดเปาหมายลําดับความสําคัญกําหนดกิจกรรมโครงการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมอบหมายหนาที่การดําเนินการตามแผนไดแกรูจักนักเรียนของตนเองที่เปนที่
ปรึกษาหรือเปนครูประจําชั้น มีวิธีการดูแลจัดการความประพฤติ ความเปนอยูของนักเรียนเปนรายบุคคลการคัดกรอง
การสงเสริมพัฒนาการปองกันแกไขชวยเหลือและการสงตอการนิเทศกํากับติดตามและการประเมินผลสถานศึกษาใน
ฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคมจึงควรนํากระบวนการ
บริหารจัดการระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมุงหวังให
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนรวมมือกันดําเนินงานและที่สําคัญที่สุดคือบทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใสดูแล
นักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถดวยความรักความเอื้ออาทรและความเขาใจอยางกัลยาณมิตรทั้งนี้
เพื่อสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหาการสงเสริมการพัฒนา
ตามศักยภาพตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบัน การศึกษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามกาวหนาทั้งทาง
รางกายจิตใจและอารมณสังคมวัฒนธรรมและสติปญญาโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีสวนรวมในบทบาทหนาที่และ
ความรับ ผิด ชอบในการดู แลช วยเหลือ อบรมสั่ งสอนฝก ฝนจั ดประสบการณเ รีย นรู ที่เ หมาะสม เพื่ อ ให นัก เรี ยนได
เจริญเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณแบบสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ 2542 คือเปนคนดีคนเกงและมีสุข ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงตองหาวิธีจัดกระบวนการทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนานักเรียนทุกดานนอกจากการจัดหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถ แลวการปองกันการชวยเหลือแกไขตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
ในสภาพของสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการแขงขันกันในรูปแบบตางๆ รวมทั้งปญหา
ยาเสพติดที่รุนแรง ปญหาเหลานี้กอใหเกิดความเครียด ความทุกข ความวิตกกังวล มีการปรับตัวไมเหมาะสม ซึ่งเปน
ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับนโยบาย
มาขยายผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 261 เขต แบงเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 78 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขตโดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูรับผิดชอบ เพื่อมอบหมายใหผูบริหารสถานศึกษานําไปดําเนินการในลักษณะการ
ประยุกตใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา
จากการสอบถามโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัยทั้ง 11 โรงเรียน ที่เปนหัวหนาโครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน พบวา เมื่อสรุปเปนภาพรวมทั้งโรงเรียนที่ทําการสอนอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือที่เรียกวาโรงเรียน
ขยายโอกาส กับโรงเรียนที่สอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คือปญหาความยากจน พอและแมแยกทางกัน
และปญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นนอยมากคือปญหาการทะเลาะวิวาทกัน(สัมภาษณครูรายบุคคลทั้ง 11 โรงเรียนที่ทํา
หนาที่เปนหัวหนาโครงการเยี่ยมบานนักเรียนเมื่อวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2557 ) สถานศึกษาศูนยเครือขายศรี
เวียงชั ย อําเภอลี้ สั งกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาลํา พูนเขต 2 มีสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานที่มีทั้ ง
โรงเรียนขยายโอกาสคือ โรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตอนุบาล 1– ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมกันทั้งหมด 4 โรงเรียนและ
โรงเรียนที่ทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รวมกันทั้งหมด 7 โรงเรียน ผูวิจัยตองการศึกษา
ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของครูทั้งหมดที่ทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษาหรือครูประจํา
ชั้นในแตละชั้น จําแนกตามเพศ คือเพศชายและเพศหญิง สถานภาพการสมรส คือ โสด สมรส แยกกันอยู หยาราง
หมาย และประสบการณหรืออายุการทํางาน มีอยูดวยกันสามชวง คือประสบการณทํางาน 1-5 ป ประสบการณ
ทํางาน 6- 10 ประสบการณทํางานมากกวา 10 ป
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะครู ในสถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัยมีความสนใจในการวิจัย
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ทั้งนี้
คาดวาสถานภาพเรื่องเพศ สถานภาพการสมรสและประสบการณทํางาน จะสงผลตอการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพราะเกี่ยวของกับภาระงานที่ปฏิบัติ ดังนั้นผูศึกษาวิจัยจึงนําตัวแปรตาม คือ เพศ สถานภาพการ
สมรสและประสบการณในการทํางาน มาเปนตัวแปรตนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่จะไดเปนขอมูลใหการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหดีขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษา
ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต2 จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณทํางาน
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในสถานศึกษา
เครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน
11 โรงเรียนที่แบงออกเปน 2 กลุม คือโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่สอนอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 เปนครูที่
ปรึกษา ครูประจําชั้น ครูประจําวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 171 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกขาราชการครู พนักราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน11 โรงเรียนที่แบงออกเปน 2 กลุม คือโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่สอน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 เปนครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น ครูประจําวิชา จํานวน 120 คน โดยใชตารางกําหนดขนาด
ของ Krejcie & Morgan (1970) และสุมตัวอยางแบบงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนย
เครือขายศรีเวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํ า รวจรายการ (Check List) เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใช ก รอบแนวคิ ด ของ
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2546 ) มีจํานวน 43 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นดานการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินการ มีอยูดวยกัน
ทั้งหมด 9 ขอ ดานที่ 2 ดานการดําเนินงานตามแผนมีอยูดวยกันทั้งหมด 12 ขอ ดานที่ 3 ดานการนิเทศ กํากับ
ติดตาม มีอยูดวยกัน 10 ขอ และดานที่ 4 คือดานการประเมินผล มีอยูดวยกันทั้งหมด 12 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา ( IOC ) เทากับ 0.60 ถึง 1 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เทากับ 0.69

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจาก
บุคลากรครูทั้งที่เปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัยทั้ง
11 โรงเรียน เขตตําบลกอ ตําบลนาทรายและตําบลแมลานอําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูนเขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 120 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้จะประมวลผลในการหาคา สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ มีอยูดวยกัน 2 วิธีการ คือ 1.
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ( Index of Item Objective
Congruence: IOC) 2. วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธหี าคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ
Cronbach วิเคราะหคาเฉลี่ยรายดาน ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจําแนกตามเพศ
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สถานภาพการสมรส และประสบการณทํางานของบุคลากรครูโดยใชสถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ นํามาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 4 ดานคือ ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินการ ดาน
การดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา “อยูในระดับมากทุกดาน”
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส ประสบการณ
ทํางานในการทํางานของบุคลากรครูทั้งที่เปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน เมื่อพิจารณา
โดยรวมและรายดาน พบวา ไมมีความแตกตา งกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไมสอดคลองกั บ
สมมุติฐานที่ตั้งไว
การบริ หารจั ด การระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรี ยนทั้ง 4 ด าน จํา แนกตามเพศ สถานภาพการสมรส
ประสบการณทํางานของบุคลากรครู เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาลํา พูน เขต 2 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้อ าจเป นเพราะ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได ประสานความรว มมื อกั บกรมสามัญ ศึก ษา กรมวิช าการ และกรมสุ ขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข จัดทําระบบดุแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแตป 2543 เปนตนมา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547 : คําชีแ้ จง ) จึงทําใหสถานศึกษาดําเนินการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงความตระหนัก ความเอาใจใส
ในการรับนโยบายมาบริหารจัดการอยางดีของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ซึ่งผลวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนาโครงการที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับมากเกือบทุกรายการ และสอดคลองกับ จักรี โพธิ์สํานัก (2550
: บทคัดยอ ) ไดศึกษาปญหาในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 ผลการวิจัยพบวาปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
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เปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกไดแกดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนดานการสงเสริม
นักเรียนและดานการสงตอนักเรียนตามลําดับปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวลิต จินดารัตน ( 2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 พบวา การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต2 สวนดานอื่นๆและโดยรวมไมแตกตางกันสวนผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจํานวน3ทานพบวาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผาน
มาประสบผลสําเร็จในระดับดี เพราะโรงเรียนไดดําเนินการเปนกระบวนการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย
ขั้นตอนงายๆไมซับซอนโดยจัดใหควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2. การเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของครู ศู น ย เ ครื อ ข า ยศรี เ วี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ การนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการปฏิบัติยังไมเปนระบบและไมตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาย
สุดา สาสุนทร (2541 : 72 )ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานแนะแนวทางในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งผลการวิจัยพบวา การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีความเขมของปญหามากที่สุด เพราะการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษายังไมเปนรูปธรรม จึงไมมีการนิเทศอยางจริงจัง ดังนั้นผูบริหารทุกระดับ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ตองตระหนักและใสใจในเรื่องดังกลาวใหมากขึ้น ดังเชนกรมสุขภาพจิต (2544 : 8 –
10 ) ไดกลาวไววา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนของการกํากับ ติดตามนั้น เปนกิจกรรม
สํา คัญ ที่ จะทํ าให เกิ ด การพั ฒ นาเพราะจะทํา ให ไ ดข อ มูล ย อนกลับ ในการปรับ ปรุง การติด ตาม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานและสอดคลองกับขอเสนอแนะของ กฤษฎา สีจันทรฮด ( 2546 : 187 ) ที่แนะนํา การกํากับ ติดตาม นิเทศ
การปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรทําอยางตอเนื่อง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อให
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การเปรี ย บเทีย บการบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช วยเหลื อนั ก เรี ยนของครู ศู น ยเ ครื อ ขา ยศรี เวี ย งชั ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ไดสอดคลองงานวิจัยของวิจัยของ ไกรศร อะโนตะ (2552 : 73) ไดกลาวไววาการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทั้ง 4 ดานคือ ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงานดานดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศกํากับ ติดตามและการ
ประเมินผลไมมีความแตกตางกันเปนเพราะมีการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีมีการวางแผนดําเนินการอยาง
รัดกุ มและครูที่ ทําหนา ที่เ ปนครูผู สอนทุก คนต องคํา นึงถึ งหนาที่ ที่จ ะต องรั บผิ ดชอบเด็กของนัก เรีย นขอเพราะผล
การศึกษาจากแบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการดําเนินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานยางเปยง
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวาดานการปฏิบัติตามแผน (Do)นั้นมีการดําเนินงาน คือ มีการบันทึกการประชุม
อยางเปนทางการ มีเนื้อหาสมบูรณครอบคลุมทั้งดานการวางแผนเชิงบูรณาการ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การ
กํากับติดตาม และประเมินผล(Check) และการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน (Act) โดยมีเนื้อหาการ
ใหความรูและสรางความตระหนักใหคณะกรรมการตามระบบการดูแลชวยเหลือนัก เรียนที่ ไดรับการแตง ตั้งในป
การศึกษา 2551 มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในปการศึกษา 2550 ที่ผานมา มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพิ่มขึ้นให
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม
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มีความแตกตางกัน และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก
ผลการวิจัยการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ที่จําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรสและประสบการณทํางานไมแตกตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของนพนันท ( 2554: 79 ) ที่กลาววาบุคลากรของโรงเรียนที่เปนครูผูสอนตองมีความพรอมและ
ดูแลเอาใจใสนักเรียนในความปกครองของตนและสถานศึกษาไดกระตุนและสรางจิตสํานึกใหกับครูที่ปรึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษาในการใหความสําคัญตอการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูตลอดเวลาจัดสงเสริมนักเรียนที่
มีความถนัดและความสามารถพิเศษไดแสดงออกอยางเต็มที่และพัฒนาตอยอดจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในดาน
การแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออก กระตุนใหผูเกี่ยวของใหความสนใจกับนักเรียนทุกกลุมไมวาจะเปนนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษหรือนักเรียนกลุมเสี่ยง และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหกับนักเรียนไดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ตามความถนัดและความสามารถของตนเองสําหรับดานการปองกันและแกไขปญหาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดให
ขอมูลวาไดใหความรวมมือในการแกไขปญหานักเรียน ไดใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนมอบหมายใหนักเรียน
รับผิดชอบงานเวรประจําวันและมอบหมายใหนักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพื้นที่บริการการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการ
ชวยเหลือนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของครูทุก
คนและผูปกครอง ไดมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนรับผิดชอบในหองเรียน ไดจัดทําแนวทางในการชวยเหลือนักเรียน
การศึกษายังพบวามีการใหความรูครู ในการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน
ในการไดจัดกิจกรรมสงเสริมปองกันแกไข เพื่อพัฒนานักเรียน ไดใหความชวยเหลือเบื้องตน และไดประสานความ
รวมมือกับผูปกครองในการชวยเหลือเบื้องตน ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนไดจัดกิจกรรมที่ชวยปองกัน และแกไข
ปญหานักเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรี
เวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการเตรียมและการวางแผนดําเนินงาน
ดานดําเนินการตามแผน และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้ควรปรับปรุงดานการ
ประเมินผลโดยดําเนินการดังนี้ สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนแกนักเรียนและครู
สถานศึกษาควรดําเนินการสงตอภายนอกสถานศึกษาไปยังผูเชี่ยวชาญ
สถานศึกษาควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน สถานศึกษาควรใหผูปกครองมีสวน
รวมในการประเมินผล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
2. ควรวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
3. ควรวิจัยเรื่องแนวโนมสภาพอุปสรรคปญหาในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในประชาคมอาเซียน
4. ควรวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนก
ตามบริบทโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
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และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ
คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานที่ไดกรุณาตรวจสอบ ให คําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริห ารและครูผูสอนในโรงเรีย น
สถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ทั้ง 11 โรงเรียนทุกทาน
ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

เอกสารอางอิง
กฤษฎา สีจันทรฮด,(2546). การพัฒนาการปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรโรงเรียน โคก
สีพิทยาสรรพ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน.การคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหาร การศึกษา.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ( 2554 ). คูมือที่ปรึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน.กรุงเทพมหานคร : ศูนย
สุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต.
ไกรศร อะโนตะ. (2552). สถานภาพการปฏิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบานเปยงยาง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม งานนิพนธ,บัณฑิตวิทยาลัย: ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
จักรี โพธิ์สํานัก, (2550). “ปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2”ครุศาสตรมหาบัณฑิต.คณะศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
เชาวลิต จินดารัตน.(2552) การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2.”นิพนธศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร :
มหาวิทยาลัยบูรพา
นพนันท ขัดเงางาม. (2554).การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม.งานนิพนธ,บัณฑิต
วิทยาลัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สายสุดา สาสุนทร.( 2541 ). ปญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา. ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

- 254 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
Community Expectations towards Early Childhood Education Management
of ‘Ban Mongkonchai’ Child Development Center, Pa Sang District,
Lamphun Province

อมรา สักเส็ด*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิจัย เปรียบเทียบและหาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนประชาชนใน
ชุมชน 3 หมูบาน คือ หมูบานมงคลชัย หมูบานรองหา และ หมูบานสารภีชัย จํานวนทั้งสิ้น 247 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
สัดสวน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.78 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ และการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถีป่ ระกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนย
พัฒนาเด็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน คือ การจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน การจัดสภาพอาคาร
สถานที่เหมาะสมตอจํานวนเด็ก โดยการขยายพื้นที่เพิ่มเติม การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพ
คําสําคัญ : การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย, ความคาดหวัง, ชุมชน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน
Abstract
This research aimed to study early childhood education, compare community expectations, and
find ways of how to manage upon those expectations in ‘Ban Mongkonchai’ child development center, Pa
Sang district, Lamphun province. Populations and samples in the study were from three villages Mongkonchai village, Rongha village, and Sarapeechai village. A total of 247 are determined as a sample
size by using Krejcie and Morgan table, and the data collection was a rating-scale questionnaire with a
value of reliability co-efficient at 0.78. Statistics in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and one-way analysis of variance (ANOVA). The results were found that the community
expectations towards the management of early childhood education in ‘Ban Mongkonchai’ child

* อมรา สักเส็ด ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
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development center were high, both overall and in all aspects. The comparison of community
expectations among three villages was different at a statistically significant level at .05. The suggestions
from the respondents were accordingly - assigning child care teachers into a right task, expanding more
space as of the current limited places unavailable for the number of children, and also appointing a
qualify committee to help manage the child development center.
Keywords: Early Childhood Education Management, Expectation, Community, Ban Mongkonchai
Child Development Center, Pa Sang district, Lamphun province

บทนํา
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับที่มีความสําคัญ อยางยิ่ง ในอันที่จะชวย
สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ทั้งนี้เนื่องจาก
เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายุระหวาง 0-6 ขวบนั้น เปนวัยที่มีพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด
โดยเฉพาะในระบบประสาท และสมองซึ่งเจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะที่เกิดการเรียนรูอยางเต็มที่
เมื่อไดรับ การสงเสริมอยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปตางเชื่อวา ประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับเปน
ปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ สถานบริบาลเด็กกอนวัยเรียนหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นมิใชครูใหกับเด็กโดยการบอกเลาเทานั้น แตการพัฒนาที่จัดใหเด็ก
ปฐมวัยจะตองเปนกระบวนการทางธรรมชาติ ที่คอยๆ เกิดขึ้นและสะสมมากขึ้นในเด็กแตละคนในประสบการณที่ไดรับ
ในสภาพแวดลอมที่เด็กอาศัยอยู ดังที่ มอนเตสซอรี่ Maria Montessori (1952) อางถึงใน ราตรี นาสาทร (2552: 2)
แพทยชาวอิตาลี คนพบวา เด็กเล็กๆ เปรียบเสมือนตนไมออน ที่มีความตองการจําเพาะอยางเพื่อการเจริญเติบโตได
อยางสมบรูณและความตองการจําเพาะเหลานี้ จะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่จําเพาะเชนกัน และเด็กยังมีจิตซึมซับสิ่งตางๆ
รอบตัวได ดังนั้นหากผูใหญสังเกตเด็กและศึกษาความตองการจําเพาะอยางดังกลาวของเด็กแตละคนรวมถึงชวงเวลาที่
สอดคลองเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอด ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การวางรากฐานที่ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
ใหกับประเทศชาตินั่นเอง กลาวไดวาจุดมุงหมายของ การจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การสรางเสริมพัฒนาการทุกดานให
เจริ ญเติ บ โตถึ ง ขีด สุ ดของศัก ยภาพและเตรีย มความพร อ มเพื่ อ การเรีย นรู ชีวิ ต โดยคุณ สมบัติ ที่ มุ งสร างเสริม คื อ
กระบวนการคิด กระบวนการกลุมคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอม และคานิยม ความเสมอภาค ดังนั้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการวางรากฐานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงค อีกทั้งยังมีความสําคัญในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย (กระทรวงมหาดไทย,
2547: 2, อางถึงใน ราตรี นาสาทร, 2552: 2)
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับการถายโอนจากสวน
ราชการตางๆ และที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองดังนั้น มาตรฐานการดําเนินงานและบริหารจัดการศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จึ ง มี ค วามแตกต า งหลากหลาย ทั้ ง ในด า นโครงสร า ง อาคาร สถานที่ แ ละการบริ ห ารงาน อี ก ทั้ ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ได
บัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในพื้นที่ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ
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กํา หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได กํา หนดให ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย หรื อ ก อ น
ประถมศึกษา เปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกระจายอํานาจโอกาสใหประชาชนไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ การดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจที่สําคัญขอองคองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่บริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเพื่อเปนการกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพสามารถเตรียมความพรอมเด็กเล็กเพื่อใหเด็กมีความพรอมทาง
วุ ฒิ ภ าวะและแบ ง เบาภาระการดู แ ลเด็ ก ให พ อ แม ส ามารถประกอบอาชี พ ได อ ย า งผาสุ ก หมดความกั ง วลใจ
(กระทรวงมหาดไทย, 2550: 1)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับเลี้ยงเด็กอายุระหวาง 2-6 ป กอนที่จะเขา
เรียนชั้นประถมศึกษา การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโครง สรางที่กํากับดูแล คือ มาตรฐานการดําเนินงาน ซึ่ง
จําแนกออกเปนการดําเนินงานกวางๆ 4 ดาน ซึ่งไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2)
มาตรฐานดานบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ4) มาตรฐานดานการมีสวน
รวมและการสนับสนุนจากชุมชนโดยเหตุที่ การดําเนินงานของศูนย มีบุคลากรหลายสวนเขามาเกี่ยวของตั้งแตระดับ
ผูบริหาร ไดแก นายกและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จนถึงครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กและเด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กอาจมี
เปนบุคคลที่อาจชวยดําเนินงานและกิจกรรมของศูนย เชน เปนคณะกรรมการ วิทยากร หรืออาสาสมัครขณะเดียวกัน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยจะเปนสิ่งกระตุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพใหสูงกวา
มาตรฐาน
จากการประเมินความพึงพอใจของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ในปที่ผานมาจาก 5 หมูบาน ได
รับคําแนะจาก ตัวแทนชุมชนจากประชาชนทั่วไป คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ผลการประเมินความพึง
พอใจของงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ในภาพรวมอยูในระดับพอใช โดยใหหัวขอสรุปวา1)การบริหารจัดการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมสามารถเขาถึงขอมูลได และไมทราบรายละเอียดใด ๆ เลย 2) บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
เพียงพอตอจํานวนเด็ก 3) อาคารสถานที่ คับแคบ สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน และ 4) การมี
สวนรวมกับชุมชนนอย ผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนยังตองมีการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑของกรมปกครอง
สวนทองถิ่น
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูดูแลเด็กที่มีหนาที่รับผิดชอบบริหารดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มงคลชัย จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยความคาดหวังของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมงคลชัย ทั้งนี้เพื่อจะไดมาซึ่งขอมูลที่จะเปนประโยชนโดยตรงตอผูที่เกี่ยวของที่จะนําไปพัฒนาดานตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อตอบสนองความตองการของทุกฝายใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิจัยการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย
ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม 3 หมูบาน
3. เพื่อวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
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ระเบียบวิธีวิจัย
1) ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชน จํานวน 10 หมูบาน ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งสิ้น 4,499 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในชุมชน จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูบานมงคลชัย
หมูบานรองหา และ หมูบานสารภีชัย ตําบลทาตุม อําเภอ ปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น
247 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) สุม
ตัวอยางแบบสัดสวนจากแตละหมูบานจากนั้นจึงทําการสุมแบบบังเอิญ (Accidentel Sampling)
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน มีจํานวน 40
ขอ โดยจําแนกขอคําถามตามความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมงคลชัย ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) อาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ4) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.78
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชนใน
ชุมชน ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 247 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 247 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ เพื่อ
เตรียมการวิเคราะหขอมูลตอไป
4) การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คาดหวังของชุมชน ศูน ยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อํ าเภอปาซาง จังหวัดลํ าพูน ทําการคํานวณหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม 3
หมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟ
เฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สวนขอเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ
ชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน อาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
ประกอบการบรรยาย
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สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในชุมชนเปนเพศหญิง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 73.3 ประกอบอาชีพ
รับจาง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 52.6 รายไดของชุมชนเฉลี่ยตอเดือนละ 10,001 บาทขึ้นไป จํานวน 118 คน
คิดเปนรอยละ 47.8 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 42.5
2. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา
2.1 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบล
ทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย Χ = 4.09 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มี
ความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ดานการมีสวนรวมกับชุมชนมีคาเฉลี่ย Χ = 4.21 เปนอับดับหนึ่ง รองลงมาดาน
ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย Χ = 4.11 ดาน การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ย Χ = 4.03
และดานบุคลากรมีคาเฉลี่ย Χ = 4.02
2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม 3 หมูบาน พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน 2 คู
คือ ดานบุคลากร คาเฉลี่ย Χ = 4.02 ประเด็นรายขอ ขอที่ 6 ความคาดหวังของหมูบานมงคลชัย มีความคาดหวังดาน
บุคลากรสูงกวา หมูบานรองหา สวนรายขออื่นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย Χ = 4.11 ประเด็นรายขอที่ 1 และขอที่ 4 หมูบานมงคลชัยมีความคาดหวังดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม สูงกวาหมูบานรองหา สวนในรายขออื่นมีความคาดหวัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2.3 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคล
ชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา ควรมีการจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน การจัดสภาพอาคาร
สถานที่ใหเหมาะสมตอจํานวนเด็ก โดยการขยายพื้นที่เพิ่มเติม การแตงตั้งคณะกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดเวชภัณฑยาที่เพียงพอตอการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําเด็กไปเรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาในทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีพื้นบานตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดังนี้
ผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน เมื่อพิจารณาในภาพรวม
ชุมชนมีความคาดหวั งตอการจั ดการศึกษาปฐมวัยอยูในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะชุมชนไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนดานกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ชุมชนจึงมีความเชื่อวาการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยมีความสําคัญ และเปนรากฐานสําคัญที่จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก เพื่อจะเขาสูการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา ชุมชนคาดหวังให
นักเรียนไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สติปญญาละสังคมดานพฤติกรรมที่พึงประสงคของครูพี่เลี้ยง คาดหวังให
อาคารสถานที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความสัมพันธกับชุมชนและบริการอื่นๆคาดหวังให
ปฏิสัมพันธกับครูแบบแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และตองการใหโรงเรียนจัดบริการรับ-สง หากพิจารณาเปน
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รายขอ พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนําเด็กไปศึกษานอกสถานที่ภายในชุมชนและนอกชุมชน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุมตองการใหเด็กไดเรียนรูวิถีการดํารงชีวิตในชุมชน ในชุมชนมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นอยูมากมาย หลากหลายที่ โดยเฉพาะแหลงรูที่ใกลตัวเด็กคือ วัดเกาแกของแตละหมูบาน การทอผา การจักร
สาน และการทําผลิตภัณฑ OTOP เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารงานสวนตําบล
ทาตุม ที่ใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู ชุมชนจึงมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับจุดประสงคของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา กํากับและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยใชกระบวนการ
เรียนรู พัฒนาความเข็มแข็งใหกับชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนใหมีบทบาทในการสรางความสัมพันธ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันดี เกตุบุรม (2555) ศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของชุมชนในการจัด
การศึกษาระดับก อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสั งกัดเมื องพัทยา พบวา การมีส วนรวมของชุมชนในการจัดระดั บ
การศึกษากอนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาซึ่งออยูในระดับมากเชนกัน
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กใหควรมีการ
ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ศูนยพัฒนาเด็กมีการประเมิน
การนิเทศภายใน และภายนอก ทัง้ การนิเทศจากผูบริหาร คณะกรรมการ ผูปกครอง และเขารับการประเมินจากคณะ
กรรมประเมินคุณภาพภายนอก( สมศ.) ชุมชนจึงมีความคาดหวังใหครูผูดูแลเด็กไดประเมินตนเองเพื่อทบทวนการ
ทํางานทั้งหมดของครูผูดูแลเด็ก และมองเห็นปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ผาน และนํามาปรับปรุง
แกไข และพัฒนาตนเองใหดีขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของ โพธิญาณ กานจักร (2552: 53) ไดทําการศึกษา
“ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการบริการศึกษาของโรงเรียนบานปะคําดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย” ในดาน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลการบริหารทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบ ความคาดหวังของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารศึกษา พบวา 1) ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยู
ในระดับคาดหวังมาก โดยเรียงลําดับ คือ การบริหารงานทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหาร
วิชาการ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการบริหารการศึกษา โดยจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมมี
ความคาดหวังไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการบริหารวิชาการมีความคาดหวังที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานบุคลากร รายขอที่มีคา เฉลี่ยมากที่สดุ คือ ครูผูดูแลเด็กตองมีอัตราสวนเหมาะสมกับจํานวนเด็กเปนไป
ตามเกณฑ (ครู 1 คน ตอนักเรียน 25 คน) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัยมีนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูในระดับปฐมวัย ชวงอายุ 2 – 4 ป ซึ่งเด็กวัยนี้เปนวัยที่ตองการดูแลเปนพิเศษ เด็กวัยนี้ยังตองใหผูใหญชี้แนะ และ
ดูแลอยางใกลชิด เนื่องจากเปนวัยที่ยังเล็ก และไมสามารถชวยตนเองได และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัยมีจํานวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปการศึกษา จึงทําใหครูผูดูแลเด็กไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก ตามมาตรฐานของกรมการปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นก็สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ (2551: 1 - 5) ที่ระบุวาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต 3 – 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยง
ดูและ การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใต
บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิยม
วรปญญา (2550) ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอการจัดการศึกษาโรงเรียน
นารายณวิทยา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบวา ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาดหวังตอการ
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จัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณวิทยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ดาน
บุคลากร ดานธุรการและการเงิน
ดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม รายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองไมมีบอน้ําที่
เปนอันตรายตอเด็ก ทั้งนี้อาจเปนเพราะหมูบานมีการปรับปรุงการวางทอระบายน้ําทั้งหมูบาน จึงมีการวางทอระบาย
น้ําขนาดใหญของหมูบาน เขามาในพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหเกิดความเสี่ยงตอเด็กที่จะพลัดตกลงไปในทอ
ระบายน้ําได ซึ่งผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวกับของควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมาก และควรหาแนวทางแกไขปญหานี้
อยางเรงดวน ชุมชนจึงคาดหวังดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ
สาวิตรี พังงา (2550) ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ดาน
การจัดสภาพแวดลอม พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนสวนใหญอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน
เฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง และมีหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสวางเพียงพอ และมี
อากาศถายเทไดสะดวก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน
3. ควรจัดสภาพของอาคารสถานใหมีความพอเหมาะกับจํานวนเด็ก โดยการขยายพื้นที่เพิ่มเติม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบเพศ และ อาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน กับ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ดร.พิมพร ไชยตา กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ได
กรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา
แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง
จังหวัด ลําพูน และประชาชนที่เป นกลุม ตัวอย างทุกท านที่ไ ดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็ นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
Relationship between Transformational Leadership and Decision-Making
Behaviors of
Administrators in Basic Education Institutions, Mae Tuen Sub-district,
Omkoi District, Chiangmai Province

อริศรา กุลุช*ิ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม การเลือกกลุมตัวอยาง โดย
วิธีการสุมแบบเจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น
86 คน ใน 6 โรงเรียน สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจัย พบวาผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 40 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงครูผูสอน และประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.21) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.21) คาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมี ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก
(rXY =.878) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการตัดสินใจ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The purpose of this research was to study the relationship between transformational leadership
and decision-Making behaviors of administrators in basic education institutions, Mae Tuen sub-district,
Omkoi district, Chiangmai province. The total samples of 86 were teachers and school committee in six
schools of the research area. The instrument was a questionnaire. Statistics in data analysis were
frequency (f), percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and correlation coefficient of
Pearson (rXY). The findings indicated that the most respondents are female teachers, aged below 40 years
with the undergraduate attainment and below 10 service years. Transformational leadership of

* อริศรา กุลุชิ ครูผูสอน โรงเรียนบานทุงตันงิ้ว หองเรียน สาขาหมาโอโจ
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administrators was wholly at a high level ( X = 4.21), and their decision-making behaviors were wholly
at a high level (= 4.21). The correlation coefficient between transformational leadership and decisionmaking behaviors was strongly positive (rXY =.878) with a statistically significant level at .01.
Keywords: Transformational Leadership, Decision-making Behavior, Basic Education Institutions

บทนํา
สถานศึกษาถือเปนหนวยงานระดับลางสุดที่มีความสําคัญและเปนแนวหนาในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดภารกิจของสถานศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการศึกษาใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด การปฏิรูปการศึกษาจะตองเกิดขึ้นอยางจริงจังที่สถานศึกษาในฐานะ
หนวยงานในระดับปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ “ผูนํา”
ภาวะผูนําทางการบริหารเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับประสิทธิพลของโรงเรียน อํานาจในการตัดสินใจมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในบางกรณี จะมีผลไปถึงชุมชนใน
ฐานะที่โรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งในชุมชน ดังนั้นผูบริหารตองคํานึงอยูเสมอวา การบริหารโรงเรียนจะบรรลุเปาหมาย
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจเปนสําคัญ ผูบริหารกับการตัดสินใจจึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก โดยถือเปน
หนาที่และความรับผิดชอบที่ผูบริหารจะหลีกเลี่ยงไมได
ดังนั้น การตัดสินใจจึงเปนเครื่องชี้หรือเปนตัวกําหนดทิศทางในการทํางานของบุคลากร หากผูบริหารขาด
ประสบการณในการทํา งาน อาจจะทําใหเกิด ผลทั้ง แงบวกและแงลบได และดว ยเหตุ ที่ การบริห ารโรงเรีย นตอ ง
เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลอื่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ การตัดสินใจที่ดี
เพราะวาการตัดสินใจขั้นสุดทายตองเปนหนาที่ของผูบริหาร การตัดสินใจเพื่อใหเกิดความสําเร็จผูบริหารควรยึดหลัก
สําคัญ 4 ประการ ไดแก การตัดสินใจตองเกิดประโยชนสวนรวมมากที่สุด การตัดสินใจตองเปนไปในทางกระจาย
อํานาจ การตัดสินใจตองสามารถปฏิบัติไดเปนไปตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และควรมีการวางแผนการดําเนินการ
ไวลวงหนา
จากผลรายงานประจําปหรือผลการดําเนินงานในชวงระยะ 3 ปยอนหลังของสถานศึกษาในตําบลแมตื่น
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงดวยกัน คือ โรงเรียนบานแมตื่น โรงเรียนบานขุนแมตื่น
นอย โรงเรียนบานหวยหลอดูก โรงเรียนชุมชนบานใหม โรงเรียนบานซิแบร และโรงเรียนบานทุงตนงิ้ว ที่ตอง
รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ แตสภาพปจจุบันผูบริหารโรงเรียนยังขาดทักษะในการพัฒนาโรงเรียนดาน
ตางๆ เพราะเปนโรงเรียนกันดาร ประชากรในเขตบริการมีฐานะยากจนไมสามารถใหการสนับสนุนโรงเรียนได ทั้งนี้
โรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยครั้ง จึงสงผลกระทบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา อีกประการหนึ่ง ดาน
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ยังขาดการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา
ตางๆ และควรจะมีความคลองตัวในการตัดสินใจเรื่องระบบการจัดการ เพื่อใหทุกคนไดมีความเขาใจในหนาที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ รวมทั้งใชขอมูลตางๆ สําหรับการตัดสินใจอยางถูกตอง ดังนั้นคุณภาพของการศึกษาในภาวการณปจจุบัน มี
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือความสามารถในความเปนผูนํากับการตัดสินใจของผูบริหาร โดยเฉพาะการประเมิน
ภาวะผูนําของผูบริหารซึ่งเกี่ยวของสัมพันธและสงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของครูผูสอน ซึ่งก็สงผลตอนักเรียนโดยตรงในที่สุด
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จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน ําการเปลีย่ นแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 5 วาในกระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการตัดสินใจที่สัมพันธกันหรือไม เพื่อใหผลการวิจัยนี้
เป น กรอบ และแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาที่ เ ข ม แข็ ง สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนความสําคัญของคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบล
แมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน ครูผูสอน จํานวน 76 คน และคณะกรรมการโรงเรียน ทั้งสิ้น
30 คน จาก 6 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ประกอบดวยครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบลแมตื่น อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 86 คน
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดของเครสซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:
608)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ เปนแบบสอบถาม ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของ
แบบสมถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ที่ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของบาส และ อโวลิโอ มีจํานวน 3 ตอน 90 ขอ โดยจําแนกขอคําถามตอนที่ 1
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจําแนกเปน 4 ดาน การ
สรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญา และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล จํานวน 44 ขอ ตอนที่ 3
พฤติกรรมการตัดสินใจ จําแนกเปน 5 ดาน การนิยามปญหาการศึกษาหาทางเลือก การคัดทางเลือก การปฏิบัติตาม
ทางเลือก และ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง จํานวน 41 ขอ ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.85 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .99
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวม โดยใช แ บบสอบถามเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล จาก ครู แ ละ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2557 จํานวน 86 คน
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 86 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะห ขอ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จากคะแนนข อมู ล ของแบบสอบถาม ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ทําการการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา นํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.21) ดานการสรางบารมี ( = 4.27) ดานการสรางแรงบันดาลใจ
( = 4.22) และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ( = 4.18) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ย
อันดับสุดทาย คือ ดานการกระตุนเชาวนปญญา อยูในระดับมาก ( = 4.17)
1.2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.21) ดานการการปฏิบัติตามทางเลือก และ ดานการประเมินผลและ
การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ( = 4.23) ดานการคัดเลือกทางเลือก ( = 4.22) และดานการศึกษาหาทางเลือก
( = 4.21) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการนิยามปญหา อยูใน
ระดับมาก ( = 4.17)
2. ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแม
ตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.2 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนทั้ง 4 ดาน กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธกันทางบวก โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.878) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะผู นํ าการเปลี่ย นแปลงของผูบ ริ หารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ตํ าบลแม ตื่ น อํ า เภออมก อย จัง หวั ด
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดาน
การสรางบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล อยูในระดับมากทุกดานทั้งนี้อาจ
เนื่องจากทางเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต5 สนับสนุนในการจัดอบรมใหกับผูบริหารเพื่อไดรับพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหผูบริหารไดมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ จึงทําใหผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
อยูในระดับมาก ในทุก ๆ ดาน ซึ่งผลงานวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของบาส เกี่ยวกับการสรางบารมีวาเปนกระบวนการ
ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามโดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็งและอางอิงกับตัวผูนํา การสรางบารมีเปนปจจัยสําคัญของ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพราะมีอทิ ธิพลการทํานายสูงสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
(2544) ที่กลาววา การสรางบารมี เปนความสามารถที่จะทําใหผูอื่นยอมรับและยอมเปนผูตาม ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อใหสถานศึกษา
บริหารจัดการตามหลักการรบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ทามกลางสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในปจจุบันในยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดน ผูบริหารตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง
เพื่อใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสถานศึกษาของตนเอง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพและความตองการของ
ชาติ ในการวางยุทธศาสตรและมาตรการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทุกระดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการการ
ปฏิบัติตามทางเลือก และ ดานการประเมินผลและการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ดานการคัดเลือกทางเลือก และดาน
การศึกษาหาทางเลือก อยูในระดับมากทุกดานทั้งนี้อาจเนื่องจากทางเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต5 สนับสนุนในการ
จัดอบรมใหกับผูบริหารเพื่อไดรับพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหผูบริหารไดมีการศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศ จึงทําใหผูบริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก ในทุก ๆ ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นการปฏิบัติตามทางเลือกสูงสุด
รองลงมาไดแกขั้นคัดทางเลือก ขั้นการศึกษาหาทางเลือก การนิยามปญหา และการประเมินผลและปรับเปลี่ยนแนวคิด
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 3542 ที่เนนให
มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและสงผลอยางยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศ โดยยึดเงือนไขอันเปนหลักสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษา คือการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และความรับผิดชอบตรวจสอบไดดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาท
หนาที่เปนผูนําและผูบริหารขององคกร ที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการองคกร จึงตองใชการตัดสินใจสั่งการปฏิบัติตาม
ทางเลือกที่เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารระดับสูง งานจะบรรลุเปาหมายโดยถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหัวหนาหนวยงาน จึงจําเปนตองรับฟงความคิดเห็น
แนวคิด ขอมูลจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร สอดคลองกับ แฮมฟล กริฟน และเฟ
รดเดอริคสัน (Hamphill, Griffiths and fredericson) ชี้ใหเห็นวาการตัดสินใจที่มีเหตุผลหรือมีประสิทธิภาพ ตอง
กระทําอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารจะสะทอนใหเห็นลักษณะบางอยางใน
องคกรไดเปนอยางดี กลาวคือ ในบางครั้งการตัดสินใจของผูบริหารตองขึ้นอยูกับสถานการณและความพรองของ
บุคลากร เพราะบางครั้งผูใตบังคับบัญชาไมตองการใหมีการตัดสินใจรวมกับผูบริหารพร่ําเพรื่องานบางอยางตองอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหาร เพราะหากเกิดความผิดพลาดผูที่ตองรับผิดชอบอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือผูบริหารนั้นเอง
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอง
กับงานวิจัยของมงคล อิ๊ดเหล็ง (2543) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
นอยและประสบการมากใหครูมีสวนรวมในการบริหารดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุและดําเนินงานกิจกรรม
นักเรียน ดําเนินงานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชนไมแตกตางกัน เนื่องจากปจจุบันผูบริหารโรงเรียนทั้ง
ที่มีประสบการณมากหรือนอยจะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนใหเปนผูบริหารมือ
อาชีพ รวมทั้งกิจกรรมการอบรมและพัฒนาผูบริหารนั้นเปนกิจกรรมที่จัดในชวงระยะเวลาคอนขางนาน กิจกรรมสวน
ใหญจะเปนการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูบริหารโรงเรียน
ในยุคปจจุบันมีแนวคิดทางการบริหารใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนผูบริหารที่มีหลักการ และทฤษฏีทางการบริหารมาก
ขึ้น จึ่ ง ส งผลให ส ามารถบริ ห ารงานใดใกล เ คี ย งกัน มาก ภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาจึ ง มี
ความสําคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาระดับภาวะผูนํา และพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นทั้งในดานการกระตุนเชาวน
ปญญาครู แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ อยางสม่ําเสมอ และการเสริมสรางความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่นใจ
ของผูรวมงาน ทั้งการสรางแรงบันดาลใจใหผูรวมงานเปนรายบุคคลเพื่อใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่สามารถเผชิญตอ
ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง การกระตุนใหผูรวมงานหาแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหาอีกทั้งการคิดและแกปญหา
อยางเปนระบบ และแสดงการยอมรับและชื่นชมตอผูรวมงานเมื่อปฏิบัติงานไดสําเร็จ
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาระดับภาวะผูนํา และพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในดานพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใน ดานการนิยามปญหา รวมทั้งเมื่อพบวาเกิดปญหาขึ้นภายในโรงเรียน การจําแนกสาระสําคัญของปญหา การรวมกับ
ผูรวมงานระดมแนวคิดเพื่อหาวิธีแกปญหาที่หลากหลาย การนํากฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประเมินขอมูลเหลานั้น
อยางตรงไปตรงมาทุกแงมุมดวยความรอบคอบ อีกทั้งการดําเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียน โดยใหมีความคลองตัวไมลาชา
และการประชุมครูเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่ตองการรับผิดชอบ รวมทั้งใชขอมูลตาง ๆ ประกอบในการ
ประเมินผลงานไดอยางเหมาะสมดียิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูโรงเรียนพื้นที่
ทุรกันดาร
2. ควรวิจัยเรื่องความแตกตางระหวางภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ
การทํางาน
3. ควรวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในสังคมประชาคมอาเซียน
4. ควรวิจัยเรื่องหลักสูตรพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในสังคมประชาคมอาเซียน
5. ควรวิจัยในเรื่องภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินในที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากรทางการศึกษา
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
Management on the Buddhist-Oriented Schools in San Pa Tong District,
Chiangmai Province

พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ)*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรี ยนวิถี พุท ธของสถานศึก ษา ในอํา เภอสั นป าตอง จั งหวัด เชี ยงใหม ประชากรที่ใ ชใ นการวิจั ย ประกอบดว ย
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จํานวน 14 โรงเรียน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 158 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา การบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน
ผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ดานกายภาพ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให
นักเรียนมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต สถานศึกษาใหนักเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของทั้ง บาน วัด โรงเรียน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ควรมีการสวดมนตไหวพระกอนเรียนทุกครั้งเพื่อใหผูเรียน
มีสมาธิในการเรียนการสอน ดานการเรียนการสอน ควรเชิญผูร/ู ปราชญ/ภูมิปญญาทองถิ่นทางพระพุทธศาสนามาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธสถานศึกษา สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรและ
นักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น เชน การลดละเลิกอบายมุข การเสียสละ ดานบริหารจัดการสถานศึกษา
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ผูบริหารและครู ควรรวมสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาการเรียนตามวิถีชาวพุทธ
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ ประสบการณการทํางาน โรงเรียนวิถีพุทธ
Abstract
This research aimed to study and compare as well as find ways to improve the management of
Buddhist-oriented schools in San Pa Tong district, Chiang Mai province. The populations of the study
consisting of school administrators, heads of academic affairs, and school boards in the 14 Buddhistoriented schools under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 were purposively selected
in a total number of 158. The instrument was a rating-scale questionnaire with the reliability coefficient of
.91. The statistics in data analysis were percentage, mean, standard deviation, One-way analysis of
variance (ANOVA) with Scheffé method for a different pair-wise comparison. The results showed that
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the school management in those schools of San Pa Tong district, Chiang Mai province was at a high level,
both overall and in all aspects. The comparison of opinions toward the school management based on
respondent’s working experience was different at no statistically significant level of .05. The guidelines
for a development of school management would include a workshop for students to contribute to
activities related to their lifestyle. Students would practice religious activities with the concerned people
of households, temples, and schools in a way of basic life. They would do prayers before the class start to
help them with a concentration in learning. Local wise men, scholars, knowledgeable people would be
invited to educate students. The schools would encourage staff and students to behave as a good example
to others, such as stopping all vices and devoting themselves. Stakeholders, as well as administrators and
teachers would jointly promote an example of the learning development on Buddhist way.
Keywords: Management, Working Experience, Buddhist-oriented School

บทนํา
การศึ ก ษาเป น ป จ จั ย ในการสร า งและพั ฒ นาความรู ค วามคิ ด ความประพฤติ แ ละคุ ณ ธรรมของบุ ค คล
การศึกษาที่ทุกคนยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติคือการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาใหแกบุคคลสังคมและประเทศชาติการศึกษาเปนกลไกอันสําคัญในการ
พัฒนาคนใหเกิดสันติสุขแหงตน
โรงเรียนวิถีพุทธเปนการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจาตามคําสอนพระพุทธเจา ซึ่งไดแก
สัมมาทิฐิ และอริยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา การปฏิรูปการศึกษาตองมุงเนนที่คนเปนฐานในการพัฒนาคนเปนแกน
ของการพัฒนาทุกอยาง โดยการปฏิรูปการศึกษานั้นเปนการปรับวิธีการคิดตามแนวของโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเปนการ
ปฏิรปู โดยแทจริง ที่ยึดหลักไตรสิกขา เปนองครวมเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเรียนรูตลอดชีวิต (สํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2557: 5) โรงเรียนวิถีพุทธถือเปนโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เปนลักษณะของ
โรงเรียนที่อยู 1 ใน 5 ลักษณะที่กําหนดใหมีขึ้นในโรงเรียนปกติ โดยมีจุดเนนเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของคนเปนการ
เรียนรูรากเหงาของภูมิปญญาไทยนั่นก็คือ การเรียนรูหลักธรรมพระพุทธศาสนาอันทรงคุณคาใหผสมผสานกับการ
ปฏิรูปการเรียนรูซึ่งมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการ
จัดการเรียนรู เพื่อมุงสูการพัฒนาผูเรียน โดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย การอยูรวมกันอยางสงบสุขโดยการสงเสริมให
ผูเรียนไดเจริญงอกงามตามหลักแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการคือ 1) การอยูใกลชิดคนดี 2) การเอาใจใสศึกษาโดยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 3) การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีอยางถูกวิธี และ 4) สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ . (2546 ก)
สถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ที่จัดการศึกษารูปแบบของ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
สถานศึกษาที่ไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ควรตองวิเคราะหแนวทางวิถีพุทธเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในการวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการ และสัมพันธกับงานดานอื่นๆ และ
เพื่อเปาหมายของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นั่นก็คือ พัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
อนึ่ง จากผลการการประเมินการดําเนินงานของโรงเรี ยนวิถีพุทธของสถานศึก ษาในอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 นั้น ปรากฏวามีสถานศึกษา จํานวน
3 โรงเรียน ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพึงพอใจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงใหม เขต 4, 2557: 10) เปนการบงชี้ถึงการดําเนินการพัฒนาของสถานศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนวิถี
พุทธหรือมีเพียงบางสวนทําใหการจัดการศึกษาไมบรรลุตามเปาหมายที่เหมาะสม
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะ ครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งมีประสบการณในการสอนและการทํางานดานการใหการศึกษาดานศีลธรรมมาเปนเวลาหลายปไดมีความ
สนใจในการวิ จัยเกี่ย วกับ การบริห ารโรงเรียนวิ ถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันป าตอง จังหวัด เชียงใหม เพื่ อ
ประโยชนในการนําขอมูลไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานไดรวมทั้งเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมโดยจําแนกตาม ประสบการณการทํางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 158 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่และ
ประสบการณทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีตอการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ รวม 50 ขอ ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั นําแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน
158 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูลตอไป

- 272 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 5 ดาน
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. การเปรีย บเที ยบการบริ หารจั ดการโรงเรี ยนวิ ถีพุ ทธของสถานศึก ษา ในอํา เภอสัน ปา ตอง จัง หวั ด
เชียงใหม ตามประสบการณการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการทํางานของผูมีสวน
เกี่ยวของในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามการ
บริหารงานดานวิชาการโดยรวมและดาน ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ดานกายภาพ พบวา ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบที่มีคาความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให
นักเรียนมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต สถานศึกษาใหนักเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของทั้ง บาน วัด โรงเรียนโดยสม่ําเสมอ (f = 24) รองลงมาคือ มีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดบริเวณ
โรงเรียนใหปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข (f=22) และการใชเสียงตามสายสําหรับการเปดเพลงหรือจัดรายการที่
สอดแทรกคุ ณ ธรรมเพลงควรเลื อ กเพลงที่ ส งเสริ ม สมาธิ ป ระเทื อ งป ญ ญา (f=21) ด า นกิ จ กรรมพื้ น ฐานวิ ถี ชี วิ ต
พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรมี
การสวดมนตไหวพระกอนเรียน ทุกครั้งเพื่อใหผูเรียนมีสมาธิในการเรียนการสอน (f=26) รองลงมา คือ มีการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการ ศีล สมาธิ ปญญาโดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกินอยูดูฟงดวยสติสัมปชัญญะ
(f=19) และ มีจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง (f=18) มีการสงเสริมให
ทุกหองเรียน มีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกันอยางมีความสามัคคี เคารพ (f=18) ดานการเรียนการสอน พบ
แนวทางการพัฒนาที่มีคาความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เชิญผูรู/ปราชญ/ภูมิปญญาทองถิ่นทางพระพุทธศาสนามาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียน (f=27) รองลงมา คือ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของวิถีพุทธ
(f=24) และสนั บ สนุ น ให ค รู แ ละนั ก เรี ย น มี กิ จ กรรมส ง เสริ ม การฝ กปฏิ บั ติ ธ รรม เจริ ญป ญ ญา ร ว มกั น (f=23)
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธสถานศึกษา
พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอื่น เชน การลดละเลิกอบายมุข การเสียสละ (f=25) รองลงมา คือ สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงเรียนรูดานวิถีพุทธอยางแทจริง (f=23) และสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู
และพั ฒนาไตรสิกขาหรื อสง เสริ มการมีวั ฒนธรรมแสวงปญ ญา (f=22) และ ดา นบริ หารจัดการสถานศึกษา
พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ที่มีคาความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ผูเกี่ยวของทุกฝายผูบริหารและครู รวมปฏิบัติตนเองที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาการเรียนตามวิถี
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ชาวพุทธ (f=23) รองลงมา คือ สงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติที่ถูกตอง (f=18) และบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความ
ตระหนักและศรัทธารวมทั้งเสริมสรางปญญาความเขาใจในหลักการ วิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน (f=17)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 5 ดาน
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สาลี่ ทาเหล็ก (2549: 1) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1–2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี พบวา สภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโดยสภาพรวมอยูในระดับมาก และเปนรายขั้นตอนอยูในระดับมาก 5 ขั้น เรียง
ตามลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอยดังนี้ ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิดขั้น
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา ขั้นเตรียมการ และขั้นปรับปรุงพัฒนาตอเนื่องอยูในระดับ
ปานกลาง 1 ขั้น คือขั้นประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินงาน
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ตามประสบการณการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามชวงอายุประสบการณสอน อายุ 10-20 ป มี
คาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาคือ ชวงอายุประสบการณสอน มากกวา 20 ปขึ้นไป ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
เจษฎา สิงหรา (2549: 1) ไดวิจัย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอางทอง พบวา อายุการ
ทํางานที่แตกตางกัน มีความรูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดวิถี
พุทธสูวิถีการเรียนรู การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ และการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถี
พุทธและชุมชนไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว และพบวาอายุทํางานแตกตางกัน มีความรูในดานกิจกรรม
เสนอแนะการพัฒนาแตกตางกัน
สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ดานกายภาพ พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสุคํา สุยา (2553) ไดศึกษาเรื่อง การบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา สถานศึกษาควรมีการวางแผนมอบหมายหนาที่ให
ผูเรียนวางแผนกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ จัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการรูจักบาปบุญคุณโทษ โดยการจัด
กิจกรรมเสียงตามสายภายในสถานศึกษา ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต พบวา ควรมีการสวดมนตไหวพระกอนเรียน
ทุกครั้งเพื่อใหผูเรียนมีสมาธิในการเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ศีล สมาธิ และปญญาโดยเนนการมีวิถี
ชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกินอยูดูฟงดวยสติสัมปชัญญะ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ
อินแผลง (2550) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบานติ้วนอย
ตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ดานการจัดกิจกรรมวิถีพุทธสูการเรียนรูมีการบูรณาการหลักธรรมสอดแทรก
ทุกกลุมสาระเนนกระบวนการไตรสิกขาผานกระบวนการกินอยูดูฟงเปนครูผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางสอนใหรูอยูให
เห็นพัฒนาผูเรียนใหสมดุลทุกดานนําไปปฏิบัติใจชีวิตประจําวัน ดานการเรียนการสอน พบวา ควรเชิญผูรู/ปราชญ/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ทางพระพุทธศาสนามาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของวิถีพุทธ โดยทําการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานของแตละเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในดานการบริหารงาน ควรมี 1) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทางพุทธ
ศาสนา โดยเชิญพระสงฆหรือครูภูมิปญญาทางพุทธศาสนาในทองถิ่นมาเปนวิทยากร 2) จัดการเรียนรูแบบองครวม
บูรณาการทุกวิชาเขาดวยกันเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวเขาหาผูเรียนและลงมือปฏิบัติจริง 3) สรางกระบวนการเรียนรูและ
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ถายทอดวิธีคิดจากประสบการณจริง 4) มีหลักสูตรในการจัดกิจรรมที่แนนอน 5) เพิ่มเติมคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 6) การเรียนการสอนเนนการเรียนรูดวยตนเองและ
สามารถถายทอดใหผูอื่นได 7) การบูรณาการไตรสิกขาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระ 8) ประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 9) ใชสื่อและแหลงเรียนรูที่สงเสริมการใฝรู และแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอื่น เชน การลดละเลิกอบายมุขการเสียสละ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางของ
ชุมชน เปนแหลงเรียนรูดานวิถีพุทธอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี ทันดร (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง การ
ดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธกัลปยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวา การศึกษา
สภาพปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ดานรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ
ควรเนนใหชุมชน โรงเรียน และวัด มีการรวมมือกันโดยเนนไปที่บุคลากรผูปฏิบัติ การจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ประจําสัปดาหหรือโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมลักษณะไตรสิกขา และมีการประเมินงานรวมกันบอย ๆ และดานบริหาร
จัด การสถานศึก ษา พบว า ผู เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝา ย ผู บ ริห าร และครู ควรใหก ารสนั บสนุ นิ และเปน ตั วอย างในการ
พัฒนาการเรียนตามวิถีชาวพุทธ และสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติที่ถูกตอง พบวาควรปฏิบัติดังนี้ 1) ผูบริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี 2) บุคลากรปฏิบัติธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 3) จัดอบรมสัมมนา ประชุมชี้แจง ศึกษาดู
งานทั้งในและตางประเทศ 4) สงเสริมใหออกไปเรียนรูชวยเหลือสังคม 5) จัดตั้งหนวยงานขึ้นภายในองคกรเพื่อพัฒนา
บุคลากร 6) มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม และ 7) จัดใหมีการยกยอง ชมเชยโดยการมอบเกียรติคุณบัตรใหแก
บุคลากรในโรงเรียนที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรวิจัย เรื่อง
1. ผลการพัฒนานักเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนการสอนของครูในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม กับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตรจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ อาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการสอบ ที่ไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมี
ความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษา ทุกทาน ที่ไดกรุณา
ใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการตรวจสอบ
แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ
ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ที่เปนผูใหขอมูลทุกทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
Participation in Education in Schools of Mae Wang District in Chiangmai
Province
under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4

พระใบฎีกาปราการ สุเมธี (มหาวัน)*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน
210 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การ
บริหารงานดานบุคลากร การบริหารงานดานบริหารทั่วไป การบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารงานดาน
งบประมาณ ตามลําดับ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา การบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของสถานศึกษา การ
บริหารงานดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม การบริหารงานดานบุคลากร ควรมีการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน เพื่อจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม และการบริหารงานทั่วไป ควรใหคณะครูมีสวนรวมในการกําหนดโยบายของ
โรงเรียนและปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน
คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
Abstract
This research aimed to study a participation in education and guidelines in
developing a participative management of the schools in Mae Wang, Chiangmai province under
Primary Educational Service Area Office 4. The populations in this study were 210 school teachers in
Mae Wang district, Chiangmai province. The questionnaire was used as a tool in the research treatment of
which the statistics in data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The
results showed that the opinions of the teachers toward participation in education of the schools in the
area were overall at a high level from the most to the least mean accordingly - the management of
personnel, general administration, academic affairs, and budgeting. Guidelines on the development of
participation in education of schools

* พระใบฎีกาปราการ สุเมธี(มหาวัน) เจาอาวาสวัดประทานพร ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
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in the area were found that the academic management would be in accordance with the policies of each
academic institution; the budgeting would be appropriately allocated; the personnel development would
be continuously encouraged and the recruitment of personnel with specialized knowledge would be
definitely helpful for students in learning activities; and the general administration would get the teachers
to participate in determining the policies of their schools and performing in accordance with those
policies.

Keywords: Participation in Education, Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายแมบท
ทางการปฏิรูปการศึกษา ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมี
ความสุข และการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม ที่
ตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคัญและคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549- 2555) ของโรงเรียน
ในอํา เภอแมว าง สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาเชี ย งใหม เขต 4 ซึ่ งเป นการประเมิน เพื่ อ รับ รองมาตรฐาน
การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น ปรากฏวามีสถานศึกษา จํานวน 5
โรงเรียนที่ไมไดรับรองมาตรฐานตามประกาศของ สมศ. (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4, 2556: 7) ซึ่ง
เปนการบงชี้ถึงการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและไมเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดไว
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะผูเกี่ยวของทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลทุงป
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความสนใจในการวิจัย การบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ของ
โรงเรียน ในอําเภอแมวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ในประเด็นการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหนวยงานนําเปน
แนวทางที่สามารถเกื้อหนุน ผลักดัน ตอการดําเนินงานในการบริหารแบบมีสวนใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เปนประโยชน
ตอการบริหารการศึกษาของบุคคลที่เกี่ยวของ สรางสัมพันธภาพที่ดียิ่งในการบริหารงานการศึกษา นํามาซึ่งประสิทธิผล
ทางการศึกษาที่สามารถทําใหผูเรียน เกง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวางสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา การบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ
แมวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
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วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จํานวน 210 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เพื่อถามความคิดเห็นการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป น ขอ มู ลเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามเกี่ย วกั บ เพศ อายุ อาชี พ และระดั บ
การศึกษา
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4จํานวน 4 ดาน
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมี
สวนรวมโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถามใหกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด
เชีย งใหม จํ านวน 210คน และเก็ บแบบสอบถามด วยตนเอง พรอ มติ ดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพื่ อนํ ามา
วิเคราะหผลตามวัตถุประสงค วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (percentage)
นําเสนอขอมูลในรูปของการบรรยายใตตาราง

การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4จํานวน 4 ดานโดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับ
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในอําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4โดยใชการแจกแจงความถี่มาจัดลําดับ

ผลการศึกษา
1. ดานการบริหารงานดานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
2 ลําดับแรกคือ มีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น รองลงมาคือ มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การประเมินผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน
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2. ดานการบริหารงานดานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด
ใน 2 ลําดับแรกคือ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสินทางราชการของโรงเรียน รองลงมาคือ การกํากับติดตาม
และตรวจสอบการบัญชีการเงินของโรงเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
3. ดานการบริหารงานดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
2 ลําดับแรกคือ การใหขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน รองลงมาคือ การ
พิจ ารณาการจั ด หาวิ ท ยากรภายนอกตามความต อ งการของโรงเรี ย น และข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
4. ดานการบริหารงานดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามี
คาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ การสนับสนุนงานบริการตางๆของโรงเรียน เชน สหกรณ งานแนะแนว งานอาหาร
กลางวัน เปนตน รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
การเผยแพรความรูตางๆที่เปนประโยชนของโรงเรียนแกชุมชนและบุคคลทั่วไป
สําหรับแนวทางการพัฒนางานการบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการเปนไปตามนโยบาย
ของสถานศึกษา รองลงมาคือ ใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาและเนนการสอนโดยใหนักเรียนเปนสําคัญ ใช
สื่อเทคโนโลยี ครูทําวิจัยชั้นเรียน วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล จัดแผนการเรียนรูตางกัน และเปดวิสัยทัศนของ
ผูบริหารใหเห็นความสําคัญของงานวิชาการ สําหรับการบริหารงานดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม จัดเรียงลําดับความตองการจากมากไปนอย มีการใชงบใหคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด ควรมีการ
ประเมินการใชงบประมาณในแตละป ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบมีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และมีการชี้แจงรายละเอียดตางๆใหทราบกับทุกคน เพื่องายแกการตรวจสอบ โปรงใส และควรใหความสําคัญของ
ผูเรียนเปนหลัก ในสวนของการบริหารงานดานบุคลากร ควรเนนการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอและไดรับการอบรมอยู
เปนประจํา และจัดหาบุคลากรที่มีความรูเฉพาะตําแหนง เพื่อจะชวยพัฒนาใหนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง ควรมีการ
อบรมการใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และการบริหารงานดาน
บริหารงานทั่วไปพบวาการมีสวนรวมของคณะครูในการกําหนดโยบาย และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน ตองมีการ
วางแผนงานแลวตองปฏิบัติตามแผนงานโดยมีการบริหารงานใหถูกจุดและเนนย้ําถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ติดตามงาน
อยูเปนระยะ เพื่องานจะไดเสร็จตามกําหนด และควรปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยูนาเรียน ควรจัดกิจกรรมที่
สงเสริมงานวิชาการใหมากใหการสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดําเนินการในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาหรือ
บอกสถานศึกษาที่สงผลตองการพัฒนาผูเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
ความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรก
คือ ดานที่ 3 การบริหารงานดานบุคลากร รองลงมาคือ ดานที่ 4 การบริหารงานดานบริหารทั่วไป ดานที่มีคาเฉลี่ย
รองลงมาคือ ดานที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ และดานที่มีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานที่ 2 การบริหารงานดาน
งบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับณัฐพร ภูทองเงิน (2555:7) ที่ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง
กระบวนการของผูบริหารที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของกับบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งใชความรู ทักษะและประสบการณ
พรอมทั้งดาเนินการธํารงรักษาพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอการ
ทํางาน เสริมสรางหลักประกันแกบุคลากรที่ตองพนจากองคกร และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขใน
อนาคต
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การบริหารงานดานวิชาการ คือการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายัณห ผานอย
(2539 : 5) ที่พบวา งานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตองแจงใหครูเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมาย และโครงสรางของหลักสูตร ใหครูมีสวนรวมในการศึกษารายละเอียดของแผนการสอน
และคูมือครู วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร จัดใหมีการประเมินผล การใชหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชวาง
แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนาครูใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จัดการ
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหกับครูอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนใหครูพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
การบริหารงานดานงบประมาณ พบวา ควรใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของทางราชการ ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36-37) ที่กําหนดใหการสงเสริมการดําเนินงานดาน
งบประมาณของสถานศึกษา เกี่ยวกับการควบคุม บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ โดยจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และ
เบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําอยางสม่ําเสมอทุกป ตรวจสอบสภาพและ
บํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง
การบริหารงานดานบุคลากร พบวา การใหขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรีย น ซึ่ งสอดคล องกั บ อลงกรณ มีสุ ทธา และสมิ ต สั ชฌุก ร (2543 : 45-50) ที่ กลา ววา การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานมีความสําคัญทั้งตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคการ ดังนั้นควรใหความสําคัญตอพนักงาน เนื่องจาก
พนักงานตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปนอยางไร มีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา
มีจุดบกพรองที่ควรจะตองปรับปรุงหรือไม เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรู
วาการปฏิบัติงานเปนอยางไร หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดที่
ควรจะคงไวและสวนใดควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลว ก็จะไดเสริมสรางใหมีผล
การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
การบริห ารงานดา นบริ หารงานทั่ วไป พบว า ควรให การสนั บสนุน งานบริ ก ารตา งๆของโรงเรี ยน เช น
สหกรณ งานแนะแนว งานอาหารกลางวัน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิภารัตน รื่นสุข (อางถึงในนนทชา
วาณิชยานันท, 2554) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปวาผูปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
เรียงลําดับไดดังนี้คือ การบริการรถรับสงนักเรียน ดานอาคารและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ ดานการเรียนการสอน
สื่ออุปกรณ ตามลําดับ ผูปกครองนักเรียน ที่มีระดับการศึกษา อายุ และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอน สื่ออุปกรณ การจัดสวัสดิภาพดานอาคารและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และการบริการรถรับสงนักเรียน
โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน
แนวทางการพัฒนาพบวา การบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการเปนไปตามนโยบายของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 :16) ที่ไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการไววาเปนงานที่
สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานเกี่ยวของกับกิจกรรม ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจน การประเมินผลการสอนเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของ
หลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
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สําหรับการบริหารงานดานงบประมาณนั้น ควรจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39) ที่ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระใน
การบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
อีกทั้งการบริหารงานดานบุคลากร ควรเนนการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อใหไดรับการอบรมอยูเปน
ประจํา และจัดหาบุคลากรที่มีความรูเฉพาะตําแหนง เฉพาะดาน เพื่อจะชวยพัฒนาใหนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 51) ที่ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจ
สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พึงไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
สําหรับการบริหารงานทั่วไป พบแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะครูในการกําหนดโย
บาย และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน สอดคลองกับเอกชัย กี่สุขพันธ (2538 : 327) ที่ไดกลาววา การบริหารแบบมี
สวนรวม หมายถึง รูปแบบความเกี่ยวของผูกพันรวมกัน (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
การตัดสินใจและควบคุมการทํางานรวมกัน

ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การใชเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูโรงเรียนในอําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม
2. เปรียบเทียบการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมการของครูโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสม
ประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณประธานกรรมการสอบอาจารย ดร.สุจิรา หาผล และอาจารย
ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการสอบ ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจ
ใสตลอดเวลาจนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 4 และบุคคลกรผูปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่สละเวลาอันมีคายิ่งที่ใหผูวิจัยได
ดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยมิตรภาพที่ดี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้ง
นี้สําเร็จลงดวยดีในที่สุด
ทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มีสวนชวย
ใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษา
ตอไป

- 282 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เอกสารอางอิง
ณัฐพร ภูทองเงิน. (2555). การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุมโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
นนทชา วาณิชยานันท. (2554). การมีสวนรวมของผูปกครองในกระบวนการตัดสินใจในหลักสูตรการเรียนระดับ
เขต.บัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2535). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมกรุงเทพ.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. 2546. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.).
สมเดช สีแสง. (2539). คูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. นครสวรรค:ริมปงการพิมพ.
สายัณห ผานอย. (2539).การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา. ประชาศึกษา (มกราคม) 3-10
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4. (2556). รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2556. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 4.
อลงกรณ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร. (2543). การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ 360.กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาสน
(1997) จํากัด.
เอกชัย กี่สุขพันธ. (2538). การบริหารทักษะและการปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สุภาพใจ.

- 283 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Academic Affairs Administration of Schools in Ban Hong District
under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

นายวิทยา ยะปญญา*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
จําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอ
บานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอน ของ
โรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 รวมทั้งสิ้น 200 คนเครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบแบบ One way ANOVA ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อําเภอบานโฮง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอนนั้น
พบวา โดยรวมและรายดานแตกตา งกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 อีกทั้ งแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพ บวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ดานการวัดผลประเมินผลพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมสัมมนาดานเทคนิคการวัดผล ดานการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาพบวา ควรสงเสริมการใหความรูแกครูในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนให
ครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนาใหกับผูเรียนดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรูพบวา ผูบริหารและครูผสู อนในโรงเรียนทุกคนควรรวมกัน วางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการ
เรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวา ควรจัดอบรม/ประชุม
ปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอน และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
พบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรูทางวิชาการแกชุมชน
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนในอําเภอบานโฮง, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูนเขต 2
Abstract
This research aimed to study the overall academic affairs administration, compare that
academic affairs administration by sex and age of the school teachers, and study a development of
academic affairs administration of the school in Ban Hong district under Lamphun Primary Educational
Service Area Office 2.The population in this study was 200 teachers of schools in the area. The instrument

*วิทยา ยะปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโฮงศีลาภรณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
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was a questionnaire analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing
with One-way ANOVA. The results showed that the academic affairs administration of the schools in
Ban Hong District was at a high level, both overall and in all aspects. A comparison of the administration
by sex and age of the teachers was found that overall and each aspect was different at no statistically
significant level of .05. The development of academic affairs administration was that the schools would
organize training courses on the curriculum design and application; they would provide learning activities
for students to learn from experience; they would encourage teachers to attend training or seminars on
techniques of evaluation/assessment; they would support teachers about additional knowledge of internal
quality assurance and education standards; they would encourage teachers to be trained in the media or
technology for a development of students; the administrators and teachers in schools would have a coplanning for setting learning activities and purposes of using resources; the schools would provide
trainings and workshops for teachers to do research; they would encourage the communities to obtain
more academic knowledge provided by school teachers in the area.
Keywords: Academic Affairs Administration, Ban Hong District School, Lamphun Primary
Educational Service Area Office 2

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรม
ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู
ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรงประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืน
ธรรมชาติ สิ่ งแวดลอมและสามารถปรับตนไดใ นสังคมที่กําลั งเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ว ความสําคั ญของการจั ด
การศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และทําสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพ
ชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทย
ทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
ความรู ความสามารถ เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ
ตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในอํ า เภอบ า นโฮ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2
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วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผสู อนโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 200 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน
อําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ทั้ง 8 ดาน รวม 40 ขอ เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัย ไดใ ชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนในอํา เภอบานโฮง สังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 200 ฉบับ พรอมติดตามและรวบรวม
แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อบรรยายขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย
3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุ ของครูผูสอน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว One Way ANOVA และเปรียบเทียบระหวางกลุมดวยวิธีการของเชฟเฟ
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่นําเสนอในรูปแบบความเรียง
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ผลการศึกษา
1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต 2 ทั้ง 8 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดานการวิจัย เพื่อ พัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา ดานการสงเสริ มชุม ชนใหมีค วามเขม แข็ง ทางวิช าการ ด านการวั ดผล
ประเมินผล ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ตามลําดับ
2. การเปรีย บเที ย บการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นในอํ า เภอบา นโฮ ง สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุของครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในอํ า เภอบ า นโฮ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ที่มีความถี่สูงสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาควรจัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพบวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงเพื่อใหรูถึงขั้นตอน กระบวนการและสามารถการนําไปปรับใช ดานการวัดผล
ประเมินผลพบวา สงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมสัมมนาดานเทคนิคการวัดผลควรมีการปฏิบัติงานดานการ
วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาพบวา ควร
สงเสริมการใหความรูแกครูในเรื่องการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อและ
เทคโนโลยีพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนา
ใหกับผูเรียน ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูพบวา ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนรวมกัน วาง
แผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียน
และกลุมสาระการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวา ควรจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการสราง
ความรูความเขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอน และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการพบวา สงเสริม
สนับสนุนใหชุมชนใหความรูทางวิชาการแกชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดานการวิจัย เพื่อ พัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา ดานการสงเสริ มชุม ชนใหมีค วามเขม แข็ง ทางวิช าการ ด านการวั ดผล
ประเมินผลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของหนึ่งฤทัย พรหมดีราช (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู
ในระดับมาก และรายดานมีการปฏิบัติดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ดานการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการปฏิบัติในระดับมาก และปญหาการบริหารงานวิชาการพบวา โดยรวมอยูในระดับ
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ปานกลาง และรายดานมีปญหาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการ
วัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุ ของครูผูสอนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา แกวจินดา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
วิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางานใน
โรงเรียนที่แตกตางกัน พบวา ทรรศนะที่มีตอการบริหารงานวิชาการของครูไมแตกตางกัน
แนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในอํ า เภอบ า นโฮ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ควรจัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงเพชร ใจทน (2551: 105) ไดศึกษา การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต
2 พบวาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของไดเขาใจในเนื้อหาและสาระหลักสูตร สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมกั บสภาพทองถิ่น ผูบริหารควรใหความสนใจและเอาใจใสในการบริหารงาน
หลักสูตรสถานศึกษาอยางจริงจัง ครูผูสอนควรใหความสนใจและศึกษาแนวทางการใชหลักสูตรใหเขาใจกอนนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คาความถี่สูงสุดคือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงเพื่อใหรูถึงขั้นตอน กระบวนการ สามารถนําไปปรับใชได สอดคลองกับงานวิจัยของนิเรก หอมรส
(2548: 102) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารตําบลวาวีอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารตําบลวาวีอําเภอแมสรวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 งานดานการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูควรจัดใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงสงเสริมใหครูไดมีความรูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทางโรงเรียนควรจัดเนื้อหา
สาระของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ดานการวัดผลประเมินผล คาความถี่สูงสุดคือ สงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมสัมมนาดานเทคนิค
การวัดผลควรมีการปฏิบัติงานดานการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยา
วดี เล็กกุล (2553: 75) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนม
เบญจา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
โดยรวมควรมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา โรงเรียนควรจัดใหมีการฝกอบรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคการวัดผล
ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คาความถี่สูงสุดคือ สงเสริมการใหความรูแกครูใน
เรื่องการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท อภิชัย (2554: 78) ได
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 พบวาดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การศึกษาและ
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การเตรียมความพรอม (Pre-Plan) ควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความตระหนักความเขาใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี ความถี่สูงสุดคือสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมการผลิต
สื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนาใหกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย สุทาลา (2552: 75)เรื่อง
การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษภาคเหนื อ ตอนบน สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ พบวาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ควรมีการการประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําสื่อ
นวัต กรรมเทคโนโลยี การศึ กษา ส งเสริม ให มีการประกวดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกั บศั กยภาพและ
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษนักเรียน
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ความถี่สูงสุดคือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทุกคน
รวมกันวางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับ
บทเรียนและกลุมสาระการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัครภรณ มานิตย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การ
ใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียน
ทุกคนไดรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลง
เรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียนและกลุมสาระการเรียนรู ครูสวนมากไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับ
นักเรียนหรือนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับวิทยากรที่เปนครูภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความถี่สูงสุดคือ จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ สรางความรูความ
เขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ อริยธนพล (2552: 95) ไดศึกษา การศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ครูขาดความรู
ในเรื่องการทําวิจัย มีแนวทางแกไขปญหา คือโรงเรียนควรจัดอบรม ประชุมปฏิบัติการ เพื่อใหความรูในเรื่องการทําวิจัย
ใหกับครู
ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ความถี่สูงสุดคือ สงเสริมสนับสนุนใหความรูทาง
วิชาการแกชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสังคม สมฤทธิ์ (2552: 68) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภูซาง
วิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ขอเสนอแนะดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ควรใหชุมชนมี
สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการประเมินอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา เพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมสนับสนุนใหครูเกิดองคความรูเกี่ยวกับหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชอยางจริงจัง

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลงด ว ยความกรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก คณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทานที่ไดใหความกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู
อบรมสั่งสอนเพื่อสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ อาจารย ดร.สุดา
เนตรสวาง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการ และอาจารย ดร. พรสันต
เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลาจนกระทั่งการ
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วิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก ผูบริหารและคณะครูที่มีสวนเกี่ยวของตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการศึกษาในครั้งนี้
และทายนี้ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมทั้งเจาหนาที่ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่มีสวน
ชวยใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้ คงมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming
Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

ชลลดา สะอาดวงค*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต 2 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู กับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการเรียนรวมในแต
ละดาน และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมทั้ง 4 ดาน และความ
คิดเห็นอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ประชากรและกลุม
ตัวอย าง คือ ผูบริ หารโรงเรีย น และครูผูส อน ในโรงเรียนแกนนํ าจัด การเรีย นรว ม สํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 19 คน และครูผูสอน จํานวน
165 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) ผลการวิจัยพบวา ผลการใช
มาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดาน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 4.07) ดานความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม
ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู กับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน มีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม คือ นักเรียน
พิการเรียนรวมยังขาดความรู ความสามารถ และทักษะ ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ครูขาดสื่อนวัตกรรมการ
สอนสําหรับนักเรียน และสถานศึกษายังไมมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กพิการเรียนรวมที่เพียงพอ
คําสําคัญ : มาตรฐานการเรียนรวม, โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม, ผลการใช, ความสัมพันธ
Abstract
The purposes of this study were to 1) study the results of using the mainstreaming standards
for internal quality assurance (IQA) in schools in terms of quality of students, learning and teaching,
integrated learning management, and learning society creation in mainstreaming leading schools under
Lamphun primary educational service area office 2; 2) study a relationship between each aspect i.e.,

* ชลลดา สะอาดวงค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 อําเภอบานโฮง
จังหวัดลําพูน
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each indicator upon each individual integrated learning standards ; and 3) study problems, suggestions
and other opinions in those four aspects in order to follow-up the performance in integrated learning
schools in the areas. A total of 184 samplings selected from 19 schools were composed of 19 school
directors and 165 teachers. The instrument was a questionnaire with statistics in data analysis such as
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient. The findings
showed that the results of using the mainstreaming standards in terms of quality of students, learning and
teaching, integrated learning management, and learning society creation in those leading schools under
Lamphun primary educational service area office 2 were at a high level, both overall and in all aspects
( X =4.07). Relationship between the mainstreaming standards in those four aspects and individual
indicator in each area of mainstreaming standards was found in rather high positive correlations at
statistically significant level of .01. Problems and suggestions for a performance of the standards were a
lack of knowledge, competences, and skills among the disabled in order to develop their potentialities; a
lack of innovation media for teaching, as well as insufficient learning resources in the schools.
Keywords: Mainstreaming Standards, Mainstreaming, Results, Correlation

บทนํา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ สนองตอความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมถึงการให
โอกาสทางดานการศึกษาอยางเปนธรรมสําหรับทุกคนนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ให
เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ซึ่งปจจุบันสังคมทั่วโลกยอมรับวาคน
พิการสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติเหมือนคนปกติ ดังนั้นการใหการศึกษา
แก ผูพิ การและเด็ กที่ มีค วามตอ งการพิ เศษจึ ง มีค วามจํา เป นอย างยิ่ง สํ าหรับ สัง คมในยุ ค นี้ แ ละยุค ต อไป ซึ่ง ความ
เจริญกาวหนา ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จะมีอยางมากมาย หากไมจัดการศึกษาใหกับผูพิการและเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษแลวบุคคลเหลานี้จะกลายเปนผูเสียเปรียบที่สุดในสังคม ดังที่ ฐาน ธนชัยวิวัฒน (2550, : 8-16)
ไดกลาวถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 49 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสองสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” ประกอบกับมาตรา 30 บัญญัติวา “บุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดความคุมครองตามกฎหมายแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได” ซึ่งหมายความ
วา ประชาชนไทยทุกคนยอมมีสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันไมวาจะมี
สภาพทางกายหรือสุขภาพอยางไร ทั้งนี้โดยรัฐตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือใหซึ่งสอดคลองกับ
มาตรา 54 บัญญัติวา “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษาสําหรับคนไทยทุกคนไวในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
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ผูอื่นไดอยางมีความสุข และยังไดกลาวถึงคนพิการทุกประเภทไวในหมวด 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาใน
มาตรา 10 วรรคสองกลาววาการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกายจิตใจสติปญญาอารมณ
สังคมการสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ วรรคสามกลาววา
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาว
มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง และจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา มาตรา 5 กลาววาคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรก
เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความชวยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถ
ความสนใจความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษและ (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูการทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล มาตรา 8 วรรค 5 กลาววาสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขา
ศึกษาใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กลาววากําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตามเพื่อใหคนพิการ
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด
ดังนัน้ เพื่อพัฒนาใหเด็กและเยาวชนพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองตามเจตนารมณที่กําหนด
ในกฎหมาย พระราชบัญญัติ และนโยบายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยูบนฐานของ
สิทธิมนุษยชนอยางแทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไป สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ไดจัดการศึกษาเรียนรวมมาตั้งแตปการศึกษา 2548 มีโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม จํานวน 8 โรงเรียน และขยายเพิ่มอีก 11 โรงเรียน ปจจุบันในปการศึกษา 2556 มีโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม จํานวน 19 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม จํานวน
59 โรง รวมทั้งหมด 78 โรงเรียน โดยมุงหวังใหโรงเรียนไดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2
ประการ คือ การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) และ
การบริหารโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework โดยที่ S-Students คือนักเรียน E-Environment คือ
สภาพแวดลอม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน และT-Tools คือเครื่องมือ) ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารตามบริบทของแตละโรงเรียน โดยมีความรวมมือจากเครือขายทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งใน
และนอกสถานศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกลบาน ทั้งการ
จัดใหเด็กพิการทุกคนที่อยูในเขตบริการไดเขาเรียนในโรงเรียนและพัฒนาใหโรงเรียนมีคุณภาพรองรับการใหบริการดาน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวม โดยไดนํามาตรฐาน
การเรียนรวมมาใชเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรง ผูวิจัยจึงมีความสนใจ และตองการทราบผล
การใชม าตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรี ยนแกนนําจั ดการเรียนรว ม ตามมาตรฐานและตัวบ งชี้ที่ กํา หนด เพื่ อให
สถานศึกษามีมาตรฐานและเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็ง
และยั่งยืน และตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชมาตรฐานการเรียนรวมทั้ง 4 ดาน กับตัวบงชี้ ตาม
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มาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน และเพื่อเปนแนวทางการติดตามคุณภาพสถานศึกษาในการพัฒนาและการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสมดังเจตนารมณของกฎกระทรวงและ
นโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใน
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู กับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการเรียนรวมใน
แตละดาน
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมทั้ง 4 ดาน และความ
คิดเห็นอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
จํานวน 19 โรง ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 19 คน ครูผูสอน จํานวน 290 คน รวม 309 คน และกําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียน
ทั้ง 19 คน เปนประชากรในการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 290 คน กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยาง โดยเปดตารางของ Krejcie &
Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 165 คน รวมประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ทั้งสิ้น 184 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถาม ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมที่ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 5-6 ) มีจํานวน 70 ขอ โดยจําแนกขอความถามเปนประเด็น
ตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ ตอผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรวม จํานวน 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน
(quality of student) ดานการจัดการเรียนการสอน (learning and teaching) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม
(mainstreaming management) และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (learning society creation) ซึ่งผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 - 1.0 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.970
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ในโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรง จํานวน 184 คนโดยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 184 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และคารอยละ คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นตอผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ในรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน
2. มาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียน
รวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน เมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม และความคิดเห็น
อื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมอยาง
ตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวมกับ
ตัว บง ชี้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรว ม รวมทั้ งป ญหา ข อเสนอแนะ และความคิ ด เห็ นอื่ น ๆ ในการดํ า เนิ นงานตาม
มาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต
2 ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญที่มีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปนี้
การวิจัยผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ดานที่ 2
มาตรฐานด า นการจั ดการเรีย นการสอน ดา นที่ 4 มาตรฐานดา นการสร า งสัง คมแหง การเรี ย นรู และดา นที่ 3
มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม อยูในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 177-180) เรื่อง รูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กและเยาวชน พบวา 1)ผลการประเมินจากการวิจัยดานโอกาสในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กและ
เยาวชนพิการ มีโอกาสเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น และมีความเสมอภาคของโอกาสการเขารับการศึกษา 2)
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ผลการประเมินดานการเขาถึงการศึกษาและใชประโยชน สําหรับเด็กและเยาวชน คือการมีกฎหมาย กฎกระทรวง
และนโยบายที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ การจัดงบประมาณเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการ
โดยรัฐจัดสรรใหในอัตราเทากับเด็กทั่วไป และจัดเพิ่มเติมเพื่อเปนเงินอุดหนุนสําหรับใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงกําหนด มีการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
พิเศษ เพื่อใหมีคุณลักษณะครบถวนตามที่กําหนดใน IEP เปนเฉพาะบุคคล และการจัดระบบเพื่ อ ให เ ด็ ก และ
เยาวชนพิ ก ารได รั บ บริ ก ารตามกฎกระทรวงที่ กําหนด 3)ผลการประเมินดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่
เหมาะสม พบวา สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: SBM) เพี่อสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน และการ
บริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework: โดยที่ S-Students คือนักเรียน E-Environment
คือสภาพแวดลอม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-tools คือเครื่องมือ) และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สกุณา นันทะชัย (2551:115-117) เรื่องการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําพูน เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาพิเศษในระดับมากทุกดาน เรียงลําดังดังนี้
ดานการบริหารจัดการ ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานปจจัย สําหรับปญหาอุปสรรคที่พบ และมีความ
สอดคลองกันมากที่สุด ดานกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจ และไมมีเทคนิควิธีการ
ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ดานการบริหารจัดการคือ ผูบริหารขาดการนิเทศอยางตอเนื่อง
ดานปจจัย คือ ขาดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางมีความลาชา รวมทั้ง
สื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ
ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
การบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู กับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ Mortimore (1993) อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2550: 45) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสําเร็จและโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ งานวิจัยเอกสาร
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จฉบับนี้เปนงานวิจัยที่นําขอมูลมาจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
การจัดการสอนที่ประสบผลสําเร็จ และการจัดการการเรียนที่ประสบผลสําเร็จ และบทบาทของกระบวนการใหการ
สนับสนุนใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ โดยวิธีการคําเนินการตามปกติของโรงเรียนประกอบดวยความเขมแข็ง รวมถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการประสบผลสําเร็จคือ ความเปนผูนําที่มั่นคง มีความคาดหวังสูง มีความกาวหนาของนักเรียน
เปนเครื่องเตือน มีความกระตือรือรนของนักเรียนเปนบทบาทโดยมีรางวัลเปนเครื่องกระตุน เพราะมีผลเกี่ยวพันไปถึง
ครอบครัวของผูเรียนดวย การวางแผนที่สัมพันธกัน และมีการเรียนเปนจุดศูนยกลาง บทเรียนจากการเรียนในโรงเรียน
ที่ประสบผลสําเร็จ เนื่องมาจากการวางแผนสําหรับการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลสําเร็จที่สูงขึ้นไป
กวานั้น เปนวิธีการสุดทายของการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของ Echols (1992 )
อางใน รจเรข พยอมแยม (2553: 89) ไดศึกษาวิจัย วิเคราะหความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่มีตอการเรียนรวมของ
เด็กปญญาออนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนรัฐเทกซัส พบวา ครูที่มีวุฒิตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนไมตางกัน
ครูที่มีประสบการณในการสอนนอยกวา มีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียนรวมมากวาครูที่มีประสบการณในการ
สอนมากกวาครูที่มีประสบการณในการสอนเด็กปญญาออนมากอนมีความคิดเห็นตอการเรียนรวมไมแตกตางจากครูที่
ไมมีประสบการณ
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ปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมทั้ง 4 ดาน และความคิดเห็นอื่นๆ
เพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา ควรมีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ นิรัญ เหลืองอราม (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาและรายงานโครงการเด็กพิเศษ
เรียนรวมโรงเรียนบานหวยหละ อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวาการดําเนินงานโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนบานหวยหละในภาพรวมประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน การดําเนินการตอไปควรปรับปรุงดานสภาวะ
แวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเพียงพอ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรชี้แจงหรือสรางความรู ความเขาใจการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการเรียนรวมใหกับโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยการจัดประชุมผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ที่
เปนผูปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม ใน
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมอยางตอเนื่อง สนับสนุนงบประมาณ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และแหลงเรียนรู
สําหรับการพัฒนานักเรียนพิการ และใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
2. ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรวม และนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
สํา หรั บ เด็ กพิ ก ารเรี ยนร ว มในชั้น เรี ย น รวมทั้ ง ครู ควรมี ค วามรู ความเข า ใจ และปฏิ บั ติ ตอ นั ก เรี ย นทุ ก คนอย า ง
เสมอภาค และเอาใจใสพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถและมีทักษะตามศักยภาพของตนเอง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาผลการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนการสอนของครูกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กพิการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรวมสูการเรียนรวม สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบเรียนรวม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาเรียนรวมกับความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความกรุ ณ าจาก ดร.พิ สิ ษ ฐ ยอดวั น ดี อาจารย ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร เสริตานนท อาจารยที่ปรึกษารวม และ ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา จนการจัดทําวิทยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท า น ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและรู ป แบบของ
แบบสอบถาม ขอขอบคุณ ผูบริหารโรงเรียน และคณะครู ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหการสงเสริม สนับสนุน และสละเวลาในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาการจัดทําวิทยานิพนธนี้คงเปนประโยชนตอสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไป และกราบ
ขอบพระคุ ณ คุ ณ แม ยุ พิ น ปารี ว งค และสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ส นั บ สนุ น และเป น กํ า ลั ง ใจแก ผู วิ จั ย ตลอดมา
คุ ณ ประโยชน ใ ดอั น พึ ง มี จ ากการจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ นี้ ผู วิ จั ย ขออุ ทิ ศ ให กั บ คุ ณ ตาไลย แก ว มา และ
คุณยายเทียมจันทร แกวมา ผูลวงลับ
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การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
Community Learning Resources of Teachers
inThoen SchoolNetwork under Primary Educational Service Area Office 2

ดวงพร ปวงมาลา*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในโรงเรียนศูนย
เครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน จํานวน 192 คน จากเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t - test) และคาเอฟ (F - test) ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทั้งหมด เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูใ นชุมชน รองลงมา
คือ ดานประโยชนทไี่ ดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน ดานรูปแบบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน และดานปริมาณการใช
แหลงเรียนรูในชุมชน ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
(เครือขายสถานศึกษาเถิน 1-4) พบวา ดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดานประโยชนที่ไดรับจาก
แหลงเรียนรูในชุมชนแตกตางกันตามเครือขายสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ปญหาการใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน ที่มีคาความถี่สูงสุดคือขาดงบประมาณสนับสนุนการใชแหลง
เรี ย นรู ข อ เสนอแนะที่ มี ค า ความถี่ ม ากที่ สุ ด คื อ การเดิ น ทางไปแหล ง เรี ย นรู น อกสถานศึ ก ษาไม ค วรห า งจาก
สถานศึกษามากนักเพื่อความปลอดภัยของผูเรียน
คําสําคัญ : แหลงเรียนรูในชุมชนศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 2
Abstract
This research aimed to study and compare community learning resources of teachers in Thoen
school network. The samples in this study were 192 teachers; the tool in this study was a questionnaire
with statistical analysis, i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing
was employed by t - test and F (F - test). The results were found that the opinions towards the community
learning resources of teachers in Thoen school network were overall at the high level; when considered in
each aspect, those high levels of opinions were ranked by mean accordingly - the implementation of using
community learning resources, thebenefits of community learning resources, the form of using
community learning resources, and the amount of using resources in the community. The comparison of
teacher’s opinion towards using community learning resources in Thoen school network (network 1 - 4)

*ดวงพร ปวงมาลา ครูโรงเรียนบานทาเกวียน ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
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showed that the implementation of using community learning resources and the benefits of community
learning resources were different at statistically significant level of .05.

The highest frequency of

problems was a lack of the resources funding. The highest frequency of recommendations was a travel to
the resources outside that would not too far from the school to ensure the safety of students.

Keywords:

Community Learning Resources, Thoen School Network, Lampang Primary Educational
Service Area Office 2

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณใหการ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เชน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมีการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดใหมีศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่
หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห
และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด
อีกทั้งการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การ
จัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ตองเนนทั้งความรู คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู ในเรื่องสาระความรู ให
บูรณาการความรูและทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา ไดแก ดานความรูเกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ดานภาษา โดยเฉพาะการใชภาษาไทย ดานคณิตศาสตร ดานการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
สอดคลองกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งใหฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูม าใชปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา
นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
รวมทั้ ง ส งเสริ ม การดํ า เนิ น งาน และการจั ด ตั้ งแหล ง การเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ทุก รู ป แบบ การประเมิ น ผลผูเ รี ย น ให
สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ
การทดสอบ สวนการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ ใหใชวิธีการที่หลากหลายและนําผลการประเมินผูเรียนมาใช
ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตองมีความหลากหลาย โดยสวน กลางจัดทําหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนความเปนไทยและความเปนพลเมืองดี การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและ
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สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมาตรา
4 ไดนิยาม ความหมายของการศึกษาไววาหมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายซึ่งครูสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เชน
สวน ไร นา วัด สถานีอนามัย ศูนยการเรียนรูตาง ๆ บุคคลที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน สิ่งกอสราง ฯลฯ
ที่จ ะสง เสริ ม ให เ กิด การเรี ยนรู ตามหลั ก สูต รของสถานศึก ษาซึ่ ง จากการสํ ารวจของสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 (รายงานผลการประเมินตนเอง, 2556) ที่ผานมาพบวาการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตางๆ ในสังกัด ยังมีปญหาหลายดาน เชน การบริหารจัดการใหมีแหลง
เรียนรูอยางหลากหลายและเพียงพอ ครูขาดทักษะและความรูในการผลิตสื่อใหมีคุณภาพ ผูเรียนขาดโอกาสในการใช
แหลงเรียนรูในชุมชน รวมถึงชุมชนและสถานศึกษาไมมีการประสานงานในการจัดแหลงเรียนรูในชุมชนที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของกลุมเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินก็เชนกัน ยังไมมีการศึกษารายงานการ
ใชแหลงเรียนรูในชุมชนที่ชัดเจนเจนและขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยใน
ฐานะครูผูสอนในสถานศึกษาศูนยเครือขายอําเภอเถิน จึงมีความสนใจและมองเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่จะนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนซึ่งครูผูสอนยังไมไดนํามาใชให
เปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนเทาที่ควร
ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนยเครือขายอําเภอเถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางใหกับ
ครูและผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 จะไดใชเปนประโยชน
ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับชุมชนและทุกหนวยงานที่จะนําไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหอยูในสภาพที่เหมาะสมเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2
2. เพื่อเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2 ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือขายสถานศึกษาที่ตางกัน
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษา
อําเภอเถิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยครูผูสอนในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินปการศึกษา
2556จํานวน 420 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน จํานวน 192 คน ไดจากการกําหนดขนาดตัวอยางโดย
การใชตารางของ Krejcie& Morgan (1970) อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, (2543: 40) และสุม แบบหลายขั้นตอน

เครื่องมือที่ใชในวิจัย
เครื่องมือที่ใชที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เปนแบบสอบถามมี 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยเก็บขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอ
เถิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปางเขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปางเขต 2ซึ่งผานการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งมี
คาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.95 และมีคาความเชือ่ มั่น เทากับ 0.98

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผสู อนในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
จํานวน 192 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะห ข อมูลเชิ งปริ มาณ จากข อมู ลของแบบสอบถามการใช แ หล งเรี ย นรู ใ นชุม ชนของครูใ นศู น ย
เครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ทําการคํานวณหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครู
ในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน จําแนกตามการปฏิบัติงานสอนในเครือขายสถานศึกษาที่ตางกัน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟ
เฟโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
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ผลการศึกษา
1. ระดับความคิดเห็นการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอยคือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ( X = 4.01) รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากแหลงเรียนรู
ในชุมชน ( X = 3.98) ดานรูปแบบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ( X = 3.80) และดานปริมาณการใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชน ( X = 3.73) ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนของครู ใ นศู น ย เ ครื อ ข า ยสถานศึ ก ษาอํ า เภอเถิ น
(เครือขายสถานศึกษาเถิน 1 เครือขายสถานศึกษาเถิน 2 เครือขายสถานศึกษาเถิน 3 และเครือขายสถานศึกษา
เถิน 4) พบวาดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดานประโยชนที่ไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชนมี
ความแตกตางกันตามเครือขายสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=.005 และ .004 ตามลําดับ) โดยทดสอบ
ภายหลัง (Post Hoc) เพื่อหาคูที่แตกตาง โดยวิธี LSD ผลการการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยวิธี LSD ดานวิธีการ
ดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนพบวามีความแตกตางกันอยู 2 คู ไดแก เครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับ
เครือขายสถานศึกษาเถิน 2 และเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4
สวนผลการการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยวิธี LSD ดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนพบวามี
ความแตกตางมีอยู 3 คูคือ เครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 เครือขายสถานศึกษาเถิน 1
กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 และเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 3
3. ปญหาและขอเสนอแนะเรื่องการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2พบปญหาที่มีคาความถี่สูงสุดคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ใชแหลงเรียนรู (f=52) และขอเสนอแนะที่มีคาความถี่มากที่สุดคือ การเดินทางไปแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาไมควร
หางจากสถานศึกษามากนักเพื่อความปลอดภัยของผูเรียน (f=22)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เมื่อจําแนกตามเครือขายสถานศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ระหวางดานที่ 1 และดานที่2 แตสําหรับดานที่ 3 คือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชน
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 2
และเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 อันเนื่องมาจากกลุมเครือสถานศึกษาเถิน 1อยูในพื้นที่
ตัวอําเภอมีความพรอมทุกๆ ดานเชน โรงเรียนและครูผูสอนมีความพรอมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สามารถรวมกันวางแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและแบงภาระงานไดมากกวา สามารถวางแผนการดําเดินงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติกอนการใชแหลงเรียนรู ระหวางใชแหลงเรียนรู และกิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใชแหลงเรียนรูจึงทําให
ดานวิธีดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมีมากกวากลุมเครือสถานศึกษาเถิน 2 และเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 ที่ยัง
การการวางแผนดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนไดนอยกวาเครือขายสถานศึกษาเถิน1 สวนดานที่ 4 คือดาน
ประโยชนที่ไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน ระหวางเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 และ
เครือขายสถานศึกษาเถิน 4 และเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 3 นั้นทําใหเห็นวากลุม
เครือสถานศึกษาเถิน 1 สามารถดึงศักยภาพของผูเรียนหลังจากการใชแหลงเรียนในชุมชนไดมากกวากลุมเครือขาย
สถานศึกษาเถิน 2 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 สวนกลุมเครือขายสถานศึกษาเถิน 2กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 3
ที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกันเนื่องมาจากกลุมเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 ครูผูสอนสามารถ
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ปฏิบัติดานประโยชนที่ไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน ไดมากกวาเครือขายสถานศึกษาเถิน 3 ตรงกับแตกตางตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวทําใหเห็นวากลุมเครือขายสถานศึกษาตางกันใชแหลงรูตางกันตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของรวิพร มณีวรรณ (2548: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชแหลงเรียนรูในชุมชน
ประกอบการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ซึ่งผลการศึกษาพบวา 1) ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรูของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการใช
แหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 2) ผลการเปรียบเทียบการใชแหลง
เรีย นรูใ นชุม ชนประกอบการจัด การเรีย นรูข องครู ในสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
นครศรี ธ รรมราชเขต 1 ที่ มี ป ระสบการณ ด า นการสอนต า งกั น โดยรวมและรายด า นไม แ ตกต า งกั น 3) ผลการ
เปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรูของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่ปฏิบัติงานสอน ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชน
ประกอบการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยรายคู พบวา ครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบ
การจัดการเรียนรูสงู กวาครูที่ปฏิบัตงิ านสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 4) ปญหาและอุปสรรค ในการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู ของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุนในการใชแหลง
เรียนรู สถานศึกษาอยูหางไกลจากแหลงเรียนรูของภาครัฐและเอกชน เนื้อหาสาระการเรียนรูในบทเรียนมีมากเกินไปจึง
ไมมีเวลาที่จะไปใช แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาขาดความพรอมในดานขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรู
บุคลากร และงบประมาณมีจํากัด จํานวนผูเรียนมีมากเกินไป ขาดพาหนะสําหรับ การเดินทางไปแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา ชุมชนขาดความพรอมที่จะใหความอนุเคราะห แกสถานศึกษาหรือผูเรียน ทั้งดานกําลังทรัพย และการ
ใหบริการ แหลงเรียนรูมีจํากัดไมหลากหลาย และไมสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรู

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. ควรศึกษาการใชแหลงเรียนในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 โดยใชวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาการใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนในชุมชนของครูในการจัดการ
เรียนการสอน
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
Relationship between Transformational Leadership of School Administrators and
Performance Motivation of School Teachers in Nakorn Lampang Municipality
Schools

ทองสุข ชูเชิด*

บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ง นี้มี วัตถุ ประสงค เพื่อศึ กษาภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผู บริ หารและแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ
และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 123 คน ไดจากการสุมแบบสัดสวนและการสุมอยางงาย สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอย
ละ และคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามความคิดเห็นของครูผสู อนในภาพรวม อยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับ
มากทั้งหมด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจําแนกตามเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธเชิง
บวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางสูง
คําสําคัญ : ความสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลง ผูบริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เทศบาลนครลําปาง
Abstract
The purposes of research were to study transformational leadership of school administrators and
performance motivation of school teachers in Nakorn Lampang municipality schools, compare between
the leadership of school administrators and the performance motivation of teachers in Nakorn Lampang
schools according to the opinions based on respondents’ sex, and study the relationship between
transformational leadership of school administrators and performance motivation of school teachers in
Nakorn Lampang municipality schools. The samples were 123 teachers in the research area determined
by simple random sampling and ratio estimates. Statistics in data analysis were frequency, percentage,

*ทองสุข ชูเชิด รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 วัดปารวก ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง
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mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. The findings indicated that teachers’
opinions toward transformational leadership of the school administrators were at a high level, both overall
and in all aspects. Opinions of respondents by sex on transformational leadership of the school
administrators and performance motivation of the teachers were different at statistically significant level
of the .05. Transformational leadership of the school administrators had a positive relationship with the
performance motivation of the school teachers; when considered in each aspect, it was found that the
relationship was at moderate to rather high level.

Keywords: Relationship, Transformational Leadership, School Administrators, Performance
Motivation, Nakorn Lampang Municipality

บทนํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความ
มุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอ ย า งมี ค วามสุ ข
การศึกษาในประเทศไทยเปนการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยไดมุงเนนในเรื่องการปฏิรูปโครงสรางการ
บริหาร ปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยมีเปาหมายคือ คุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผูเรียนในทุกดาน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ใหความหมาย
ของการศึกษาวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดลอ มสัง คมการเรีย นรูแ ละปจ จัย เกื้อ หนุน ใหบุค คลเรีย นรูอ ยา งตอ เนื่อ งตลอดชีวิต หัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาและถือไดวาเปนสวนสําคัญไดแก คุณภาพของผูนํา ผูนํายุคใหมตองเปนผูนําที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน
เพราะการบริ ห ารเป น ทั ้ ง ศา สต ร แ ละ ศิ ล ป ะ โด ยห ลั ก สํ า คั ญ ป ระ กา รห นึ ่ ง ขอ งกา รบ ริ ห าร คื อ ก าร มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององคการ (สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ, 2549 ค : 25)
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลลําปาง จึงมุงพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารควรเขาใจพฤติกรรมที่เปนลักษณะนิสยั ของแตละคนในอดีตและสามารถทํานาย
พฤติกรรมในอนาคตไดอย างมีห ลักการ มีการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออก รูจักวิธีการจูงใจแตละบุคคลดวย
โอกาส และเวลาทีเ่ หมาะสมจึงถือไดวาเปนผูบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง มีจํานวนทัง้ สิ้น 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเทศบาล 1
(บานแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5
(บานศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จากขอมูลโรงเรียนทั้ง
6 โรงเรียน ผูวิจัยไดสํารวจพบวา แตละโรงเรียนประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษามากนอย
แตกตางกันไป เชน ผานเกณฑการประเมินและไดรับการรับรองเปนโรงเรียนตนแบบ โดยทางโรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลนครลําปาง มีการบริหารจัดการองค ก รที่ ป ระสบความสําเร็ จ บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ไ ด
วางไว อ ย า งมี ประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนาจะสะทอนถึงการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะครูในกลุมสถานศึกษาดังกลาวจากการสังเกตและการพูดคุย
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อยางไมเปนทางการ ก็พบวาคณะครูสวนใหญ มีผลการปฏิบัติอยูในระดับที่นาพึงพอใจ โดยมีคะแนนประเมินผล
ประจําปจากเทศบาลนครลําปางเปนตัวบงชี้ (รายงานประจําปของโรงเรียนเทศบาล 6 วัดปารวก, 2556)
ดั ง นั้ น ผู  ว ิ จั ย จึ ง สนใจที ่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผูบ ริห าร
โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ซึ่งผลการวิจัยนาจะเปน
ประโยชนสําหรับผูบริหารโรงเรียน ในการนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง การให ค วามตระหนั ก การปฏิ บั ติ ต นใน
ลั ก ษณะของการมี ภ าวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ หนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็สามารถที่จะ
นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมุ ง หวั ง ว า ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การศึ ก ษาในยุคปจจุบัน จะสามารถนํา การเปลี่ ย นแปลงมาสู ก ารจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ องค ก รหรื อ ใน
ระดั บ ชาติ เพื่ อ สร า งทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง

วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 180 คน

ทั้ง 6 แหง

กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie & Morgan (อางใน บุญชม

ศรีสะอาด,

2545 : 43 ) ตามจํานวนครู ไดกลุม ตัวอยาง จํานวน 123 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) โดยแบงเปน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยศึกษาจากองคประกอบ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 5 ดาน คือ ความสําเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ ลักษณะ
ของงาน และความเจริญกาวหนาสวนบุคคล ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.8 – 1.0 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.902
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั จะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากคณะครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แหง แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวา มีความ
สมบูรณถูกตอง ทั้ง 123 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง
เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทําการ
คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบ Pearson โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จากคะแนนของแบบสอบถาม
แบบสอบถามคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง พบวา
1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 77.24
เปนเพศชาย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 22.76
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและแรงจูงใจของการ
ปฏิบัติงานของครูผสู อนโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมาก
พบวา อยูในระดับดีมาก พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โดย
ภาพรวม ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลีย่ จากมากไปหานอยคือดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สดุ ( X = 4.28) รองลงมาคือดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X = 4.27) ดานการคํานึง
ความเปนปจเจกบุคคล ( X =4.21) และที่นอยกวาอีก 3 ดาน ไดแก ดานการกระตุนทางปญญา ( X = 4.18) มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด
สําหรับดานแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านครูซึ่งมี 5 ดาน พบวาในภาพรวม ( X = 4.30) และรายดานอยูใน
ระดับมากทั้งหมด โดยดานการยอมรับ อยูในระดับมากทีส่ ุด ( X =4.41) รองลงมาคือ ดานความสําเร็จของงาน ( X
=4.40) ดานความรับผิดชอบ ( X =4.39) ดานลักษณะของงาน ( X =4.38) และที่นอยกวาอีก 4 ดาน ไดแก ดาน
ความเจริญกาวหนาสวนบุคคล ( X =4.19) อยูในระดับนอยทีส่ ุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพสรุปผล
การวิเคราะหไดวา ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงทั้ง 4 ดาน เมื่อจําแนกตามเพศทั้งในภาพรวมและรายดาน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( p= .005, .018, .000, .000 และ .001) ตามลําดับ ซึ่งเปนการ
ยอมรับสมมติฐาน
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม
เพศ สรุปผลการวิเคราะหไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .005) จึงเปนการยอมรับสมมติฐานวิจยั ขอที่ 2 แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูดานการยอมรับ ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะ
ของงานระหวางทั้ง 2 เพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=.000, .014, .000 ตามลําดับ) สวนดานความสําเร็จของ
งาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล พบวา ไมแตกตางกันระหวางเพศ (p=.570, .342 ตามลําดับ) ซึ่งเปนการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 ภาวะผู นํ า การเปลี ่ย นแปลงของผู บ ริห ารโรงเรีย น มีค วาม
สัม พัน ธกับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปางมีความสัมพันธกันผลการ
วิเคราะหพบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สรุปไดดังนี้
ดานที่ 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ดานความสําเร็จของงาน ในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ( r = .241) มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ดานการยอมรับดานความรับผิดชอบดานลักษณะของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับปานกลาง
ทั้งหมด ( r = .544,r = .469, r = .422 และ r = .533 ตามลําดับ)
ดานที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานการ
ยอมรับ ในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ( r = .746) มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ
ดานลักษณะของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับปานกลางทั้งหมด ( r = .501, r = .534 และ r =
.438 ตามลําดับ) สวนดานความสําเร็จของงานไมมีความพันธกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ
ดานที่ 3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานการ
ยอมรับ และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับคอนขางสูง (r = .714 และ .648 ตามลําดับ) มีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบและดานลักษณะของงานในระดับปานกลาง (r = .464 และ .527 ตามลําดับ) สวน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน
ดานที่ 4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ดานการยอมรับและดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับคอนขางสูง (r = .722 และ .614 ตามลําดับ) มี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบและดานลักษณะของงานในระดับปานกลาง (r = .456 และ .545
ตามลําดับ) สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน
นอกจากนี้ ยั งพบความสั ม พั น ธร ะหว างภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ หารกั บ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครูที่มีคาความสัมพันธระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 คู ไดแก 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน
การสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน 2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา
กับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานความเปนปจเจกบุคคลกับแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากขอสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญที่เห็นสมควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน มี
ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูนําไมประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางานไมคอ ยมาทํางานและไมมีความรู
ความสามารถในการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ครูก็ไดแบบอยาง ที่ไมดีจากผูนํา ทําใหครูไมเกิดแรง
บันดาลใจในการทํางานทําใหการทํางานไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมกฤษ
ลิ่มสวัสดิ์ (2552 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาประเภท 1 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งพบวาระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดานโดยการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมากเปนอันดับแรก
2. ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงด า นการกระตุ น ทางป ญ ญากั บ แรงจู ง ใจด า นความสํ า เร็ จ ของงาน
เนื่องจากการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําต่ํา ไมสามารถกระตุนใหผูตามไดปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เชน ครูไมทํา
แผนการจัดการเรียนรู สื่อ สงกอนทําการสอน อีกทั้งผูตามไมหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ คฑาวุธ แข็งแรง (2551 : 63) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 3 ซึ่งพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
3. ภาวะผูนํ า การเปลี่ ย นแปลงดา นความเป น ปจ เจกบุค คลกั บแรงจู งใจด า นความสํา เร็ จ ของงาน
ผูบริหารหรือผูนําไมไดใหความสําคัญกับผูตามเปนรายบุคคลสงผลใหผูตามรูสึกไมมีคุณคาและ มีความสําคัญ จึงไมมี
แรงจูงใจที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ เนื่องจากทุกคนทํางานจะไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนเทากันทุกคนไม
วาจะเปนคนทํางานดีหรือไมดีก็ตามผูบริหารไมเห็นความสําคัญของคนที่ทํางานดวยการอุทิศ ทุมเท และเสียสละ ซึ่ง
เนาวรัตน แยมแสงสังข (2545 : 7) กลาววา การมอบอํานาจและมอบความรับผิดชอบมากขึ้น ความมุงมั่นในการ
ทํางานของบุคลากร ในองคการทุกคนก็มีมากขึ้นและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัญญา กําเนิด (2552 :
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ซึ่งพบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล อยูในระดับมากที่สุด
4. สวนดานความสําเร็จของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล พบวา ไมแตกตางกัน
ระหวางเพศ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ดานความสําเร็จของงานและดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล จะไมแตกตาง
กัน เนื่องจากการปฏิบัติงานไดมีการวางแผนหรือการที่โรงเรียนเทศบาลนครลําปาง ไดจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจํ า ปทุ ก ปก ารศึ ก ษา อีก ทั้ งยั ง มีก ารจั ด ทํา คู มือ ครู ซึ่ งเป นการมอบหมายงานโดยมี การพรรณนางานที่
รับผิดชอบทั้งรายบุคคลและรายกลุม สงผลใหผูปฏิบัติงานทั้งเพศชายและเพศหญิงปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในดาน
ตาง ๆ ไดสําเร็จและเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่ง Glickman (อางใน กรมวิชาการ, 2546 : 77) กลาววา ยิ่ง
โรงเรียนที่มอบความรับผิดชอบและการตัดสินใจใหแกครู เปนแบบอยางของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากเพียงใด
ยิ่งมองเห็นโรงเรียนที่เลียนแบบไดนอยลง สอดคลองกับ สมพงศ พลับทอง (2552 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจางสอน วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดภาคใต โดยพบวา ดานความสําเร็จ ความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก สวนดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลนั้น ครูทุกคนไดรับโอกาสจากผูบริหารโรงเรียนใหเขา
รับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให
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กาวหนา ในสายงาน ใหมีค วามรูก วางขวางพรอมที่จ ะศึก ษาในระดับ สูงต อไป อีก ทั้งผู บริห ารยังไดเป ดโอกาสใน
การศึกษาตอ หรือการเปลี่ยนตําแหนงงาน
5. เมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกตางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําแนกตามเพศ พบวามีความ
แตกตางกันตามนัยสําคัญทั้ง 4 ดาน ผูบริหารหญิงรับผิดชอบทั้งครอบครัวและการทํางานก็มีความรับผิดชอบอาจทําให
การทํางานมีความละเอียด โดยเฉพาะในการสรางแรงบันดาลใจตัวเอง ยังไมมีแรงบันดาลใจ ซึ่งหมายถึงผูบริหาร
ระดับสูงจะตองประพฤติใหเกิดแรงบันดาลใจการสรางแรงจูงใจภายใน เชน ความจูงใจในการใฝหาความรูมาพัฒนา
ตนเอง ความกระตือรือรน ความเสียสละ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดชัดจากการที่ครูมีความกระตือรือรนในการจัดทําแผนการ
เรียนรู สรางสื่อการเรียนการสอน ไมพัฒนาตนเอง ไปอบรมแลวไมนํามาพัฒนาตนเองไมนําความรูที่ไดมาถายทอด
ใหกับนักเรียนและไมนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารระดับสูงผูชาย มีภาระ
ครอบครัวมากจึงไมมีเวลาที่จะอุทิศ ทุมเท เสียสละและศึกษาหาความรู เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน แตเพศชาย
ขาดแรงจูงใจในการสรางแรงบันดาลใจ อุบล สุวรรณศรี (2549 : 95) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธทางบวก

ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน มี
ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
ดัง นั้ น ผู วิ จั ย จึง มี ข อเสนอแนะว า ผู บ ริ หารควรประพฤติ ต นแบบอย างที่ ดี ในการทํา งานโดยการตั้ ง ใจ
ปฏิบัติงานและศึกษาหาความรูเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนางาน และเปนแบบอยางที่ดีแกครูในการทํางาน ครูตองมี
จิตสํานึก มีความรับผิดชอบ ถึงแมผูบริหารจะไมมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ครูก็ตองแยกแยะตองตั้งใจปฏิบัติงานและ
คํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ
ศึกษาหาความรูเ พื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานและ
นักเรียน
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญากับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน มี
ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
ในประเด็นนีผ้ ูวิจัยมีขอเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูเขารับการอบรม สงเสริมใหไดเขาศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นโดยสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตอหรือเขารับการอบรมทุก ๆ ดาน ตลอดจนนํามาเปนสวนหนึ่งของ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สนับสนุนใหครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่นํามาจาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําสื่อและมีรางวัลในการประกวดสื่อการเรียนการสอนทุกป
โดยมีเกณฑในการตัดสินที่ผา นการเห็นชอบรวมกันมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีความยุติธรรมในการตัดสิน ทั้งนี้
ควรมีกรรมการตัดสินที่มาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ประกวดสื่อการเรียนรู
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นอกจากนี้ ยังอาจจัดโครงการประกวดครูดีเดนดานตาง ๆ เชน ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสันทนาการ
ดานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีรางวัลทั้งในดานปจจัยที่เปนตัวเงิน เชน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ อุปกรณสํานักงานชุด
ใหม เชน ใหคอมพิวเตอรท่ีมีโปรแกรมใหม ๆ ใหครูใช เปนตนหรือเปนรางวัลดานจิตใจที่ไมใชตัวเงิน เชน การใหสิทธิ
พิเศษตาง ๆ การยกยองใหเกียรติ ประกาศความดีหนาเสาธง เกียรติบัตร เปนตน
3. ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงดา นความเปนป จเจกบุ คคลกั บแรงจู งใจดา นความสําเร็ จของงาน มี
ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในประเด็นนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมีการมอบหมายงานที่มีความหมายและมีความสําคัญ
ใหครูแตละคนไดผลัดเปลี่ยนกันรับผิดชอบอันจะนําไปสูความรูสกึ ภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณคาแหงตน ซึ่งเกิดจาก
ภาระรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย เมื่อครูเกิดความตระหนักและจิตสํานึกดังกลาวขึ้นในตนยอมเกิดแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ทั้งนี้โดยผูบริหารเองควรจะติดตามงานที่มอบหมายเปนระยะ ๆ เพื่อใหเกิดความ
ผิดพลาดนอยที่สุด และเพื่อจะไดใหคําแนะนําที่ถูกตองและมีทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความ
มั่นใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และไมรูสึกวาตองทํางานอยางโดดเดี่ยวหรือกําลังถูกประเมินผลแบบไมเปน
กัลยาณมิตร
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและผูบริหารการศึกษา ในหนวยงาน
การศึกษาตาง ๆ ในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือศึกษาโดยจําแนกแตละเทศบาล เพื่อที่จะไดทราบขอมูลเฉพาะจุด
หรือหนวยงาน เพื่อการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนปลง ใหตรง ตามจุดหรือตรงตามหนวยงาน
2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนํารุนใหม ๆ เชน ภาวะผูนําแบบ
รับ ใช (Servant Leadership) ว าจะมี ความสัม พัน ธกั บประสิท ธิภ าพการทํ างานของบุ คลากรทางการศึ กษาใน
สถานศึกษาอยางไร
3. ควรทําการวิจัยเพื่อหาตัวแปรเชิงอิทธิพลที่มีตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน
4. ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติของบุคลากรในองคกรการศึกษา อันอาจจะเปนแนวทางที่จะนํามาพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับ
ปฏิบัติและระดับนโยบายไดเปนอยางดี
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ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทุกทานที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้
สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาการวิจัยครั้งนี้คงจะ
เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป
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ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
Readiness of ASEAN Community Studies in the School Group of
Pawor-Dan Mae Lamao, Mae Sot District, Tak Province

สุพิชญา ทิพยประยูร*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียน
พะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมประชากร คือ ผูบริหารกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา จํานวน
8 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน กลุม
โรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ครู กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา จํานวน 92 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 72 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย แลวจึงสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ระดับ ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้ง
5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของความพรอมในการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามตําแหนง และประสบการณ
ทํางาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา
ตําแหนงครูกับตําแหนงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานประสบการณ
ทํางาน พบวา ผูที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป กับ ผูที่มีประสบการณทํางาน 5 ถึง 10 ป และผูที่มีประสบการณ
ทํางาน 10 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ : ความพรอม การจัดการเรียนรูส ปู ระชาคมอาเซียน กลุม โรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา

Abstract
This research aimed to determine the readiness of ASEAN community studies in the school
group of Pawor – Dan Mae Lamao, Mae Sot district, Tak province. The population was 8 school
administrators of the school group with an open-ended questionnaire to study a development of ASEAN
community studies. The samples of the study were 72 school teachers in the school group and 92
members of the school boards that were simply randomized with a stratified selection method. The
instrument was a rating-scale questionnaire with the reliability coefficient of .94. The statistics in data

* สุพิชญา ทิพยประยูร ครูโรงเรียนบานหวยปลาหลด อําเภอแมสอด จังหวัดลําปาง
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analysis were percentage, mean, standard deviation, t – test, one-way analysis of variance (ANOVA) with
a pair-wise comparison of difference by Scheffé method. The results showed that the readiness of
ASEAN community studies in overall 5 areas was at a high level. Comparison of the readiness between
teachers and school boards based on sex and education attainment was found that the overall and
individual aspects were not different. When based on position and work experience, it was found a
difference of a statistically significant level at .05. Also, a pair-wise comparison between teachers and
school boards was found significantly different. Their work experience under 5 years, for 5 to 10 years
and over 10 years was significantly different.

Keywords: Readiness, ASEAN Community Studies, School Group of Pawor-Dan Mae Lamao

บทนํา
การศึ ก ษาเป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนให เ ป น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ซึ่งเปนพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทยที่มีความมุงหมายเพื่อใหเปนแนวทางแหงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558
(ฟาฎินา วงศเลขา, 2555)
ปจจุบันการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ การดําเนิน
นโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติมักมีขอกําหนดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วัฒนธรรม ประเทศไทยถือวาเปนเทศหนึ่งที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือวาเปนภูมิภาคที่มีความ
หลากหลายทางดานสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองการปกครอง ทั้ งนี้ในปพุทธศั กราช 2558 สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) จะ
กาวผานจากสมาคมเปนประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546
จากการที่ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ที่เรียกวา “ขอตกลงบาหลี 2” เพื่อ
เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2563 แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 ซึ่งจะ
ประกอบดวยสามดาน คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2555 : 747-749)
บทบาททางดานการศึกษาในฐานะที่เปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน เนื่องจากการศึกษา
เปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม แนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC Blueprint)
ไดกําหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีของประชากรใน
ภูมิภาคดวยการใหความสําคัญกับการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ จัดใหมีหลักสูตร
อาเซียนศึกษาเพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู
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การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน จึงจําเปนตองทําความรูจักประเทศเพื่อนบาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดสรางหลักสูตรที่
สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตองภายใตการรวมตัวกันเปนประชาคมเดียวกันของคนจํานวนมาก
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุมอาเซียนจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันสําคัญใน
การขับเคลื่อนประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนดานการศึกษา ดวยการสรางความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบานใน
กลุมประเทศอาเซียนรวมทั้งการเตรียมและพัฒนาเยาวชนที่มีความแตกตางทางดานชาติพันธุ การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนและการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผู
ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู ตองมีความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกันของผูเรียนตางชาติพันธุ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการรวมกลุม
ประชาคมอาเซียน เนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมเปนรากฐานสําคัญของความรวมมือ และเขาถึงชุมชน ถาเยาวชนรูจัก
ชุมชนของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงชุมชนของตนเขากับสังคมได จะสงผลใหเกิดความภูมิใจ เห็นคุณคาในสิ่งที่ตนมี
เคารพ ยอมรับในความหลายหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และอยูรวมกันไดอยางสันติทามกลางความแตกตาง สิ่งที่
ไทยตองปรับเปลี่ยนคือ มโนทัศนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม โดยอาเซียนอาจใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง แตควรให
ความสําคัญกับการเรียนรูภาษาเพื่อนบาน และภาษาถิ่นมากขึ้น และตองยอมรับ“พหุวัฒนธรรม” เพราะวัฒนธรรมมี
การหยิบยื่นแลกเปลี่ยนกันได
จากความสําคัญของการบริหารการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา โรงเรียนกลุมพะวอดานแมละเมา ซึ่งเปนโรงเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนหลายชาติพันธุ ไดแก ไทย มูเซอ กะเหรี่ยง มง และพมา ทําให
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และสังคมวิถีชีวิตโดยรวมแตกตางกันอยางหลากหลาย ยังคงมี
ปญหาและความไมพรอมเทาที่ควรในการจัดการเรียนรูในดานตางๆ ซึ่งควรเรงดําเนินการใหมีการกําหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อนสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยผูบริหารสถานศึกษาควรมีความพรอมในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
มีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการดํารงตนในประชาคมอาเซียน และสรางความ
ตระหนัก ความเขาใจใหกับชุมชน โดยใหชุมชนเขารวมเปนเครือขายแหงการเรียนรูรวมกันกับโรงเรียนและสงเสริมให
โรงเรียนพรอมที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียน ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วามีความพรอม
ในการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนระดับใด แตกตางกันหรือไม ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณทํางาน
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การเรี ย นรู สู ป ระชาคมอาเซี ย น ในทั ศ นะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแม
ละเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8
โรงเรียน แบงเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน ครู จํานวน 116 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 84 คน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 208 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 2556)
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู จํานวน 92 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 72 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 164 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
Krejcie and morgan (อางในไมตรี บุญเทศ, 2549 : 25) แลวจึงสุมตัวอยางแบบงาย ตามจํานวนที่กําหนด จากนั้นทํา
การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามปลายเปดเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน กลุมพะวอ-ดานแมละเมา จํานวน 5 ขอ และแบบสอบถามความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 6 - 12) มีจํานวน
37 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปนตัวบงชี้ความพรอมในการจัดกานรูสูประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ดาน
คือ ดานปจจัยสนับสนุน 6 ขอ ดานการบริหารจัดการ 12 ขอ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ขอ ดานคุณภาพ
ผูเรียน 7 ขอ และดานภาษาและวัฒนธรรม 6 ขอ ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) ระหวาง .80 – 1 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.94

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในปการศึกษา
2556 จํานวน 164 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่
ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา ทําการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X )
และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแม
ละเมา จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางานของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการทดสอบคาที (T-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

- 318 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความพรอ มในจัดการเรียนรูสูป ระชาคมอาเซียน กลุมโรงเรี ยนพะวอ-ดา นแมละเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายดาน มีความพรอมอยูในระดับมาก
2. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
3. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนง และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จัย ความพร อมในการจั ดการเรี ยนรูสู ประชาคมอาเซี ยน กลุ มโรงเรี ยนพะวอ-ดา นแมล ะเมา
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
ความพรอ มในจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซีย น กลุม โรงเรียนพะวอ-ดา นแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัด
การศึ กษาระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐานของโรงเรียนต องสนองนโยบายหารปฏิรูปการศึก ษาและจุดเนนการพัฒนา
การศึกษาทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งลวนแลวแตเรงพัฒนาคุณภาพผูเ รียนดวยนวัตกรรมใหมๆ และกระบวนการที่หลายหลาย การจัดการ
เรีย นรูเ พื่อ เขา สูป ระชาคมอาเซีย นใหบรรลุเ ปา หมายนั้ น บุ คลากรที่เกี่ ยวของกับการศึกษาต องมี ความรู เกี่ย วกั บ
ประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะ ที่สําคัญ
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน โรงเรียนตองเรงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
สามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการศึกษาและเขาถึงชุมชนอยางทั่งถึงและมีคุณภาพ พรอมทั้ง
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู พัฒนาโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ สื่อ
นวัตกรรมเพื่อส งผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อใหสอดคล องกับแนวการจั ดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักเรียนสูประชาคมอาเซียนและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดทําใหโรงเรียนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสม่าํ เสมอ
โดยการนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน สามารถกําหนดบทบาทหนาที่
ของบุคลากร และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนใหบุคลากรมี
การพัฒนาตนเองใหมีความรู ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อนําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน ใหมีความพรอม
และสงผลตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ที่ไดวิจัยเปรียบเทียบการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู จากผลการวิจัยเปรียบเทียบ พบวา การพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพพรอมกาวสูสังคมฐานความรูและ มีศักยภาพการแขงขัน
รวมทั้งการปรับระบบการศึกษาใหมีความยืดหยุน หลากหลาย และมีทางเลือกมากขึ้น เพื่อใหประชากรสามารถพัฒนา
ตนเองใหสูงสุดตามศักยภาพ การกําหนดวิสัยทัศนการศึกษาไทย เพื่อชี้นําทิศทางการศึกษาในอนาคต เปนการเตรียม
ประชากรใหพรอมสําหรับอนาคต เพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถสรางสรรคสังคม ชุมชน และประเทศชาติสู
การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ความพรอ มในจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซีย น กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู มีระดับความพรอมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก ทั้งนี้
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อาจเปนไปไดวา การจัดการเรียนรูที่มุงสูประชาคมอาเซียนของกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก เนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมคานิยมเพื่อความเปนพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน เพื่อให
ผู เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะทางด า นภาษา เน น ความเชื่ อ มโยงระหว า งโรงเรี ย นชุ ม ชน ประเทศในกลุ ม อาเซี ย น โดยใช
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเปนสื่อในการจัดการเรียนรู เนนกระบวนการคิดและผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ เอกราช
อะมะวัลย (2554) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารเตรียมความพรอมสูความเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 พบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน
ประกอบด วย ปจจั ยดา นความเขาใจ เปนการสรางความตระหนั กและการเตรียมความพร อม เพื่อ การกาวเขา สู
ประชาคมอาเซียน ปจจัยดานศักยภาพบุคลากร และการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนชางฝมือทหาร พบวา
มีขอเสนอแนะตอการพัฒนาการศึกษา 3 แนวทาง ประกอบดวย ประการแรก การพัฒนาองคความรู คือ การสราง
ความเขาใจและตระหนักเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการเพิ่มทักษะการเรียนการ
สอน การปรับปรุงเนื้อหาวิชาชีพและหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ประการที่สอง การพัฒนาบุคลากรที่ตองปลูก
จิตสํานึกตอวิชาชีพและสงเสริมความเจริญกาวหนาของครู อาจารย ใหเทาทันไดมาตรฐาน และประการที่สาม การ
พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในประเทศและในอาเซียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาความสามารถ
และประสบการณรวมกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไมวาจะเปนเพศหญิงหรือ
เพศ ตางไดรับนโยบายของทางราชการใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเตรียมตัวเพื่อใหมีความพรอมในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ทุกคนจึงมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศ ทิวารัศชัย
(2555) ไดศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและ
เขตกองเรือยุทธการ สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน พบวา เพศชายและเพศหญิงมี
ระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน
ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมวาจะมีวุฒิการศึกษาใด ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองในการเปนสวนหนึ่งใน การ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี สีงาม (2555) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ พบวา กลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพรอมไมตางกัน
ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูเปนบุคลากรภายใน
สถานศึกษาซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู แตคณะกรรมการสถานศึกษาเปนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาซึ่ง
ไมไดมีสวนในการจัดการเรียนรูแตมีสวนในการเปนผูสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555) เรื่อง ความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา กลุมตัวอยางที่มีตําแหนง
ตางกัน มีความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน แตกตางกัน
ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาก ยอมมีความพรอมในการจัดการเรียนรู สามารถ
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แกปญหา และมองเห็นแนวทางในการเตรียมความพรอมไดมากกวาผูที่มีประสบการณในการทํางานนอย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของเฉลียว เถื่อนเภา (2554) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน เครือขายศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียน พะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก มีความพรอมอยูในระดับมากทุกดาน แตความพรอมดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประชาสัมพันธการจัดการการศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียนที่หลายหลาย และเนนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนใหเหมาะสมและเพียงพอ
2. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ดานภาษาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับรองสุดทายนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการสราง
เครือขายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกอาเซียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนรวมกัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
2 ควรติดตามและประเมินผลความพรอมของการจัดการเรียนรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
3. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร
เสริตานนท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ
คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานที่ไ ดก รุณาตรวจสอบ ใหคํ าแนะนํ าในการจั ดทํ า แบบสอบถามในการวิ จัย ผู บริห าร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่เปนกลุมตัวอยางทุกทาน และ
ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
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แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
21st Century Trends on Personnel Management of Child Development Centers
under Ban Kha Sub-district Administration Organization,
Muang Lampang District, Lampang Province

อาคิรา สุรตั นสญ
ั ญา*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากร วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรและ
แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชากร ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา
จํานวน 5 คน และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 9 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 14 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย
เทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ เขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงวิเคราะห ผลการวิจัย พบวาสภาพการบริหาร
จัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับดี ลักษณะของการบริหารจัดการเปนรูปแบบ
องคการอยางไมเปนทางการ วิสัยทัศนในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา
สวนใหญมองเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาทักษะครูศตวรรษที่ 21 แตจะตองพิจารณาความเหมาะสมในการ
นํามาใชพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากร คือ ผูบริหาร หนวยงานตน
สังกัด ตองตระหนักถึง ความสําคัญ สนับสนุน และสรางแรงจูงใจให บุคลากรเห็นความสํา คัญในการพั ฒนาตนเอง
แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาแนวโนมจํานวนบุคลากรในอนาคตจะยังคงมีเทาเดิม
บุคลากรจะมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งจากประสบการณที่เพิ่มขึ้นและการไดรับการพัฒนาความรู สงผลให
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับและมอบความวางไววางใจในการ
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดูแล อบรม เลี้ยงดูบุตรหลานมากขึ้น ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมดังกลาว เชน นโยบายผูบริหาร
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และตัวบุคลากรเอง ที่จะสรางคานิยมมุงอนาคตใหเกิดขึ้นกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานคาในที่สุด
คําสําคัญ : การบริหารจัดการดานบุคลากร แนวโนมการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
Abstract
The objectives of this research were to study the management of personnel, vision of
development, and trend of personnel management in child development centers of Ban Kha Sub-district
Administration Organization. The population was 5 executives of Ban Kha Sub-district Administration
Organization and 9 executives of child development center boards, totaled at 14 respondents. The
instrument was an in-depth interview with qualitative data analysis techniques in a systematic written
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report. The results showed that the management of personnel in child development centers was from a
moderate to a high level. The nature of the organization management was unofficial. Vision for planning
in a development of personnel management in the centers was found that the need to develop teachers of
21stcentury skills was mostly realized, but it must be considered for a suitable practice in the development
of the center personnel. The key persons in the development were the executives and the heading
organizations that had to be aware of the importance in supporting and motivating personnel to realize the
importance of self-development. Trends in personnel management of the centers were found that the
number of personnel in the future would remain the same; personnel would be more competent of more
accumulative experience and more developed knowledge. As a result, the quality of teaching and learning
would be more effective. Parents and communities would have more acceptance and place their trust in
the centers that educated and looked after their children. Factors affected those trends such as
management policy, supervisor support, and their own personnel to determine future-oriented values in
the personnel management of the centers.

Keywords: Personnel Management, 21st Century Management Trends, Child Development Center,
Ban Kha Sub-district Administration Organization

บทนํา
ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 มาราวหนึ่งทศวรรษ ซึ่งเรียกไดวาเปนทศวรรษแหงการสื่อสารไร
พรมแดน มนุษยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทําใหโลกเล็กลง เกิดชุมชนสังคมโลก
ขึ้นที่ไมวาใคร ทําอะไร ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร หรืออยางไร ผูคนในชุมชนสังคมโลกก็จะรับรูไดอยางรวดเร็ว นี่จึงเปน
บทบาทที่ทาทายของนักการศึกษาทั้งหลายที่ตองพัฒนาตนเอง ใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ
พัฒนางานของตน นั่นคือการปลูกฝงทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียน ตองสามารถคาดการณความตองการ
ของนักเรียนวาความรูอะไรที่จะจําเปนตอดํารงชีวิตในอนาคต เพราะการศึกษาถูกเชื่อมโยงกับความตองการของสังคม
ความตองการในการดํารงชีวิตเสมอมา การปฏิรูปการศึกษาถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงกันอยางกวางขวาง มีการวาง
แนวทางลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผูที่จะเปนพลโลกในอนาคต ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาการเตรียมความพรอม
สําหรับมนุษยนั้นควรกระทําตั้งแตการเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา และเมื่อถือกําเนิดขึ้นมาชวง 0 – 5 ปแรกของชีวิตก็
นับวาเปนชวงเวลาทองคําที่จะสามารถสรางพัฒนาการทักษะทางดานตางๆ ใหเด็กมีความพรอมตอการเรียนรูในระดับ
ที่สูงขึ้นตอไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนจึงมีความสําคัญอยางมาก สงผลตอแนวโนม
คุณภาพประชากรของประเทศ และของโลก การบริหารจัดการศึกษาจึงตองมีวิสัยทัศนที่สอดคลองตอสถานการณ
สังคมโลก Ron Brandt (2556 : 18-19) กลาววา “เหลานักการศึกษากําลังเผชิญหนากับความทาทายครั้งใหญอีก
ครั้ง นั่นคือการปลูกฝงทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหแกนักเรียน ความพยายามที่จะคาดหมายความตองการของ
นักเรี ยนในอนาคตไม ใชเ รื่องของการทํา ตามกระแส แต เปนเรื่องที่จําเปนต องทํา ” ทุ กภาคสวนที่เกี่ ยวขอ งตอ ง
ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนในการสรางทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เพราะในโลกอนาคตนั้นความสําเร็จทางวิชาการไมใชเครื่องยืนยันวาเด็กจะสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ ดังเชนที่ Ken Kay ( 2556 : 38-39 ) กลาววา “การประเมินของ PISA ใชวัด
ทั ก ษะเชิ ง ประยุ ก ต (ซึ่ ง เราเรี ย กว า ทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21) ความสํ า เร็ จ ทางการศึ ก ษาไม อ าจรั บ ประกั น
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ความสามารถทั้งทางวิชาการและทักษะไดอีกตอไป ในศตวรรษที่ 21 บททดสอบความแข็งแกรงทางการศึกษาที่
แทจริงคือการที่นักเรียนมองดูสิ่งที่พวกเขาไมเคยเห็นมากอนแลวรูวาจะทําอยางไรกับสิ่งนั้น ความเชื่อมโยงระหวาง
ทักษะกับความแข็งแกรงทางการศึกษาสามารถดูไดจากผลการประเมินระดับนานาชาติอยาง PISA นักเรียนที่รูจักคิด
เชิงวิพากษและทักษะการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทําคะแนนไดดีกวานักเรียนที่ไรทักษะดังกลาว
ดวยเหตุนี้ในระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ความแข็งแกรงจึงหมายถึงความเปนเลิศในเนื้อหาและทักษะควบคู
กัน ” ซึ่ ง ในการทดสอบดั ง กล า วของ PISA ประเทศไทยถู ก จั ด อยู ใ นอั นดั บ ที่ 8 ของกลุม ประเทศ ASEAN นั่ น
หมายความวาเด็กไทยมีทักษะเชิงประยุกตที่เปนทักษะสําคัญของศตวรรษที่ 21 อยูในระดับต่ํา จึงเปนสิ่งที่ทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงวาจะจัดการศึกษาแบบมุงอนาคตอยางไรที่จะชวยยกระดับและ
สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนภารกิจที่ถูกถายโอนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ใหบริการสาธารณะในการอบรม เลี้ยงดูและจัดประสบการณเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอายุ
2 – 3 ป เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นตอไปในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตองอาศัยปจจัย
หลายดานในการสงเสริมใหการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา (ขั้น พัฒนา) ศูนย พัฒนาเด็กเล็ กขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 23 มาตรฐาน ขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนตอไป
ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ฎีกาเลมที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2537 และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสภาตําบลบานคา
เปนองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2537 นั้น ในป พ.ศ.2545 ไดทําการถายโอนภารกิจศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 7 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสบคอม, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคา
กลาง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคาหลวง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงโจ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเปง, ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงฝางและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนฮางพัฒนา ตอมาโดยประชาคมตําบลบานคา วันที่ 4-6 มกราคม 2553
ไดมีมติใหรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กถายโอนทั้ง 7 แหง เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา มติ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 12 กุมภาพันธ
2553 ซึ่งใหบริการจัดประสบการณเรียนรู ณ บานหวยเปง หมูที่ 5 ตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 ไดอนุญาตใหใชสถานที่โรงเรียนบานหวยเปงที่ไดยุบรวมจัดการศึกษากับ
โรงเรี ย นทุ ง ฝางวิ ท ยาคมไปแล ว ได แต เ นื่ อ งจากสภาพป ญ หาทางภู มิ ศ าสตร ที่ แ บ ง ตํ า บลบ า นค า ออกเป น 2 ฝ ง
ผูปกครองในเขตหมูบาน บานทุงโจหมูที่ 3 และบานตนฮางพัฒนา หมูที่ 7 มีความยากลําบากในการเดินทางสงบุตร
หลานมารับการอบรมเลี้ยงดูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ณ บานหวยเปง หมูที่ 5 จึงไดมีมติ
ประชาคมวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ใหองคการบริหารสวนตําบลบานคาเปดใหบริการจัดประสบการณเรียนรูเด็กกอน
วัยเรียนขึ้นอีกหนึ่งแหง ณ บานตนฮางพัฒนาหมูที่ 7 โดยปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
(หองเรียนบานหวยเปง) มีครูผูดูแลเด็กจํานวน 1 คน ผูดูแลเด็ก 4 คน มีเด็กเขารับการอบรมเลี้ยงดูจํานวน 72 คน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา (หองเรียนบานตนฮางพัฒนา) มีผูดูแลเด็ก 2 คน มีจํานวน
เด็กเขารับการอบรมเลี้ยงดูจํานวน 27 คน (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2556) โดยเปนการใหบริการแกเด็กที่มีอายุตั้งแต
2 ป 6 เดือน จนถึง 4 ป บุคลากรที่มีหนาที่จัดประสบการเรียนรูใหแกเด็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
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การศึกษาปฐมวัย มีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน จากทั้งหมด 7 คน โดยอีก 4 คน กําลังศึกษาตามโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน-ดุสิตกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งตั้งแตการยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในป พ.ศ.2553 เปนตนมา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานคา ยังไมเคยไดรับการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานทั้งจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยประเมินภายนอก
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวโนมการบริหารจัดการบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในศตวรรษที่
21 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ตาม
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 อีกทั้งศึกษาแนวทาง มุมมองการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่จะพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก ใหมีความสามารถในการสราง
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน ทั้งนี้ขอคนพบจากการทําวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานใหองคการบริหารสวนตําบล
บานคาใชในการพัฒนา ครู/ผูดูแลเด็ก ใหมีคุณภาพอันจะสงผลดีใหกับผูเรียนที่จะไดรับการพัฒนาทักษะของตนเองตาม
วัย อยางครบถวน สมบูรณและกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสามารถดํารงชีวิตโดยใชทักษะที่เหมาะสม
กับโลกในศตวรรษที่ 21 ไดตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคาและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อศึกษาแนวโนมการบริหารจัดการด านบุคลากรศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กตามการวางแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 5 คน และ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสัมภาษณ (Interview Form) ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูใหขอมูล ดังนี้ ประเภทของผูใหขอมูล อายุ เพศ อาชีพ ตําแหนง
วุฒิการศึกษา ประสบการณในตําแหนง
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ตอนที่ 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการ
บริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการ
วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในศตวรรษที่ 21
และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.98
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview)
เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ทั้ง 14 คน โดยสามารถเขาสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลได 12 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ของ
ประชากรทั้งหมด มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยระบบสามเสาดานบุคคลผูใหขอมูลและการทํ า
Member Checking บันทึกเสียงและถอดคําใหสัมภาษณ คัดแยกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อ
เตรียมการวิเคราะหเนื้อหาโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ
Content Analysis นําผลการวิเคราะหขอมูลเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงวิเคราะห จากบันทึกถอดคํา
สัมภาษณ เรื่อง แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษที่
21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา บทบาทในการบริหารจัดการดานบุคลากรจะเปนในสวนของการกําหนดนโยบาย การ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ควบคุมกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป การชวยประสานงานกับชุมชน ทั้งผูบริหารและบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคนในพื้นที่ จึงทําใหมี
ความคุนเคย รูจักกันพอสมควร ในบางกรณีก็สามารถใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือได มีความเอาใจใสตองานตอ
นักเรียน ไมมีเรื่องทุจริต มีวิธีการรับรูขอมูลความประพฤติของบุคลากรจากรายงานตามสายการบังคับบัญชา การ
บอกเลาจากการลงพื้นที่ตามหมูบาน การประชาคมหมูบาน การประชุมผูปกครองและการรับรูพบเห็น มีวิธีการแกไข
ปญหาดานความประพฤติของบุคลากรแบบไมเปนทางการโดยการเรียกผูเกี่ยวของมาพบ เพื่อพูดคุย ตักเตือน และสั่ง
การดวยวาจาใหสายงานการบังคับบัญชาดูแลกวดขัน บุคลากรมีความรู ความสามารถที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบของ
บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา จบการศึกษา/กําลังศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ จํานวนของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาตามกรอบการขอ
อัตรากําลังตําแหนงพนักงานในสถานศึกษา 1 อัตราตอนักเรียน 20 คน และยังเห็นวาการบริหารจัดการที่มีอยูใน
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ปจจุบันสามารถบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติงานไดแมในสถานการณที่บุคลากรมาปฏิบัติราชการไมครบ และพบวา
บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสังเกตการจัดกิจกรรมใหเด็กได
ทํามีความหลากหลายขึ้น สามารถตอบสนองเด็กที่มีความสนใจแตกตางกันได
2. วิสัยทัศนของประชากรงานวิจัยในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวามีความตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหกับนักเรียนแตควรควบคูไปกับการเลี้ยงดูใหถูกสุขอนามัยและหลัก
โภชนาการ เห็นวาสถาบันการศึกษาควรเปนหลักในการดําเนินงาน เนื่องจากมีความพรอมและมีหนาที่โดยตรง ครู/
ผูดูแลเด็ก, ผูบริหาร, ผูปกครองและตัวเด็กเอง ตองเห็นความสําคัญและรวมมือกันเพื่อใหการพัฒนาทักษะดังกลาวเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ครู/ผูดูแลเด็กเองก็มีคุณสมบัติเพียงพอตอการเปนผูถ ายทอดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางการศึกษาที่ดี มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีได แตทั้งนี้ก็ยังตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
โดยหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน เนนการพัฒนาดานทักษะความรู เพราะเชื่อมั่นวาหากมีพื้นฐานความรูที่ดีจะ
สามารถพัฒนาทักษะทางดานอื่นๆ ได ทั้งนี้ทักษะของการเปนครูแหงศตวรรษที่ 21 หรือ C – Teacher นั้น เห็นวา
อาจจะไมมีความจําเปนที่ตองมีครบทั้ง 8 ทักษะ แตควรพิจารณาทักษะดานที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กในชวงวัย 2 –
4 ป และเห็นวาการพัฒนาควรจะกระทําในลักษณะสงเสริม สนับสนุนใหศึกษาเพิ่มเติม อบรม หรือดูงาน
3. แนวโนมสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใน
ศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาแนวโนม จะมีครู/ผูดูแลเด็กจํานวนเทาเดิม หากจํานวน
นักเรียนลดลงก็อาจจะหมุนเวียนใหครู/ผูดูแลเด็กไปปฏิบัติงานในสวนอื่น หรือหากจํานวนนักเรียนนักเรียนเพิ่มขึ้นก็
อาจจะใชวิธีการเรียนรวมกันเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน ครู/ผูดูแลเด็กจะมีความรู ความสามารถมากขึ้นเนื่องจาก
ประสบการณที่มีเพิ่มมากขึ้นตามเวลา ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ดีขึ้นและไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน ผูปกครองเพิ่มมากขึ้น มีการปรับตัวในการทํางานรวมกัน ทําใหบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดีขึ้น ปจจัยที่จะสงผลตอการบริหารจัดการดานบุคลากรตามภาพอนาคตที่คาดหวังไว คือ ทุกภาคสวนที่สวนเกี่ยวของ
รวมผลักดันนโยบายพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก ใหตระหนักถึงความสําคัญตอการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติเปนครูใน
ศตวรรษที่ 21 สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาเรื่อง แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคา ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อภิปรายผล ดังนี้
สภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลางจนถึงระดับดี มีระบบการดูแล บริหารงานดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามลําดับการบังคับบัญชา การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากพบขอบกพรองจะมีแนวทางใน
การแกไขปญหาดวยการพูดคุย ตักเตือนในลักษณะที่ไมเปนทางการและการกําชับตามสายการบังคับบัญชาดวยวาจา
ไม มี ร ะบบการให คุ ณ ให โ ทษที่เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจน การทํ า งานที่ ยั ง ขาดในเรื่ อ งของความสามั ค คีอ าจเป น ผลสื บ
เนื่องมาจากระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านรวมกันไมนานนัก ( 4 ป นับตั้งแต พ.ศ.2553 ที่มีการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ทําให
แมจะมีการพูดคุย ตักเตือน ก็ยังพบปญหาในลักษณะเดิมเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีองคการไมเปนทางการ
(Informal Organization) ของ Chester Barnard นอกจากนี้บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ที่ เ หมาะสมกั บ การงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง มี ค วามสามารถในการจั ด
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ประสบการณเรียนรูแกเด็กโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความรักและเอาใจใสนักเรียนในระดับที่นาพอใจ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของนันทกร ดอกดวง เรื่อง ศึกษาครูผูดูแลเด็กที่ประสบความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา ครูผูดูแลเด็กตองมีองคประกอบ 3 ดานที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
คือ มิติดานการปฏิบัติงาน , มิติดานความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมิติดานเชิงบูรณาการ จึงจะสามารถเปนครุ
ผูดูแลเด็กที่ประสบความสําเร็จได
วิสัยทัศนในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคา ในศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาสวนใหญมองเห็นถึงความจําเปนในการ
พัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดครูในศตวรรษที่ 21 (C – Teacher) แตทั้งนี้เห็นวาจะตองพิจารณาความ
เหมาะสมในการนํามาใชพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพราะบางดานอาจจะยังไมเหมาะสมกับการนํามาใชสราง
ประสบการณเรียนรูใหแกเด็กในชวงวัย 2 – 4 ป และยังคงจะตองใหความสําคัญ เอาใสใจตอการดูแลเรื่องโภชนาการ
และการสุขอนามัยของนักเรียนควบคูกันไป ซึ่งการจะพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ควรจะใหมีความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดประสบการณเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญใหมีมากขึ้นและสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดจริง วิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีทักษะครู
ในศตวรรษที่ 21 คือ การสนับสนุนสงเสริมใหอบรมเพิ่มเติม และดูงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประสบความสําเร็จเพื่อ
เปนแนวทางในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
และสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรมีความตื่นตัว ผูที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน
ครูในศตวรรษที่ 21 คือ ผูบ ริหาร หนวยงานตนสังกัด ตองมีความตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาองคความรูและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเห็นความสําคัญและประโยชนของการพัฒนา
ตนเอง ใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับทฤษฎี Maslow's general theory of human and motivation
ของ Abraham H. Maslow ที่วามนุษยมีความตองการดานสังคม ตองการเปนที่ยอมรับยกยอง ซึ่งหากความ
ตองการเหลานี้ไดรับการตอบสนองก็จะสามารถจูงใจใหบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความสนใจ กระตือรือรนและ
พัฒนาตนเองตามเปาหมายที่ผูบริหารกําหนดไว และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทกร ดอกดวง เรื่อง ศึกษาครู
ผูดูแลเด็กที่ประสบความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา
แนวทาง วิธีการ เทคนิคของครูผูดูแลเด็กที่ประสบความสําเร็จ คือ ครูผูดูแลเด็กตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รัก
และเมตตาตอลูกศิษย มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอยูเสมอ รูจักปรับตนเองใหเหมาะสมและทันตอเหตุการณ รักในงานที่
ตัวเองทํา มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
แนวโนมสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใน
ศตวรรษที่ 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาแนวโนมจํานวนบุคลากรในอนาคตจะยังคงมีเทาเดิม
เนื่องจากบุคลากรมีอายุไมม ากนัก ควรที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูเพิ่มเติ ม สนับสนุนสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใหมีการนําความรูมาใชปฏิบัติจริง สงผลใหคุณภาพการจัดกิจกรรม การจัดการ
เรียนการสอนสรางประสบการณการเรียนรูมีคุณภาพมากขึ้น ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับและมอบความวาง
ไววางใจในการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดูแล อบรม เลี้ยงดูบุตรหลานมากขึ้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีความพรอมดานอื่น
สนับสนุนการดําเนินงาน อาทิเชน ดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน โดยปจจัยที่ทําใหการ
บริ ห ารจั ดการด า นบุ ค ลากรศู น ยพั ฒ นาเด็ก เล็ก มี แนวโน ม ในทิ ศทางกล าว ประกอบดว ยหลายส ว นร ว มกั น เช น
นโยบายผูบริหาร การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และตัวบุคลากรเอง ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพราะบุคลากรเปนปจจัย
สําคัญตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองมีการวางแผนพัฒนา จัดโครงการและงบประมาณสนับสนุน
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สงเสริมบรรยากาศที่สรางแรงจูงใจในการทํางาน มองเห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาใหเปนครูในศตวรรษที่ 21
และผลเสียที่อาจเกิดเมื่อบุคลากรไมมีความสนใจในการพัฒนาเอง สรางคานิยมมุงอนาคตใหเกิดขึ้นกับบุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในที่สุด สอดคลองกับ Seginer and Halabi ที่วาการมุงอนาคตเปน
การทํานายอนาคตซึ่งประกอบขึ้นดวยการวางแผน ความปรารถนา ความหวัง และความกลัวที่เกี่ยวของกับความ
นาจะเปนของเหตุการณ และประสบการณตางๆ ที่สัมพันธกับเนื้อหาที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งจินตนาการสวนตัวของ
แตละบุคคลที่ไดมาจากสถานการณ ความตองการและคานิยมของเขา

บทสรุปผลการศึกษา
การวิจัยแนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมแลวผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เห็นวามีความ
จําเปนในการพัฒนาบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถเปนผูถายทอดทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็กนักเรียนโดยผานรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสมตามชวงวัย ทั้งนี้ตองพิจารณา
วาคุณลักษณะใดของครูในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการ
หยิบยกแนวคิด C – Teacher เปนกรอบแนวทางการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารเห็นวาบาง
คุณลักษณะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีชวงอายุมากกวา 2 – 4 ป และเห็นวาในชวงวัย 2 – 4 ปนี้ ควรจะดูแลเรื่อง
สุขอนามัยและโภชนาการควบคูไปกับการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานคา มีคุณสมบัติพรอมที่จะพัฒนาใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 เพราะมีพื้นฐานการศึกษาตรงกับ
งานในความรับผิดชอบ อาจจะตองพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องทักษะดานองคความรู ดวยวิธีการสนับสนุนสงเสริมใหศึกษา
ตอ อบรมเพิ่มเติมหรือการดูงานสถานศึกษาที่มีรูปแบบเหมือนกันหรือใกลเคียงที่ประสบความสําเร็จ มีระบบสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ และแนวโนมในอนาคตดวยจํานวนบุคลากรที่เทาเดิมจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชนทองถิ่น
มีปจจัยดานอื่นๆ ชวยสงเสริมใหการทํางานของบุคลากรดีขึ้น อาทิเชน ดานอาคารสถานที่ บรรยากาศการทํางาน
วัสดุอุปกรณตางๆ รวมถึงระบบการบริหารจัดการที่มีโครงสรางชัดเจนขึ้น เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Relationship between Preschool Education and Satisfaction of Parents in
Child Development Centers under Lampang City Municipality, Lampang
Province

เสาวนีย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง และ
ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กลุมตัวอยางคือ ผูปกครอง จํานวน 274 คน
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 24 ศูนย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวาระดับระดับพึงพอใจของผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึง
พอใจของผูปกครอง ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหวางความพึงพอใจของผูปกครองกับ
การที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมผูปกครองปรึกษาหารือ ชี้แจงระเบียบ กฎเกณฑ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และการ
ที่ศูนยฯ มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คําสําคัญ : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย, ความพึงพอใจของผูปกครอง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
This study aimed to study the level of satisfaction of the parents on the preschool education in
child development centers, study the relationship between preschool education and satisfaction of the
parents, and study suggestions on a development of the preschool education. The samples of 274 parents
were determined from 24 centers as respondents in this research. The instrument was a questionnaire with
statistics in analysis, i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation
coefficient. The results showed that the satisfaction of the parents in five areas was at a high level. The
correlation between preschool education and the satisfaction of the parents in the area of center
management was at a high level with statistical significance level of .01. Moreover, the low positive
correlation of statistically significant level at .05 was found between satisfaction of the parents and child
development centers in the aspect of setting parent/guardian meeting agendas at least two times a year,

* เสาวนีย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา5 สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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and it was between satisfaction of the partents and that of promoting the learning process in the
development of innovative teaching materials and modern technology.

Keywords: Preschool Education, Satisfaction of Parents, Child Development Center

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนัยแหงพระราชบัญญัติดังกลาวในหมวด 3 มาตรา 18
ระบุวาการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันการศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 2) โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น และ 3) ศูนยการเรียน
ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย
สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด และในหมวดที่ 5 มาตรา 41 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อบังคับใช ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
รูปแบบมีอํานาจหนาที่ ในการจัดการศึกษาไดทุกระดับ และมีการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะที่ซ้ําซอน ระหวาง
รัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจที่กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกิจที่ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4 ป หลังจากพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บังคับใชตามมาตรา 30 (1) (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542)
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เขารับบริการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดสงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองทองถิ่น ทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากสวนราชการตางๆ มาอยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
งบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากร และดานวิชาการ โดยดานวิชาการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
จัดทํามาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 23 มาตรฐาน 94
ตัวบงชี้ (มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) กระทรวงมหาดไทย,คํานํา) และมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแบงเปนมาตรบานออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก 2) มาตรฐานด า นบุ ค ลากร 3) มาตรฐานด า นอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย 4)
มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
และ 6) มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : 2)
การจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย เปนการใหบริการการศึกษาขั้นตนที่รัฐมุงจัดใหกับเด็กกอนวัยเรียน
เพราะประสบการณที่เด็กไดรับในชวงอายุนี้ เปนการสรางพื้นฐานความพรอมทั้งทาง รางกายจิตใจ อารมณ สังคม และ
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สติปญญา และเปนพื้นฐานในการพัฒนาที่ดีสําหรับชวงอายุ ตอๆไป นอกจากนั้นการอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ
ตางๆ ที่เด็กไดรับในระยะตนของชีวิตเปนรากฐานการพัฒนาคุณภาพประชากร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2535 : 1)
เทศบาลเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนที่สุดไดรับทราบปญหา
และความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนอยางดี ประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูภายในเขตเทศบาลในจังหวัด
เทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑแชแข็ง ผลิตภัณฑอาหารจากทะเล ผลิตภัณฑสิ่งทอ และรับจางทั่วไปผูปกครองเหลานี้มีเวลาเอาใจใสดูแล
ลูกหลานไดไมเต็มที่ เทศบาลมีแนวคิดที่จะนําเด็กในวัยอายุ 3 – 5 ป ซึ่งเปนวัยที่มีการพัฒนาการทางดานพื้นฐานใน
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
นอกจากนั้นยังเปนการแบงเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยนําเด็กเขามาศึกษา อบรมเพื่อเตรียมความพรอมที่จะ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา และใหเด็กไดรับอาหารครบถวน พอเพียงกับความตองการของ รางกายตามหลัก
โภชนาการ มีการรับรูเรื่องของสังคมใหมนอกจากสังคมเฉพาะ ในครัวเรือนของตนเอง เนื่องจากเด็กจะไดพบเพื่อนใหม
รูจักการปรับตัวในการอยูรวมกัน รูจักรับผิดชอบการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีพัฒนาการพรอมที่จะเรียนรูในระดับสูง
ขึ้นในระดับประถมศึกษาตอไป
ในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของเทศบาลที่ผานมา ผูปกครองยังใหความสําคัญนอยในการสงบุตร
หลานเขาศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เมื่อถึงวัยที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดกําหนดไวอยางชัดเจน คือ
ชวงอายุ 2 - 5 ป ในเขตพื้นที่บริการเทาที่ควรจึงทําใหจํานวนเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีจํานวนลดลง ดังนั้น
ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบงานดานการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพและเปนที่พึงพอใจ
ของผูปกครองตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเกิดความพึงพอใจของ
ผูปกครองใหมากขึ้น

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูปกครองเด็กเของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดแก
เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตําบลตนธงชัยและเทศบาลตําบลบอแฮว
จํานวนผูปกครองคิดตามจํานวนเด็กเปนรายคน มีทั้งสิ้น จํานวน 950 คน
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กลุ มตั วอย าง ที่ ใ ชใ นการศึ กษาครั้ งนี้ ได แก ผู ป กครองเด็ ก กํ าหนดขนาดของตั วอยา ง*โดยใชต าราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น 274 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 50 ขอ และเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open–
Ended Question) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของผูปกครอง จํานวน 5 ขอ คือ ในดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.96 โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 - 1.0 และได
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 24 ศูนย จํานวน 274 คน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
274 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคา ความถี่และคา
รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน
2. ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธในแตละดาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และยังพบความสัมพันธ
ทางบวกในระดับต่ําระหวางความพึงพอใจของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิ เ คราะหค วามคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต อ การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เปน แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหเกิดความพึงพอใจของผูปกครองใหมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสงเสริม สนับสนุนโภชนาการดานอาหาร
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และนมใหไดสุขลักษณะมากยิง่ ขึ้น 2) ดานบุคลากร คือ ควรใหครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กการจัดทํารายงานสุขภาพเด็ก
เล็ก 3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย คือ ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคารใหแข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมปลอดภัยกับเด็กเล็ก 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร คือ
ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาของการใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กเล็กในแตละชวงวัย และ 5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน คือ ควรใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานกรรมการพรอมกําหนดภารกิจหนาที่ไดอยางสอดคลองกับ
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รวมทั้ง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางตอ
การดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเกิดความพึงพอใจของผูปกครองใหมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญที่มีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปนี้
การวิจัยระดับความความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานที่ 1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( X = 4.17) ดานที่ 2 ดานบุคลากร ( X =4.12) ดานที่ 3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย ( X = 4.17) ดานที่ 4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X = 4.13) และดานที่ 5 ดานการมีสวน
รวม และการสนับ สนุน จากทุก ภาคสว น ( X = 4.12 ) ตามลํ าดับ สอดคลอ งกับ ผลการวิจัย ของ ของมาสโลว
Maslow(1970:pp. 80-81) ในขั้น 1 ความพึงพอใจทางรางกายและขั้น 2 ความพึงพอใจ ความปลอดภัย นอกจากนี้
การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะตองพยายามตอบสนองความพึงพอใจของผูปกครองซึ่งมีความแตกตางกันไป และความพึง
พอใจในแตละขั้นจะมีความสําคัญแกบุคคล มากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ไดรับจากการตอบสนอง
ตามความพึงพอใจในลําดับนั้น ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานาจ นกโต (2550 : 32) พบวา ครูผูสอนมี
บุคลิกภาพที่ดี ครูผูสอนดูแลความปลอดภัยของเด็ก ครูผูสอนมีความสามารถและมีทักษะในการสอน และครูผูสอน
สอบถาม รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ราตรี นาสาคร (2552 : 56) เรื่อง ความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบวา
บริเวณรอบอาคารมีการปลูกตนไมใหความรวมรื่น สะอาด ไมมีกองขยะ ไมแองน้ํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิติวรรณ หารนอก (2554 : 89) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ซึ่งใน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สอดคลองกับ อํานาจ นกโต (2550 : 32) พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหความรวมมือ
กับชุมชนอยางสม่ําเสมอ มีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ใหผูปกครองและชุมชนทราบ มีการนําขอเสนอแนะของ
ผูปกครองและชุมชนมากปรับปรุงการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการขอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําปรึกษา
จากผูปกครองและบุคลากรภายนอกในการดําเนินงานจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร
ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวม
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และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ในแตละดาน พบวา ความสัมพันธดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ
พิจารณาโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูง กับการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
กําหนดการปด เปดภาคเรียน เพื่อใหครูไดปรับปรุงศูนยฯ อยางชัดเจน (r = .697) ความสัมพันธดานบุคลากร เมื่อ
พิจารณาโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูง กับการที่ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก
รับฟงและตอบสนองตอเด็กดวยพฤติกรรมที่เหมาะสมไมใชความรุนแรงอยางชัดเจน ( r = .842) ความสัมพันธดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึง
พอใจคอนขางสูงกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหาตูเ ก็บยาและเครื่องเวชภัณฑสาํ หรับปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับเด็ก (
r = .871) ความสัมพันธดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ
ผูป กครองมี ค วามพึ งพอใจคอ นข า งสู ง กั บศู น ย พั ฒนาเด็ กเล็ ก มีก ารเชิญ ภู มิ ปญ ญาท องถิ่ น มาเป น วิท ยากรการจั ด
ประสบการณใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (r = .783) และความสัมพันธดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุก
ภาคสวน เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูงกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
การวางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน จัดศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยกับผูปกครอง เปนตน (r
= .862 ) สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ หารนอก (2554 : 110) พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
จัดการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับมากถึง 13 ขอ เมื่อพิจารณาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ขอที่
แสดงถึงความพึงพอใจอยูในระดับแรก 3 ขอ คือ ขอ 13 ผูปกครองมีความภาคภูมิใจที่สงบุตรหลานศึกษา ณ โรงเรียน
แหงนี้ ขอ 5 โรงเรียนแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง ในการจัดการศึกษา และขอ 12 โรงเรียนมี
แผนปายนิเทศ แสดงขอมูลขาวสาร วันสําคัญใหผูปกครองรับทราบที่โรงเรียน ในอันดับทายสุด 3 อันดับ คือ ขอ 3
โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวาง บาน โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหโรงเรียนรูจักบานและชุมชน
ดีขึ้น ขอ 7 โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง โดยจัดประชุมอบรม เพื่อใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก และขอ 10 โรงเรียนไดสงผูบริหารและครูไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสตาง ๆ และ
สอดคลองกับ อํานวย นวลประกอบ (2550 :64) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
เทศบาลเมื อ งป าตอง อํา เภอกะทู จัง หวั ดภู เ ก็ต พบว า ระดั บความพึง พอใจเฉลี่ ยของกลุ ม ตัว อย างที่ มีต อการจั ด
การศึกษาปฐมวัยของเทศบาลเมืองปาตอง ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา จํานวน 6 ประเด็น คือสถานที่ตั้งของ
สถานศึกษา ความสะอาดเรียบรอย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรมรื่นของสถานศึกษา และอุณหภูมิแสง
สวางสรุปอยูที่ระดับ 3.58 คะแนน เปนความพึงพอใจระดับปานกลางถึง ระดับ มาก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองทองถิ่น ใน 5 ดาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดานที่ 1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด คือ ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสงเสริม สนับสนุนโภชนาการดาน
อาหารและนม (f = 45) ดานที่ 2 ดานบุคลากร ขอเสนอแนะแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด คือ ควรจัดใหครูผูดูแลเด็ก
และผูดูแลเด็กการจัดทํารายงานสุขภาพเด็กเล็ก มีความถี่สูงสุด (f = 58) ดานที่ 3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย ขอเสนอแนะแนวทางที่มีคาความถี่สูงสุด คือ ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคารใหแข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมปลอดภัยกับเด็กเล็ก (f = 55) ดานที่ 4 ดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร ขอเสนอแนะแนวทางที่มีคาความถี่ต่ําสุด คือ ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาปญหา
และแนวทางแกปญหาของการใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเล็กในแตละ ชวงวัย (f = 50)
และดานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ขอเสนอแนะแนวทางที่มีคาความถี่ สูงสุด คือ ควร
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จัด ให ศูน ย พั ฒนาเด็ก เล็ กมี ก ารแต ง ตั้ งคณะกรรมการ คณะทํ างานกรรมการพร อมกํ า หนดภารกิ จ หน า ที่ ได อ ย า ง
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความถี่สูงสุด (f = 44) สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ
หารนอก (2554) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดา นการมีส วนรว มและสนั บสนุน จากทุ กภาคสว น ศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ กมี การประชาสัม พัน ธก าร
ดําเนินงานของศูนยฯ ใหชุมชน ทองถิ่นทราบอยางทั่วถึง
2. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคลองตามความตองการของเด็กเล็ก
3. ดานบุคลากร ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กควรจัดทํารายงานสุขภาพเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ จัดทําแผน
ดําเนินงานประจําป แผนปฏิบัติงาน และออกเยี่ยมบานเด็ก
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรศึ กษาเปรีย บเที ยบการจัด การศึก ษาปฐมวั ย ระหว า งศูน ย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สั งกั ด เทศบาลกั บ
สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง
3. ควรศึกษาความพรอมดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยสูประชาคมอาเซียนระหวางการจัดประสบการณสอน
ของครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล จังหวัดลําปาง
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รูปแบบของแบบสอบถามรวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณเปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ความสําเร็จและความภาคภูมิใจในงานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการสนับสนุนและเปน
กําลังใจดวยดีตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและสมาชิกใน
ครอบครัวที่เปนทั้งกําลังใจใหความชวยเหลือและคําแนะนําทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Performance of Classroom Research for Development of Teaching and Learning
Quality in Schools of Nakorn Lampang Municipality, Muang District, Lampang
Province

รจนา วรรณยศ*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจยั ในชั้นเรียนของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการทําวิจัยในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจยั ใน
ชั้นเรียน 7 ขั้นตอน ประชากรกลุม เปาหมาย คือ ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 180 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.910 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา สภาพการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ในชั้นเรียน พบวามีการปฏิบตั ิอยูใน
ระดับมากในทุกขั้นตอน สภาพปญหาการทําวิจยั ในชั้นเรียน คือ ครูไมมีเวลาทําวิจัยในชั้นเรียนเนื่องจากภาระงานสอน
และมีงานพิเศษตาง ๆ ของโรงเรียนมากมาย ทําใหครูขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูกําหนดประเด็นปญหา
ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนไมชัดเจน ครูยังขาดความรูที่ถกู ตองในการทําวิจัยในขั้นเรียน
คําสําคัญ : วิจัยในชั้นเรียน คุณภาพการเรียนการสอน เทศบาลนครลําปาง
Abstract
This research aimed to study a performance of classroom research in the schools of Nakorn
Lampang municipality, those problems and suggestions for a development in teaching and learning
quality based on seven steps of research process. The population was 180 teachers in the schools. The
instrument was a questionnaire with reliability coefficient of 0.910. Statistics in data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that overall performance level
of the classroom research was high. When considered in each step of the research process, it was found
that each step was at a high level in the process. Problems in conducting classroom research were that
teachers had no time to do classroom research because of workload and too many extra tasks. This
resulted in more impossibility to motivate teachers to conduct a study, and they could not raise precise
research problems, as well as they lacked understanding in doing an accurate study.

Keywords: Classroom Research, Teaching and Learning Quality, Nakorn Lampang Municipality

*รจนา วรรณยศ พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง
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บทนํา
การปฏิรูปการศึกษาปรับเปลีย่ นโฉมหนาใหมไปสูการอบรมใหผูเรียนเกิดความรูค ูคุณธรรมและจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งครูเปนกลไกสําคัญของ
การศึกษาและมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตางๆ และในมาตรา 30
ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนใหเหมาะสมกับผูเ รียนในแตละระดับการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช2551 ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ข อ 7 ไว ว า ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาใชกระบานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:
76-77) และไดกําหนดบทบาทของครูตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ขอ 8 ไววา ครูตองใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 78)
สภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา ยังมีผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจํานวนมากที่ขาดความรูและ
ประสบการณในกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน จึงไมสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรมได (กองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ, 2550: 5) อีกทั้งจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมื่อปการศึกษา 2555 ที่ผานมาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) พบวามีครูทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวนนอยมาก บางคนทํางานวิจัยเพียงวิชาเดียว ปราศจาก
หลักฐานในการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดการพัฒนาศักยภาพในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน และการใชสื่อนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ปญหาเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนคือ ครูขาดความรูความเขาใจในขั้นตอน
และกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน ขาดทักษะและความมั่นใจในการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ ดวย
เหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะครูผูสอนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง มี
ความตระหนักและตองการที่จะพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6
โรงเรีย นให มีค วามรูความเขา ใจและมี ความสามารถในการใชกระบวนการวิ จัยในชั้ นเรี ยนเพื่อนํ ามาพัฒ นา และ
แกปญหาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา
ดังนั้นผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง เพื่อใหไดทราบถึงสภาพในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําขอมูลมาคนหาแนวทางการแกไขปญหา
การพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหประสบผลสําเร็จเพิ่มขึ้นจากเดิม ใหบรรลุเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหการปฏิบัติงานวิจัยในชั้น
เรียนเปนไปทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานวิชาการอันจะสงผลใหคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง

วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากร
ประชาการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ป.6) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 180 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) โดยแบงตาม
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 7 ขั้นตอนคือ การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู การวางแผน
แกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การจัดกิจกรรมแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห
ขอมูล การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู การเขียนรายงานผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช ซึ่งผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และมีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.910
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากครูทสี่ อนระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 180 คน ไดแบบสอบถามครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่
ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ((µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
1. สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปาง โดยรวม พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.02) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ เงื่อนไของการปฏิบัติ (µ=4.06) การวิเคราะห
ปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู (µ=4.05) การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู และการสรุปผล
การแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.02) และการเขียนรายงานผลการวิจัย (µ=3.98) ตามลําดับ
2. สภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ครูไมมีเวลาทําวิจัยในชันเรียน เนื่องจากภาระงานสอนและมีงาน
พิเศษตางๆ ของโรงเรียนมากมาย ทําใหครูขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูกําหนดประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นใน
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การจัดการเรียนการสอนไมขัดเจน ครูยังขาดความรูที่ถูกตองในการทําวิจัยในขั้นเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด
3 อันดับแรก คือ ผูบริหารควรสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา ควรลดภาระงานเพื่อจะไดมีเวลาในการ
ทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ และควรมีการจัดฝกอบรมความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่ อง สภาพการทําวิ จัย ในชั้ นเรียนเพื่ อพัฒ นาคุณภาพการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในสั งกั ด
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมพบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับการปฏิบัติ คือ การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู การสรุปผลการแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู และการเขียนรายงานผลการวิจัย ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะผูบริหารของเทศบาลนครลําปาง และผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา โดยกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผูเรียน ซึ่งครูจะตองทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาเด็กให
มีความพรอมตามศักยภาพ และอีกประการหนึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จะมีการจัดกิจกรรมงานวัน
วิชาการทุกป ซึ่งจะเชิญชวนใหครูจัดทําผลการวิจัยในหองเรียนเขารวมการแขงขัน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สรางแรงจูงใจ
ใหครูทาํ การวิจัยในชั้นเรียน ทําใหสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย ศรีแสง (2551, บทคัดยอ) ที่
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัยพบวาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูสํารวจวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะครูมีความใกลชิดกับนักเรียนและมีการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลจึงทําใหทราบ
พฤติกรรมรวมถึงสภาพปญหาของนักเรียนแตละคน สอดคลองกับผลการวิจัยของชาติชาย ศรีแสง (2551) ศึกษาวิจัย
เรื่องปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกนผลการวิจัยพบวา
สภาพการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมากคือ การรับรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนคุณลักษณะของผูทําวิจัยในชั้นเรียน
และแหลงขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียน ปญหาการทําวิจัยในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ ดานเวลา
งบประมาณ ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แหลงความรูและที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนปจจัยที่สงผลตอการวิจัย
ในชั้นเรียนภาพรวมอยูในระดับมากทุกๆ ดานคือ ดานแรงจูงใจดานศักยภาพดานสถานภาพในสวนของการวางแผน
แกปญหาและพัฒนาการเรียน คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ครูมี
การวางแผนแกไขปญหาเชิงปองกัน สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ วรรณารักษ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ
ปจจุบันและความตองการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมที่ดําเนินการมากคือ การแนะนํา
วิธีวิจัยในชั้นเรียน แนะนํา การวิเคราะหปญหาและวางแผนแกปญหาในชั้นเรียน กระตุนใหครูผูสอนใชนวัตกรรมใหมๆ
ในการเรียนการสอน และกระตุนใหครูหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูตางๆ สวนครูผูสอนเห็นวากิจกรรมพัฒนา
สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสวนใหญไดมีการปฏิบัติและสภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเชนกัน สําหรับกิจกรรมที่
ดําเนินการมากคือการสํารวจและวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนการสอน สวนความตองการของผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความตองการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนมากคือโดยการใชวิทยากรใหความรู การศึกษาดูงาน การศึกษา
เอกสารและประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับอําเภอ สวนการจัดกิจกรรมแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับผูเรียน และ
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คาเฉลี่ยที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมการแกปญหาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับการเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใช และคาเฉลี่ยที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ครูออกแบบ/สรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง
อีกทั้งการปฏิบัติการสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ คือ ครูแปลความหมายสรุปผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูไดชัดเจน
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของบุ ณ ยาพร ฉิ ม พลอย (2553) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผลของการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นที่ มี ต อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ไดแกความ
ตองการพัฒนานักเรียน ความตองการพัฒนาตนเอง การมีทัศนคติที่ดีตอการวิจัย มีความประทับใจในการสอนของครู
ในอดีต การสั่งสมประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง ความภาคภูมิใจในผลงาน การไดรับการสงเสริมจากบุคคล
ตางๆ ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการวิจัยในชั้นเรียนคือ ครูขาดความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรมและการเขียน
และครูมีภารกิจมากไมมีเวลาในการทําวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ครูมีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เปลี่ยนบทบาทครูจากครูผูสอนมาเปนผูรวมเรียนรูกับศิษย มีการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมอยูตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลและประเมินผล มีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางสมํ่า
เสมอ มีความเปนกันเองกับศิษย สาเหตุสําคัญที่ทําใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวเนื่องจากการวิจัยทําให
ครูเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลขึ้น
สําหรับการเขียนรายงานผลการวิจัย คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ครูผูสอนใชระยะเวลาในการเขียนรายงานผลการวิจัยไดเหมาะสม และคาเฉลี่ยที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด
คือ ครูผูสอนเขียนรายงานการวิจัยหรือรายงานการพัฒนาฉบับยอ และการนําผลการวิจัยไปใช คาเฉลี่ยการปฏิบัติ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ คือครูผูสอนนําผลการวิจัยไปทําการศึกษาวิจัยตอเพื่อ
พั ฒ นาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และค า เฉลี่ ย ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ น อ ยที่ สุ ด คื อ ครู ผู ส อนนํ า ผลการวิ จั ย ไปจั ด กิ จ กรรม
แกปญหา/พัฒนาการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดงบประมาณไมมีเวลาเพียงพอขาดแหลงศึกษาคนควา ศักดิ์ดา
อุปฌาใต (2554) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพัฒนา
คุณภาพการศึกษาลุมน้ําพองสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2543 พบวาครูขาดความรู
และทั ก ษะในการทํ า วิ จั ย ด า นสภาพการดํ า เนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นพบว า ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นตาม
กระบวนการวิจัยทางการศึกษาวิธีการที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนสวนมากคือการวิจัยเชิงทดลองครูมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดวยการเขารวมแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณและบุคลากรที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนใหแกครู
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. ผูบริหารควรจัดใหมีการอบรมดานความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผูสอน

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจากอาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการสอบ อาจารย ดร.พรสันต เลิศ
วิทยาวิวัฒน กรรมการสอบ ที่ไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
ผู วิ จั ย มี ค วามซาบซึ้ ง และถื อ เป น พระคุ ณ อย า งยิ่ ง ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ใ นสาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณา
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ที่
เปนกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ
โอกาสนี้
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
Participation in Education Management of Basic Education School Boards
in Lampang City Municipality Schools

กัลยา ลุผล*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครลํ าปาง โดยจํ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชีพ รายได และศึ กษาสภาพปญ หาและ
ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 70 คน
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ผลการวิจัย
พบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา จากการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และ
รายไดตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สภาพปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดใหโรงเรียนปฏิบัติอยูแลว ทําใหกรรมการไม
แสดงความคิดเห็น เนื่องจากไมทราบหนาที่ที่ชัดเจนในการมีสวนรวมดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา
ยังไม เปด กวา งให กรรมการเข าไปมีสว นรว มในการจัดทํ าแผนงบประมาณ เนื่ องจากเห็นว าเป นเรื่ องภายในของ
สถานศึกษา
คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
Abstract
This research aimed to study the participation of the basic education school boards, compare
the participation of those school boards based on sex, age, education attainment, occupation, and income,
and study problems and suggestions on the participation of the basic education schools. The samples of
70 respondents were determined from the basic education school boards in Lampang City Municipality
schools by simple random sampling. The instrument was questionnaire with the statistics for data analysis

*กัลยา ลุผล พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบญ
ุ เรือง) ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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that were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and one-way analysis of variance (One
- way ANOVA) with a pair-wise comparison of the difference by Scheffé method. The results showed
that participation in the basic education was overall at high level. According to the hypothesis testing, the
comparison of respondents’ opinions on the education management among their different education
attainments and different occupations resulted in a difference with statistically significant level of .05,
whereas the respondents with different genders, ages and incomes had different opinions without
statistically significant level. Problems showed that the school curriculum was already established in
compliance with laws and regulations mandatory in practice, so the boards could not make any comments
because they might not know their exact duties in a process of developing the curriculum. Moreover, the
schools might not allow the boards to participate in setting the budget plan because it was regarded as an
internal matter of the school.

Keywords: Participation in Education Management, Basic Education School Boards, Lampang City
Municipality Schools

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดระบุถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การศึกษาที่กลาววาในการจัดการศึกษาในมาตรา 80 ขอ 4 สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 (2) ซึ่งเปนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตาม
มาตรา 9 (6) โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา เพื่อ
ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพและปญหา
ในชุมชน รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติในปจจุบันสถานศึกษาจึงตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาท อํานาจ
หนาที่ ในการที่จะพิจารณา เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร มี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแตละแหง และในมาตรา 39 หมวด
5 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2550 : 6 - 22) ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ การบริหารและการ
จัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารงานทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยหวังวาเมื่อมีการกระจายอํานาจ
ออกจากกระทรวงจะทําใหขั้นตอนการบริหารจะนอยลงเวลาที่ใชในการตัดสินใจแตละเรื่อง จะสั้นลงสถานศึกษา
สามารถพึ่งตนเองการบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในดานตาง ๆ จะสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพ
ของการตัดสินใจในองคการและทําใหประสิทธิภาพใน การทํางานดีขึ้น ชวยสรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจ
ในการทํางานของบุคลากร สามารถชวยลดความเฉื่อยชา การขาดงานและการลาออกจากงาน รวมถึงสามารถชวยใน
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การติดตอสื่อสารและการยุติความขัดแยงในดานตางๆ ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิในฐานะเปนกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง มี
บทบาทเพียงเล็กนอยเปนเพียงกรรมการที่ปรึกษาหรือรับทราบการดําเนินงานของศึกษาเทานั้น ไมไดเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ทําใหการจัด
การศึกษาไมสอดคลองกับสภาพความตองการของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นและตัวผูเรียน ทั้งนี้
จะอยูในรูปของการชวยเหลือแรงงาน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ มากกวาการรวมคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวม
ติดตามผล ซึ่งถือวาเปนจุดออนของระบบคณะกรรมการระดับโรงเรียนซึ่งเปนระดับที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
จากสภาพปญหาและความเปนมาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะบุคลากรครูสังกัดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดานนี้
สอดคลองกับแนวทางการกระจายอํานาจโดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น และเนนการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาเปนหลัก ทั้งนี้เพราะผูวิจัยเห็นวา ในปจจุบันการจัด
กระบวนการเรียนรู ยังตองมีการปรับปรุงแกไข สงเสริม และพัฒนาใหมีการปฏิรูปอยางเต็มที่และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนตัวแทน
ของชุมชนจะตองใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
3. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง

วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ทั้ง 6 แหง จํานวน 85 คน
กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie and Morga (Krejcie and Morgan, 1970:
607-610) แลวจึงสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) โดย
แบงตามการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงา นงบประมาณ ด า นการ
บริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ
สอดคลองของเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.8 – 1.0 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.964
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวม โดยการใช แ บบสอบถาม เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แหง แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ทั้ง 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะห ขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมู ลของแบบสอบถาม เรื่ อง ระดับการมีสวนรวมในการจั ด
การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนในสั งกั ด เทศบาลนครลํ า ปาง เปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และสภาพปญหา
และขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ทําการคํานวณหา คาความถี่ คารอยละ โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปางจากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
พบวา
1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง ในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x = 3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ( x = 3.95) และดานการบริหารงานวิชาการ ( x =
3.84) อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานการบริหารงานงบประมาณ ( x = 3.49) และดานการบริหารงานบุคคล
( x = 3.40) ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และรายได ตางกัน มีสวน
รวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. สภาพปญ หาการมีส วนร วมในการจัดการศึกษา พบว า การจัดทํ าหลักสู ตรสถานศึ กษาเป นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดใหโรงเรียนปฏิบัติอยูแลว ทําใหกรรมการไมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากไมทราบหนาที่ที่
ชัดเจนในการมีสวนรวมดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษายังไมเปดกวางใหกรรมการเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนงบประมาณ เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องภายในของสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษามีความเขาใจวาเปน
หนาที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาบางสวนไมเขาใจบทบาทของตนเองในการบริหารงานบุคคล กรรมการ
สถานศึกษาบางสวนไมคอยมีเวลาในการมารวมกิจกรรมของโรงเรียน ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พบวา ใหสถานศึกษาเชิญกรรมการสถานศึกษาเขารวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหรับทราบและมีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการตองรวมกันใหความคิดเห็นใหไดขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
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เพื่อใหเกิดประโยชนและใหทันภายในปงบประมาณนั้นเพื่อสถานศึกษาจะไดนําไปสู การปฏิบัติ ควรเปดโอกาสให
กรรมการสถานศึกษาเขามา เปนกรรมการประเมินผลงานของบุคลากร หรือจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและปญหาของสถานศึกษาบอยครั้งขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน
โดยใหกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไดเขารวม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อ ง การมีส วนรว มในการจั ดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาใน โรงเรียนสังกั ด
เทศบาลนครลําปาง ในการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับการมีสวนรวม คือ
ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน การบริหารงานงบประมาณ
ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปางแตงตั้งสวนใหญเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับโรงเรียนและเปนผูมีความรูความสามารถ เชน อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียน ขาราชการครูครูบํานาญ ซึ่งลวนแตมีความรูและทราบบริบทของสถานศึกษาเปนอยางดี จึงทําใหรูปญหาและ
สิ่งที่โรงเรียนแต ละโรงเรียนควรจะพัฒนา ตลอดจนโรงเรี ยนในสัง กัดเทศบาลนครลํ าปางมีค วามสัมพั นธอันดีกั บ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ซึ่ ง จะเข า มามี ส ว นรว มในโรงเรีย นอยูเ ป น ประจํ า เช น งานรดน้ํา ดํ า หัว ผู บ ริ หารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา งานวันวิชาการ งานสงทายปเกาตอนรับปใหม งานเกษียณอายุราชการ ประกอบกับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางหลายโรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (School
Based Management for Local Development : SBMLD) ซึ่งมีตัวชี้วัดที่กําหนดใหโรงเรียนที่ผานเกณฑเขารวม
โครงการจะตองจัดกิจกรรม ที่ใหการศึกษาหรือความรูเพื่อพัฒนาคนในชุมชน การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และกําหนดใหมีโครงการทัศนศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาปละ 2 ครั้ง จึงทําให
โรงเรียนที่เขารวมโครงการดังกลาว จะตองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน ตามระเบียกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2543 โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาในการบริหารงานสถานศึ กษาทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไวหลายหมวด หลายมาตรา ที่กําหนดให
โรงเรียนตองปฏิบัติตาม จึงทําใหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปางโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพล พวงศิริ (2552) การบริหาร
โรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร ในความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ
ดานวิชาการ และ ดาน การบริหารงานทั่วไป และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
งบประมาณ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชระ วงศปราชญ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ผลการศึกษา พบวา สภาพ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก
การทดสอบสมมติ ฐ านจํ า แนกตามเพศ อายุ รายได พบว า การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับระดับ
การศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยา งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งพบวากรรมการ
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สถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหาร งานวิชาการมากวา
ผูจบการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะเปนผู
ที่มีความรอบรูและโดยสวนใหญผูที่มีตําแหนงในระดับสายบริหาร ซึ่งมักจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยการศึกษาตอ
เมื่อบุคคลเหลานี้ไดมาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะสามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
ตลอดจนสามารถหาแนวทางแกไขไดดีกวาผูจบการศึกษาตํากวาปริญญาตรี และเมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา การมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามอาชีพโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอาชีพรับราชการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาอยูใน
ระดับมาก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาชีพรับ
ราชการนั้นมักมีประสบการณและคลุกคลีกับวงการการศึกษาจึงทําให มีความเขาใจลักษณะการบริหารงานโรงเรียน
ลักษณะงานที่ปฏิ บัติในสว นราชการตาง ๆ จะมี ความเกี่ ยวของและมีความสอดคลองกัน การใหความร วมมือต อ
หนวยงานราชการเชนเดียวกัน เปนผลทํา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากกวาอาชีพอื่น

บทสรุปผลการศึกษา
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ใน
การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับการมีสวนรวม คือ ดานการบริหารงานทั่วไป
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน การบริหารงานงบประมาณ ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางแตงตั้งสวนใหญเปน
บุคคลที่มีความใกลชิดกับโรงเรียนและเปนผูมีความรูความสามารถ ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางมี
ความสัมพันธอันดีกับคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางหลายโรงเรียนไดเขา
รวมโครงการโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (School Based Management for Local Development :
SBMLD) ซึ่งมีตัวชี้วัดที่กําหนดใหโรงเรียนที่ผานเกณฑเขารวมโครงการจะตองจัดกิจกรรม ที่ใหการศึกษาหรือความรู
เพื่อพัฒนาคนในชุมชน การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา และกําหนดใหมี
โครงการทัศนศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาปละ 2 ครั้ง จึงทําใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการดังกลาว จะตองมี
คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ เ ป น ป จ จุ บั น ตามระเบี ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
สถานศึก ษาทั้ ง 4 ด าน คื อ การบริ ห ารงานวิ ชาการ การบริ ห ารงานงบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คลและการ
บริหารงานทั่วไป และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชระ วงศปราชญ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ผลการศึกษา พบวา
สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
การทดสอบสมมติ ฐ านจํ า แนกตามเพศ อายุ รายได พบว า การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับระดับ
การศึกษาและอาชีพ พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวา
กรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหาร งาน
วิชาการมากวาผูจบการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล พวงศิริ
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุรินทร ที่ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีสวนรวมในการ
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บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบสุรินทร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาชีพรับ
ราชการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ
และการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาชีพรับราชการนั้นมักมีประสบการณและคลุกคลีกับวงการการศึกษาจึงทําให มีความ
เขาใจลักษณะการบริหารงานโรงเรียน ลักษณะงานที่ปฏิบัติในสวนราชการตาง ๆ จะมีความเกี่ยวของและมีความ
สอดคลองกัน การใหความรวมมือตอหนวยงานราชการเชนเดียวกัน เปนผลทํา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มากกวาอาชีพอื่น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาระดับการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนใน
สัง กั ด เทศบาลนครลํ า ปาง ผู วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นา การมี ส ว นร ว มโดยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควร
ดําเนินการทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช
2546 ควรพิจารณาดําเนินการจัดอบรมสัมมนาและสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบและแสดงบทบาท หนาที่ ตามพระราชบัญญัติที่ได
กําหนดไว โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน
ทองถิ่นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ผูบริหารสถานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ควรนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชในการวางแผน
พัฒนาการเข ามามีส วนร วมของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐานโดยอาจจั ดการประชุ มหรื อจั ดศึก ษาดู งาน
สถานศึกษาตนแบบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจังตลอดจน
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาที่เขมแข็งหรือเปนแบบอยาง
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจพิจารณาถึง
ความรูความเขาใจการมีเวลาและความเสียสละที่จะเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
2. ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูสายปฏิบัติการสอน ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
3. ควรศึก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจของครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเกี่ย วกั บในการจัด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
4. ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนกับระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
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การศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
A Study of Life skills and Guidelines for Management of Student Affairs at
the Junior Secondary Level of Thetsaban 5 School (Ban Sri Bun Rueang),
Muang District, Lampang Province

ภัชรีพร คําแดง*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษา และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตตามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตาม
เพศ ระดับชั้นเรียนของนักเรียน รายไดของผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง และศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการดานกิจการนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 116 คน คัดเลือกดวยวิธี
สุมแบบงาย โดยใชสูตรTaro Yamane สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ สวนขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 28 คน เพื่อรับ
การสัมภาษณเชิงลึก รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.952 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
(t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffé ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผล
การเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียน พบวากลุมตัวอยาง ที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของ
นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางที่มี เพศ รายไดของผูปกครอง และอาชีพ
ของผูปกครองตางกัน มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แนวทาง
บริหารจัดการดานกิจการนักเรียน ควรฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัดสินใจคิดวิเคราะห ปญหาดวยตนเองมีเหตุผล ควรแนะนําใหนักเรียนทํากิจกรรม นันทนาการ และฝกใหนักเรียนมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํานโยบายการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน มาปรับปรุง
ทักษะชีวิตของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานกิจการ
นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน สวนครู ควรเปนแบบอยางที่ดี ใหนักเรียนไดเห็น ไดทําตาม และผูปกครอง
ควรเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง
คําสําคัญ : ทักษะชีวิต แนวทางการบริหารจัดการ กิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Abstract
This research aimed to study a performance level of students’ life skills in secondary schools
and compare the life skill performance by sex in the junior secondary classes of students, income of the
parents, and occupation of the parents, as well as study the guidelines for management of student affairs
at the secondary level of the school. The samples of 144 respondents were determined into two groups i.e.

*ภัชรีพร คําแดง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อ.เมือง จ.ลําปาง
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the first group was a total of 116 students in the junior secondary level, randomized by Taro Yamane
formula, and the second group was a total of 28 people composed of school administrators, school board,
and teachers that were determined for an interview by a purposive sampling method. The instrument was
a questionnaire with reliability coefficient at 0.952. The statistics in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance (One - way ANOVA) with a
pair-wise comparison of the difference by Scheffé method. The results showed that overall performance
level of life skills of students in the junior secondary level was moderate. The comparison of life skill
performance of students in different classes was different at statistically significant level of .05. The
opinions from samples with different sexes, incomes of the parents, and occupation of the parents were
different with no statistically significant level of .05. Guidelines for the management of student affairs
were found that students would be encouraged to do activities with pride by themselves, to be analytical
thinkers in decision-making, and to be interactive people with good relationship. The school
administrators would take this policy into effect to enhance life skills for their students; school board
would support activities to promote life skills in students; and teachers would be a good role model for
students. Lastly, parents would be good role models in a real action.
Keywords: Life skills, Management of Student Affairs, Thetsaban 5 School (Ban Sri Bun Rueang)

บทนํา
สภาพสังคมในทศวรรษใหม เปนยุคของความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ซึ่งไดสงผลกระทบตอเด็กวัยเรียน
ทั้งการดําเนินชีวิต และความคาดหวังของผูปกครองตอการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญตอสิ่งยั่วยุที่ไม
เหมาะสมตางๆรอบตัวกอใหเกิดปญหาเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ํา ขาดภูมิคุมกันทางสังคมที่ดีเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปแลว อาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณจิตใจ และมีความขัดแยงในชีวิตได
งาย ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหผูเรียนมีทักษะชีวิต
เปนภูมิคุมกัน ใหรอดพนตั้งรับตอการกาวรุกตอการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน
การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานที่สถานศึกษาจําเปนตองสงเสริมสนับสนุน และจัดใหมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง จึงเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่ตองใชความรูความเขาใจในกระบวนการบริหารตางๆ ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทักษะชีวิตแลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารกิจการนักเรียน เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปา
หมายในการบริ หารกิจการนักเรียนสําหรับ แนวคิดเรื่อ งทัก ษะชี วิตและการพัฒนาทั กษะชีวิต สํา นัก วิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ไดกลาววาการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต โดยเสริมสรางทักษะชีวิตใหมากที่สุด ทั้งใน 8
สาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากสถิติของฝายปกครอง งานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานทั่วไป ตามแบบบันทึกการตัดคะแนน
ความประพฤติตามคูมือควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2553 มีนักเรียนบางกลุมที่ผิดระเบียบของสถานศึกษาใน
หมวดตางๆ อยู ดังนั้นผูวิจัยในฐานะครูซึ่งเปนผูควบคุม ดูแล อบรม และสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
5 (บานศรีบุญเรือง) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยใชกรอบ
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แนวคิดองคประกอบการใชทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนด
องคประกอบทักษะชีวิตไว 4 องคประกอบ ไดแก 1) การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 2) การคิด
วิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด 4) การสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่น โดยนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลเพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรีย น
เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ ระดับชั้นเรียนของนักเรียน รายไดของ
ผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5
(บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในระดับขั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 165 คน โดยใชสูตรของ Taro Yamane
(ประคอง กรรณสูต, 2542 : 11) ในการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดตัวอยางของแตละระดับชั้นเรียน และเพศ ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 116 คน ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
2) ขอ มูล เชิง คุณ ภาพ ประชากรที่ใ ช ในการวิจั ยจะเน น ประชากรวิ จัย ที่มี ส วนเกี่ ย วข อ งกั บนั ก เรี ย น
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูปกครองนักเรียน จํานวน 216 คน โดยสุ ม
กลุมตัวอยางแบบ เจาะจง (purposive random) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
สวนผูปกครอง สุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (snowball sampling) กลุมตัวอยางใชการสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งสิ้น
จํานวน 28 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ
(check list) ไดแก เพศ ระดับขั้นเรียน รายไดของผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง ตอนที่ 2 เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยม ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม
องคประกอบทักษะชีวิตทั้ง 4 ดาน
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ
ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนที่ 2 เปนขอคําถามปลายเปดโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จากผูบริหาร
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สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูปกครอง เพื่อสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม
องคประกอบทักษะชีวิตทั้ง 4 ดาน
โดยนําแบบสอบถามซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และผานการทดลองใชแลว มา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Alpha Coefficient
ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .952

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทั้งหมด 144 ฉบับ แยกเปนขอมูลเชิง
ปริมาณ จํานวน 116 คน ขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหสภาพทั่วไปของสถิติพื้นฐาน กลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี่และคารอยละ และทําการ วิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย
(Mean : x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) หาระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตรายดานและโดยภาพรวม และ
วิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะชีวิตนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม
องคประกอบทักษะชีวิตทั้ง 4 ดาน สถิติที่ใช คือ หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที (t - test) จําแนกตาม เพศ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way
ANOVA) สําหรับ ระดับชั้นเรียน รายไดของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง
ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การด า นกิ จ การนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา ตามองคประกอบทักษะชีวิตทั้ง 4 ดาน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา
โดยใชการประมวลคาความถี่ (f) ของคําตอบและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวม มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ( x =3.09)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตาม เพศ
รายไดของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนระดับทักษะชีวิตของนักเรียนจําแนกตาม ระดับชั้น
เรียน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบวานักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา มีทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะชีวิตที่ไดจากคาคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามสูงกวาดานอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนไดจัดกระบวนการเรียนรูในตามหลักการ
Constructionism ในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ
ที่จะแกปญหา และนําเสนอสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ดังนั้นในการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนนี้
สามารถนําการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) มาปรับใชรวมกัน
ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุลีพร ดัดงาม (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถ
การใชทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ปการศึกษา 2554 มีความสามารถการใชทักษะขีวิต โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับคอนขางสูง ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐานที่ ตั้ ง ไวว า ความสามารถการใช ทั กษะชี วิ ต ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปการศึกษา 2554 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลางขึ้นไป
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ พบวา
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนในวัยนี้มีความคิด และการกระทําในสิ่งตางๆ คลายกัน
ทั้งเพศหญิงและชายก็มีความคิด มีทักษะชีวิตที่ไมตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ สหภัส อักษรถึง (2556) เรื่อง
ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรืยนมิวสิคทาวนไทยแลนด ผูปกครองที่มีเพศตางกัน
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน สวนผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิต
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับชั้นเรียน พบวาโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .003 อาจเปนเพราะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ยังมี
ทักษะชีวิตในดานตางๆ ต่ํากวาระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จะเปนรุนพี่ซึ่งผาน
ประสบการณชีวิตมากกวา ความคิดอาน การใชวิจารณญาน การมีมนุษยสัมพันธ รวมไปถึงการเรียนก็ยอมมีความรู
ความสามารถมากกวา และการที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะชีวิตที่ต่ํากวาระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เนื่องจากวานักเรียนเขามาศึกษาเปนระยะแรก ยังปรับตัวไมได และยังไมพรอมเทารุนพี่นั่นเอง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ มนัส ครองญาติ (2551) ที่ผลการวิจัย พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีสวนรวมในการ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามรายไดของ
ผูปกครอง พบวาโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะนักเรียนมีทักษะชีวิตในการมองโลกในแงดี ถึงแม
รายไดข องครอบครัว จะน อยก็ สามารถอยูร วมกั นได สอดคล องกั บผลการวิจัย ของ พิศ มัย จันทรสุขและผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (2556) เรื่องความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามรายได ผูปกครองที่มีรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน
ตางกัน มีความคาดหวัง ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ ในภาพรวมไมแตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวาโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูปกครอง
ไววางใจตอการอบรมใหความรูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสหภัส อักษรถึง (2556)
เรื่องศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรืยนมิวสิคทาวนไทยแลนด ผูปกครองที่มีอาชีพ
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด ในแตละดานคือ ฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ตัดสินใจคิดวิเคราะห ปญหาดวยตนเองมีเหตุผล หากแกปญหาไมไดควรปรึกษาผูปกครองกอนเสมอ
ควรแนะนําใหนักเรียนทํากิจกรรม นันทนาการ และฝกใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น และขอเสนอแนะที่เปน
แนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน มาปรับปรุงทักษะชีวิต คือผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนํานโยบายการ
บริห ารจัด การด านกิ จการนัก เรี ยน มาปรั บปรุง ทักษะชี วิต ของนั กเรี ยนให อยู ในระดั บที่ สูง ขึ้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน สวนครู ควรเปน
แบบอยางที่ดี ใหนักเรียนไดเห็น ไดทําตาม และผูปกครอง ควรเปนแบบอยางที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติและชักนําให
ลูกเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม พอแมแสดงความรักและยอมรับลูก ครอบครัวมีความอบอุนเปนมิตร ทําใหลูกมีความ
ปลอดภัย ทั้งทางรางกาย อารมณ และสังคม
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถการใชทักษะชีวิตระดับชั้นอื่นๆ ตอไป
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธความสามารถการใชทักษะชีวิต กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการดานกิจการนักเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ดานทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
4. ควรศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(บานศรีบุญเรือง)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริพร เสริตานนท อาจารยท่ีปรึกษา
อาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.พนิดา สินสุวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารย ดร.พิมพร ไชยตา กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธนี้เสร็จ
สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวย
พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
เขียนรายงานผลการวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน คณะครู และ
ขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทุก
ทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัย
สุ ด ท า ยนี้ ข อกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ท า นที่ มี ส ว นช ว ยให วิ ท ยานิ พ นธ ค รั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลงได ผู วิ จั ย หวั ง ว า
วิทยานิพนธนี้ คงจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
Development of Internal Supervision Model in Basic Education
Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3

กนิษฐา สวยสด*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 และเพื่อตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 วิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดใชวิธีเลือกกลุมผูใหขอมูล
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งกลุมผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ
ครูผูสอน รวม 9 คน จาก 3 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยเปน แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบบันทึกการ
สนทนากลุม วิ เคราะหขอมู ลแบบตี ความและสร างขอสรุปแบบอุปนัย และใชโปรแกรมสํ าเร็จรู ปชวย ในการ
วิเคราะหขอมูลผลการพัฒนารูปแบบโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การวางแผนการนิเทศ
การดําเนินการนิเทศ การสรุปและประเมินผล และการใหรางวัล ผลการตรวจสอบรูปแบบพบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน
10 คน เห็นดวยและยืนยันรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ที่ประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การสรุป/ประเมินผล การสราง
ขวัญ/กําลังใจ และเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนา/เผยแพร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การวางแผน
การนิเทศ การดําเนินการนิเทศ สรุป/ประเมินผล การสรางขวัญ/กําลังใจ และการพัฒนา/เผยแพร
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การนิเทศภายใน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3
Abstract
This research aimed to develop a model for internal supervision in basic education institutions
under Lampang Primary Educational Service Area Office 3 and to check and determine the model for the
internal supervision. This research was a qualitative study with a selection of purposive samplings of
which a total of 9 respondents of school administrators, academic teachers, and class teachers from the
three schools were in a process of in-depth interviews and a record of group discussion. Data analysis was
analyzed by a statistical software package to interpret with an inductive conclusion. The development of
internal supervision model based on an in-depth interview resulted in 4 components – planning,
supervising, summarizing/evaluating, and rewarding. The result in checking the model indicated that 10
experts agreed and confirmed the model of internal supervision, which were planning, supervising,
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summarizing/evaluating, building morale, as well as one more component - developing/disseminating.
The findings of the research indicated that the internal supervision model in basic education institutions
under Lampang Primary Educational Service Area Office 3 consisted of 5 components which were
planning, supervising, summarizing/evaluating, building morale, and developing/disseminating.
Keywords: Model Development, Internal Supervision, Basic Education Institutions, Lampang Primary
Educational Service Area Office 3

บทนํา

การนิ เ ทศภายในมี จุ ด มุ ง หมายหลั ก คื อ มุ ง พั ฒ นาครู อ าจารย ใ นสถานศึ ก ษา ให รู จั ก วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น เพื่อใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมายของสถานศึกษา ซึ่งความสําเร็จของการ
นิเทศภายในสวนหนึ่ง ขึ้นอยูกับการสนับสนุนและการเห็นความสําคัญของการนิเทศของผูบริหาร การนิเทศจึงเปน
หนาที่โดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546:
66–67) การนิเทศภายในจึงมีสําคัญและความจําเปนดังที่สงัด อุทรานันท (2530) กลาวถึงเหตุผล และความจําเปน
ของการนิเทศภายในโรงเรียน ไวดังนี้ 1) ศึกษานิเทศกโดยตําแหนงมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถที่จะสนองความ
ตองการนิเทศของโรงเรียนตาง ๆ ไดทั่วถึง 2) สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึง
เปนการยากที่ศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกโรงเรียนจะรูสภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของโรงเรียน การสนอง
ความตองการจึงเปนไปไดยาก 3)สภาพปจจุบัน บุคลากรภายในโรงเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถเพียงพอและ
บางคนยังมีความชํานาญโดยเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย 4) เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการและวิธีการนิเทศ
การศึกษาสมัยใหม
ประกาศคณะกรรมการคุรุ สภา เรื่ อง สาระความรูและสมรรถนะของผู ประกอบวิชาชีพครู ผูบริ หาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ กําหนดสาระความรูตามมาตรฐาน
ความรูและสมรรถนะดานการนิเทศของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานสาระความรู ดังนี้ หลักและแนวคิด
เกี่ยวกับการการนิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษา การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา และกําหนด
สมรรถนะ ดังนี้ สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา สรุปไดวา ดานการนิเทศ ผูบริหารตองมีความรู เรื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับการการนิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษา การวางแผน และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา และมี
ความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554: หนา 108–109) ดังนั้น
ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาก็คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพผูเรียนนั้นการพัฒนาครูใหสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงขึ้น การนิเทศภายในจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน จนทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและถาวร แตเนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ยังไมมีรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําไปเปนแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก มีหนาที่ในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชใน
การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3
2. เพื่อตรวจสอบรูป แบบการนิเ ทศภายในสถานศึ กษาขั้นพื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3

วิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาที่ใชพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ โรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน เลือกแบบเจาะจง คือ โรงเรียนชุมชนบานสา
โรงเรียนบานมวง และโรงเรียนบานวังโปง
กลุมผูใหขอมูล
กลุมผู ใหข อมูลที่ ใชพั ฒนารู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึ กษาขั้นพื้น ฐาน สังกั ดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน และครูผูสอน พื้นที่
ศึกษาละ 1 คน
กลุมผูใหขอมูลที่ใชตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 โดยวิธีการสนทนากลุม เปนผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศภายใน จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ประเภท ไดแก
1. แบบสัมภาษณ มี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เปนแบบสํารวจรายการ
(Check list) ที่เปนการใหผูตอบแบบสัมภาษณไดระบุสถานภาพของแตละบุคคล ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. แบบบันทึกการสนทนากลุม เปนแบบบันทึกผลการสนทนากลุม ของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ผูใหขอมูลที่ใชพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และตรวจสอบรูปแบบ โดยวิธีสนทนากลุม

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลแบบตีความและสรางขอสรุปแบบอุปนัย การบันทึกภาคสนามโดยการจดบันทึกอยาง
ละเอียด บันทึกเสียงโดยใชเครื่องบันทึกเสียง ถอดเทปทันทีหลังการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ATLAS.ti ชวยในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
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ผลการศึกษา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 3 ประกอบด ว ย 5 องค ป ระกอบ คื อ การวางแผนการนิ เ ทศ การดํ า เนิ น การนิ เ ทศ การสรุ ป /ประเมิ น ผล
การสรางขวัญ/กําลังใจ และการพัฒนา/เผยแพร ดังมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย การกําหนดโครงการนิเทศภายในลงในแผนปฏิบัติการประจําป
โดยการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหปญหา และกําหนดกิจกรรม การนิเทศ การกําหนดผูรับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงาน กําหนดปฏิทินการนิเทศ และสรางเครื่องมือการนิเทศ
2. การดําเนินการนิเทศ มี 2 แบบ ไดแก
2.1 การนิ เ ทศแบบเป น ทางการ ประกอบด ว ย การศึ ก ษาป ญ หา การวิ เ คราะห ป ญ หา การเสนอ
แนวทางการแกปญหา เลือกแนวทางการแกปญหา นิเทศตามแนวทางที่เลือก ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การ
ดําเนินงาน
2.2 การนิเทศแบบไมเปนทางการ ประกอบดวย ปญหาหรือสถานการณที่พบ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
การนิเทศแบบไมเปนทางการ สามารถนําปญหา/หรือสถานการณที่พบเขาสูกระบวนการนิเทศแบบเปน
ทางการไดขึ้นอยูกับประเด็นปญหาหรือสถานการณที่พบ และมีการเสริมแรง ไดแก การเสริมแรงทางบวกเพื่อใหกําลัง
ในการปฏิบัติงาน และการเสริมแรงทางลบเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งการแบบเปนทางการและการ
แบบไมเปนทางการ
3. การสรุปและประเมินผล
3.1 การประเมิน ความสํ าเร็ จ ประกอบด ว ย การประเมิ น คุ ณภาพผู เ รี ยน การประเมิน คุ ณ ภาพครู
การประเมินผลการบริหารจัดการของผูบริหาร และการประเมินความสําเร็จของโรงเรียน
3.2 การสรุปผลการนิเทศ ประกอบดวย การประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการนิเทศ
ภายใน และการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา
4. การสรางขวัญและกําลังใจ ประกอบดวย การพิจารณาความดีความชอบ สงเสริมใหเขาประกวดแขงขัน
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ และสงเสริมใหประเมินวิทยฐานะเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ
5. การพัฒนาและเผยแพร ประกอบดวย การพัฒนาการนิเทศ โดยการปรับปรุง และพัฒนาใหเปนวิธี
ปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม และนําไปเผยแพรตอไป
ผลการตรวจสอบรูปแบบพบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เห็นดวยกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การสรุป/ประเมินผล และ
การใหรางวัล โดยไดใหขอเสนอแนะในการปรับคํานิยามในแตละองคประกอบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไดให
ขอเสนอแนะวาควรเพิ่มองคประกอบการพัฒนา/เผยแพร เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
จากการตรวจสอบรูปแบบดังกลาว ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยและยืนยันรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ที่ประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการ
นิเทศ การสรุป/ประเมินผล การสรางขวัญ/กําลังใจ และการพัฒนา/เผยแพร
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 สรุปผลไดวา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศ ขั้นการดําเนินการ
นิเทศ ขั้นสรุปและประเมินผล ขั้นการสรางขวัญ และกําลังใจ และขั้นการพัฒนาและเผยแพร สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ สถานศึกษาสวนใหญเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก การปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนจึงมีความสัมพันธใกลชิด สามารถประชุมหรือพูดคุย
ปรึกษาหารือกันระหวางครูและผูบริหารสถานศึกษาไดทุกโอกาสและเวลา ทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเกิดขึ้นได
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการตลอดเวลาที่โอกาสอํานวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของกุลวดี บังโชติ
(2547: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนใน
พระราชสํานัก พบวา รูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนในพระราชสํานัก
ประกอบดวย 1) การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียน 3) ยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคลองกับรัตนา นครเทพ (2552:
90–91) ที่ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใชแบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 1) สภาพการดําเนินการ
นิเทศภายใน 2) ความตองการในการนิเทศภายใน 3) การจัดองคกร 4) กระบวนการนิเทศ และ 5) ประเมินผล
ความสําเร็จ และยังสอดคลองกับ Jeizan (1999: 4020, อางในกันยา เจริญถอย, 2553 : 67) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
บทบาทของผูนิเทศซึ่งเปนผูนําดานการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบวา ถาผูนิเทศ
เปนผูบริหาร หรือเปนผูนํา จะสามารถสนับสนุน และสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับ
การวางแผนการจัดการและการประสานงาน
จากการดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา เมื่อนําขอมูลมา
วิ เ คราะห โ ดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทํ า ให ไ ด รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลํ า ปาง เขต 3 ประกอบด ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น การวางแผนการนิ เ ทศ
ขั้นการดําเนินการนิเทศ ขั้นการสรุปและประเมินผล และขั้นการใหรางวัล และเมื่อนํารูปแบบดังกลาวมาใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการนิเทศภายในตรวจสอบ โดยการสนทนากลุม ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึ กษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ให มีความถูกตอ ง
สมบูรณ และเหมาะสมมากขึ้น ขอเสนอแนะที่สําคัญมีดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน กอนที่จะเขียนแผนงาน/โครงการควรมี
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหปญหา และในโครงการควรกําหนดกิจกรรมการนิเทศไวดวย 2) ขั้นการ
ดําเนินการนิเทศ ควรนิยามคําวาเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบใหชัดเจน เพราะเปนทั้งการใหคุณและโทษ
อาจมีผลตอการสภาพการปฏิบัติงานของครูได และใหเชื่อมโยงสัญลักษณเปนสาเหตุของจากการนิเทศแบบไมเปน
ทางการไปหานิเทศแบบเปนทางการ แทนการเชื่อมโยงสัญลักษณเปนสาเหตุของจากปญหา/หรือสถานการณที่พบไป
หานิเทศแบบเปนทางการ 3) ขั้นการใหรางวัล ควรใชคําวาขั้นการสรางขวัญและกําลังใจ รางวัลจากการประกวดแขงขัน
ควรใชคําวา การยกยองเชิดชูเกียรติ และความกาวหนาในวิชาชีพ ควรใชคําวา สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ เพื่อให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 4) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเพิ่มขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาและเผยแพร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหเปน
วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม และนําไปเผยแพรตอไป จากขอเสนอแนะดังกลาวผูวิจัยจึงไดปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
ซึ่งประกอบดวย

- 365 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศ ขั้นการดําเนินการนิเทศ ขั้นสรุปและประเมินผล ขั้นการสรางขวัญ และ
กําลังใจ และขั้นการพัฒนาและเผยแพร
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง
เขต 3 ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ลั ก ษณะเด น ที่ แ ตกต า งจากแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาหรื อ หน ว ยงานทางการศึ ก ษา คื อ
1) ในขั้นการดําเนินการนิเทศ จะมีกระบวนการนิเทศ 2 แบบ คือ การนิเทศแบบเปนทางการ และการนิเทศแบบไมเปน
ทางการ และเมื่อดําเนินการการนิเทศแบบไมเปนทางการแลวยังสามารถนําเขาสูกระบวนการการนิเทศแบบเปน
ทางการได เพื่ อ ให ก ารนิ เ ทศนั้ น บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการนิ เ ทศ 2) ขั้ น การพั ฒ นาและเผยแพร ทํ า ให เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถสรางเครือขายการนิเทศไดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 3 ที่คนพบไปใชอยางเต็มรูปแบบ
2. ควรเผยแพรผลการดําเนินงานแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. สรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบ ยืนยันผลการวิจัยอีกครั้ง โดยนํารหัสหลัก รหัสรอง และ
รายละเอียดยอยๆ มาเปนขอคําถาม อันจะทําใหงานวิจัยในครั้งนี้มคี วามนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น
2. นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 3 ไปทดลองใชกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พัฒนาเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาตอไป

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจากอาจารย ดร.จุรีย สรอยเพชร ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย
ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการที่ปรึกษา และ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสัมภาษณ รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย ขอขอบคุณ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนชุมชนบานสา โรงเรียนบานมวง และโรงเรียนบานวังโปง
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ทุกทานที่เสียเวลาในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหวิทยานิพนธครั้งนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธนี้จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป
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การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Implementation of Education Standards (Developing Stage) in Child Development
Centers under Nikhom Pattana Sub-district Administrative Organization,
Muang Lampang District, Lampang Province

วารุณี เปงตา*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 10
ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพั ฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพั ฒนา ประชากรที่ใชใ น
การศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการ ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กจํานวน 20 คน และกลุมตัวอยางผูปกครอง
จํานวน 59 รวมทั้งสิ้น 79 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบ (t-test) ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมาตรฐานที่ 5
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อยูใน
ระดับ มาก ระดั บความคิด เห็ นในการดํ าเนิน งานตามมาตรฐานการศึ กษาฯ เปรีย บเทีย บการดํ าเนิน งานระหว า ง
มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 10 จําแนกตามสถานภาพ คือ คณะกรรมการฯ ครู ผูชวยครู และผูปกครองเด็ก พบวา
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ นระดับมาก และโดยรวมมาตรฐานที่ 10 มากกวามาตรฐานที่ 5 ปญหาการดําเนินงานที่
พบมากที่สุด คือเรื่องสภาพอากาศในหองเรียนรอน ขอเสนอแนะที่ไดรับมากที่สุด คือ แยกหองเรียนสอนตามวัย จัด
หองเรียนเปนสัดเปนสวน
คําสําคัญ : การดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา
Abstract
This research aimed to study the implementation of education standards 5 and 10 (the
developing stage) in child development centers of Nikhom Pattana Sub-district Administrative
Organization. The population in the study was a total of 20 respondents composed of child-care teachers,
child-care assistant teachers, and center boards, and the samples of 59 respondents were selected from
parents. The instrument was an interview with statistics for analysis, i.e. frequency, percentage, mean and
standard deviation, and t-test. The results were found that the overall opinions of the respondents were at
a high level. When considered in individual aspects, it was found that according to standard 10, the aspect

______________________________________________________________________________________
* วารุณี เปงตา รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
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of the child development centers with an environment and service provision to encourage learners in
developing their spontaneous potentiality was at a high level. Also, upon standard 5 the aspect of child
development centers with a resource and the environment provision conducive to effective learning
experience was at a high level. The comparative opinions on the implementation of education standards
between the 5th and 10th standard based on respondents’ positions – center boards, teachers, assistant
teachers and parents were found at a high level in the overall views. Anyway, those of the 10th standard
were higher than those of the 5th standard. The most common problem was the hot air in the classroom,
and the most suggestion was the class to be classified by age and functioned in an appropriate space.
Keywords: Implementation, Education Standards (Developing Stage), Child Development Center,
Nikhom Pattana Sub-district Administrative Organization

บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ไดวางแนวทางเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน ดังปรากฏในมาตรา 282 วารัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่น
ตามหลักแห งการปกครองตนเองตามเจตนารมณข องประชาชนในท องถิ่น สํา หรับเรื่องอํ านาจหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ไดกําหนดไวในมาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของรัฐ ถึงแมในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาใชฉบับพุทธศักราช 2550 แตในเรื่อง
บทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังมีบัญญัติไวเชนเดิม จากบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 16 ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กปฐมวัยดวย ซึ่งเปนผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สวนราชการตาง ๆ ดําเนินการ ถายโอนใหเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
จากรัฐบาล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทนตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสวน
ราชการตางๆ ไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นเอง และถือวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ไดบัญญัติไวในมาตรา 18 วา การศึกษาปฐมวัยใหจัดใน
สถานพัฒนาปฐมวัยไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีหนาที่
ในการจัดการศึกษาเพื่อบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 โดยไดรับการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและ
ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเอง โดยไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก กรมพัฒนาชุมชน และ
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นเอง ยุบรวมกับในชื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
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บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ทุกป
การศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2555 และ 2556 พบวา ผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) มาตรฐานที่ 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณ
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากหลายปจจัยเปนขอจํากัดในการทํางานในมาตรฐานที่ 5 ซึ่ง
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรูของเด็ก มาตรฐานที่ 10 เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและการ
บริการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ คณะผูบริหารจึงตองการทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คณะครูและผูปกครองเด็กเพื่อเปนแนวทางการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯในปตอไป ซึ่งไดเล็งเห็นความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงผลใหเด็กไดเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหครู ไดจัดประสบการณ กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรูของเด็ก โดยใชทรัพยากรตางๆ และการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติอยางเต็ม
ศักยภาพ การจัดสภาพแวดลอมจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวเด็กอยูเสมอและ
ตลอดเวลา เด็กไดมีประสบการณตรง ไดสัมผัส ทดลอง ลองผิดลองถูก เรียนรูดวยตัวเอง ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน
รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มวัย
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ จึงจําเปนตองกําหนดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่เติบใหญเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) โดยจําแนกตาม สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรร/ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯครู และผูชวยครู ทั้งหมด จํานวน 20 คน กลุมตัวอยางผูปกครองเด็ก
จํานวน 59 คน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 79 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป นเครื่ องมื อที่ผู วิ จั ยสร างขึ้ น คื อแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานศูนย พั ฒนาเด็ กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ จํานวน 5 ขอ
และแบบสอบถามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกออกเปน 2 ดาน จํานวน 30 ขอ ไดแก ตามมาตรฐานที่
5 จํานวน 15 ขอ มาตรฐานที่ 10 จํานวน 15 ขอ มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
เกี่ยวกับ ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นที่เปน ซึ่ง
ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) ระหวาง .80 – 1 และมีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .89

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 79 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 10 ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ทําการคํานวณหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายมาตรฐานและโดยรวม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร

ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็น โดยรวมรายดาน ของคณะกรรมการศูนยฯ ครู ผูชวยครูและผูปกครองเด็กที่มีตอการ
ดําเนิน งานของศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ก องคก ารบริห ารสว นตํ าบลนิ คมพัฒนา อํา เภอเมือ งลํ าปางจั งหวัด ลํา ปาง ตาม
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 มาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการ
จัดสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ไดระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02
2. เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกตาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 2 กลุม
ได แก คณะกรรมการ/ครู / ผูช ว ยครู ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กฯ และผูป กครอง จากการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ดเห็ นของ
คณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยรวมและรายขอ พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.77
3. เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริ ก ารที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยจํ า แนกตามสถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม 2 กลุม ไดแก คณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยรวม อยูในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1.ระดับความคิดเห็นในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยคําถามสรางมาจากตัวบงชี้ ตามมาตรฐานที่ 5 ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีทรั พยากรและสภาพแวดลอ มที่เ อื้อ ตอการจัดประสบการณการเรียนรูอ ยางมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
มาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ จากการศึกษาพบว า ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อยูในระดับมากจะเห็นไดว า
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555:บทความ) เรื่อง สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มาตรฐานที่ 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ พบวา ผูปกครองเด็ก มีระดับความคิดเห็นโดยรวมรายดาน อยูในระดับมาก จะเห็นได
วาสอดคลองกับผลการวิจัยของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555:บทความ) เรื่อง สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ มาตรฐานที่ 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม ไดระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 พบวา อาคารสถานที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เนื่องจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯไดรับการสนับสนุนอาคารเรียนจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น 1 อาคาร และไดรับการสนับสนุน
อาคารเรียนจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 1 อาคาร พรอม สิ่งอํานวย ความสะดวกและความปลอดภัย ตางๆ
จากองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา เชน เครื่องดับเพลิง หองพยาบาล พัดลมติดผนัง มุงลวด ลานกิจกรรม
เครื่องเลนสนาม สื่อการจัดประสบการณ สิ่งแวดลอม ถังเก็บน้ําใช เปนตน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546:27) ที่วาดวยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมใหม ทั้ง
บุคคล ไดแก ครู เด็ก และบุคลากรอื่น ดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณตางๆ รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูใหโอกาสเด็กไดทํา
กิจกรรมดวยตนเอง จัดเตรียมของเลนและสื่อเพื่อเลน ใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลองสิ่งใหมๆ ตามลําพังและเปนกลุม
ในสถานที่ปลอดภัย แตไมควรละทิ้งใหเด็กอยูตามลําพัง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรเพิ่มประเด็นในการศึกษา และวัดระดับในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯใหครบทุกดานให
มีความสอดคลองมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯในดานตางๆครบ
ทุกดาน
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรรายงานผลการวิจัยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯตามาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนานี้เสนอผูบริหาร คณะกรรมการ เพื่อหาแนวทางดําเนินงานตอไปใน
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม การบริการ ความปลอดภัยแกผูเรียน
2. นําขอมูลตางๆมาวางแผนการดําเนินงานตอไปอยางเปนระบบ โดยอางอิงจากการวิจัยในครั้งนี้

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร.ศิริพร เสรีตานนท ประธานกรรมการที่ปรึกษา
อาจารย ดร.สาโรจน แกวอรุณ กรรมการ อาจารย ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการ และ อาจารย ดร.สุจิรา
หาผล กรรมการที่ปรึกษาสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชียวชาญทุกทานที่
กรุณ าชว ยพิจ ารณาและใหคํา แนะนํา เกี่ย วกับ เนื้อ หาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมทั้งใหข อเสนอแนะที่ เป น
ประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัยขอขอบคุณ คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ผูปกครองสังกัด องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา ทุกทานที่สละเวลาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
มากตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555) สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

อาจารย ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา*

1. บทนํา
เครื่องมือดานการบริหารจัดการดุลยภาพตัวหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลาย ได แก The
Balances
Scorecard ไดถูกนํามาเปนกรอบแนวทางกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จตามเปาหมายในการดําเนินงานหลักของ
องคกร ซึ่งมุมมองทั้ง 4 ดาน เกี่ยวของกับมุมมองดานลูกคา ดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน และสุดทาย
มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต ทําใหองคกรตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตางหันมาวิเคราะห
มุมมองทั้ ง 4 ด าน โดยเฉพาะองค ประกอบดานกระบวนการภายในองค กร และการให ความสนใจกั บผูมี สว น
เกี่ยวของกับการดําเนินงานและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งกลุมแรกที่องคกรควรคํานึงถึง คือผูลงทุนหรือผูถือหุน ที่มี
เปาหมายอยูที่การไดรับผลตอบแทน หรือเงินปนผลที่สูงขึ้น แตหากมองดานพนักงาน หรือผูที่ปฏิบัติงาน ความ
ตองการหรือเปาหมายอันดับตนๆ คือ ตองการคาตอบแทนที่เปนรายรับที่สูงขึ้น รวมทั้งผลประโยชนตางๆ ที่สูงขึ้น
เชนกัน รวมถึงความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน หรือโอกาสที่จะไดรับ เปนตน
องคกรธุรกิจเองก็มีเปาหมายเชนกัน พยายามใหความสําคัญและตอบสนองตอเปาหมายหลักขององคกร
ไดแก การทํากําไร การเจริญเติบโต การแขงขันไดและอยูรอดอยางยั่งยืน องคกรเองจึงหันมาใหความสําคัญกับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ และพยายามนํามาปรับใชในกิจกรรม การดําเนิน งานตางๆ เพื่อการเชื่อมโยงเปาหมายของ
องคกร และเปาหมายของผูมีสวนเกี่ยวของใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนที่ทราบกันดีวา แรงขับเคลื่อน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร ก็คือพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในองคกรนั่นเอง แลวเรา
จะแนใจอยางไรวา บุคลากรหรือพนักงานเหลานั้น ไดปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศนที่
องคกรกําหนดไว
จากแนวคิดดังกลาว จึงตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และบูรณาการใหสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงานและองคกร

2. ความหมายและความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่จักทําขึ้นเพื่อใหการจัดการทรัพยากรมนุษยใช
ในการการขับเคลื่อนและผลักดันใหผลการปฏิบตั ิงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยมี
กระบวนการปรับปรุง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมุงเนนการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการ
เชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบตั ภิ ารกิจขององคกร และการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีลักษณะมุงสู
เปาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน เริ่มจาก
การปฏิบัตภิ ารกิจที่ตองอาศัย ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของผูปฏิบตั ิงาน และการพัฒนา
พนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
* อาจารย ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง
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จากความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่กลาวแลว องคกรถึงตองสรางมิติในการทํางานเขา
ดวยกัน ดังนี้
1. การเชื่อมโยงในแนวดิ่ง คือ การเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร หนวยงาน และ
ของพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยการผานกระบวนการปฏิบัตงิ าน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณของพนักงานเปนองคประกอบ
2. การเชื่อมโยงในแนวราบ คือ การนําผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปใชในการดําเนินกิจกรรมดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การใหการศึกษา อบรม การสอนงาน การวางแผนการงานอาชีพ เปนตน

3. วัตถุประสงคของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. เพื่อใหผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่องคกรตั้งไว และมุงสู
เปาหมายในทิศทางเดียวกันใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. เพื่อดําเนินการปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของ
องคกร หนวยงาน และพนักงาน
3. เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนความรู และทักษะในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
4. เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานจัดการผลการปฏิบตั ิงาน และการเรียนรูด วยตนเอง
5. เพื่อใหพนักงานยอมรับความสามารถ และศักยภาพของตนเอง เห็นถึงจุดดีและจุดดอยของตนเอง
เห็นพองดวยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันกับผูเ กี่ยวของในการประเมิน
6. เพื่อการจัดทําขอมูลสําหรับใชประกอบการเลื่อนตําแหนง และการจายคาตอบแทนและการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม

4. ความแตกตางระหวางการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Appraising Performance)
1. ไมไดกาํ หนดเปาหมายการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับ
เปาหมายขององคกร
2. การประเมินเพื่อหาขอบกพรอง
3. พนักงานตองปฏิบัติตามคําสั่งอยางเดียว
4. บทบาทผูบังคับบัญชาเปนผูต ัดสิน
5. การประเมินโดยผูบังคับบัญชาเทานั้น
6. การประเมินผลจะทําเปนครั้งคราว หรือเทาที่จําเปน
หรือตองการ
7. การประเมินผลกอใหเกิดอคติ/ ความเครียด หรือมี
ขอโตแยง
8. นําผลลัพธทไี่ ดไปใชอยางจํากัด เฉพาะการใหคณ
ุ
ใหโทษ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)
1. กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
ขององคกรไวอยางชัดเจน
2. การประเมินเพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนา
3. พนักงานสามารถใหขอเสนอแนะและปฏิบัติงานรวมกัน
กับผูบังคับบัญชาและผูเ กี่ยวของ
4. บทบาทผูบังคับบัญชาเปนผูฝ กสอน
5. การประเมินจากรอบดาน
6. การประเมินผลตองกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การประเมินผลจะสรางบรรยากาศแหงความรวมมือ
และการมีสวนรวม
8. นําผลลัพธทไี่ ดไปใชอยางหลากหลายในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
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จากแนวคิดที่พัฒนาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสูการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปน
กระบวนการในการนําเอาเปาหมายขององคกร มาสูเปาหมายของหนวยงาน และเปาหมายของพนักงาน เปนการ
มองภาพข า งหน า แทนข อ บกพร อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และมุ ง เน น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย โดยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ใหพนักงานยอมรับในการคนหาสาเหตุของความบกพรอง การแกไขในการบริหารงานจะ
ใชวิธีการใหมีสวนรวมและมีการใหขอมูลปอนกลับอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อใหการประเมินเปนไปตามเปาหมายที่
ไดตั้งไว

5. ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เปาหมายองคกร


การวางแผนเพื่อ
การปฏิบัติงาน





การสรุป/ทบทวนผล
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน


การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รูป : ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1. การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนแรกนี้ เปนการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานที่มุงสูวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ซึ่ง
วิสัยทัศน คือ ทิศทางองคกรวาตองการเปน อยู ที่ใด อยากบรรลุถึงอะไร เพื่อชี้ใหเห็นสิ่งที่องคกรตองการใน
อนาคต พันธกิจ คือ ภารกิจหลักที่เปนจุดมุงหวังและขอบขายการดําเนินงานขององคกร เปาหมาย คือ ระดับหรือ
เกณฑของผลการปฏิบัติท่คี าดหวังการกําหนดเปาหมาย ใชเปนหลักในการเปรียบวัดความกาวหนา และความสําเร็จ
ของภารกิจขององคกร ซึ่งการตั้งเปาหมายขึ้นอยูกับ ทิศทางและนโยบายของการบริหารจัดการ สถานการณปจจุบัน
หรือสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งจูงใจหรือทาทาย
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การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน ดูจากวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรเปนหลัก นอกจากนี้
จะตองมีการทบทวนหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละงานวาตองการความรู ความสามารถ ทักษะที่ใชในการ
ปฏิบัติงานอยางไร อะไรบาง รวมทั้งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาใหสอดคลองตอเปาหมายดวยวิธี
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Setting Work Standard) เพื่อใหพนักงานไดทํางานสัมพันธกับมาตรฐาน
เหลานั้น และลดการปฏิบัติงานที่บกพรองออกไป เพราะความสําคัญของมาตรฐาน คือสิ่งที่เกี่ยวของกับงานมากที่สุด
และทําใหงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และตอดวยตัวชี้วัดผลงานตามเปาหมาย
ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไดทิศทางสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งตองกําหนดดานความรู ความสามารถ
ทักษะตางๆ ที่ตองการแลว ตองมีการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการปฏิบัติงานไปพรอมกันดวย นอกจากนี้อาจจะตองมี
การประเมินพฤติกรรมการทํางานที่สอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรมขององคกรควบคูไปดวย ในที่สุดก็จะไดแผนเพื่อ
การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2. การปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทําความเขาใจ และตกลงรวมกันตามเปาหมาย และตัวชี้วัดแลว ก็จะ
ดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ในขั้นตอนนี้จะมีการกระตุนใหผูปฏิบัติงานใสใจถึงความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติหนาที่ มีการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ชี้แนะอยางเปดเผย มีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน การ
ทบทวนการปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และตองมีการรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะๆ สําหรับการเก็บหรือการ
รวบรวมขอมูลอาจใชแบบฟอรมตามที่กําหนด หรือมีการสํารวจ ออกแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ หรือ
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบและรับรองความถูกตองของขอมูลและ
สามารถดูผลสัมฤทธิ์ได ณ. เวลาใดเวลาหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะถูกการประเมินจากหลายฝาย หรือเปนการประเมินแบบรอบ
ดาน (360 องศา) เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ลําดับขั้นในการประเมินจะ
อธิบายรายละเอียดวาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละระดับตองเปนการประเมินอยางเปนทางการ มี
การเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดวาผลที่ไดตรงตามมาตรฐาน หรือ ต่ํา สูงกวามาตรฐานอยางไร
นอกจากนี้ตองมีการชี้แจง หรือแจงใหผูถูกประเมินรับรู มีโอกาสใหพนักงานประเมินตนเอง และการใหขอมูล
ยอนกลับ รวมถึงการทําสาเหตุเพื่อเสนอทางเลือก หรือแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมกัน และอาจตองใช
วิธีการสัมภาษณ หรือชี้แจงในประเด็นที่ตองการความเห็นเพิ่มเติม

การวิเคราะหงาน

มาตรฐานการทํางาน

รูป : แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ป จ จุ บั น มิ ใ ช ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงเพี ย งผู เ ดี ย วอี ก ต อ ไป
ถึงแมวาหัวหนางานจะดูแลใกลชิด และไดเห็นพฤติกรรมการทํางานของลูกนองตลอดเวลาก็ตาม อาจเกิดอคติบาง
ประการ ดังนั้นในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินตนเองดวย วิธีนี้เปน
การใหพนักงานไดวิเคราะห ทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง แตอาจเปนไปไดที่บางครั้งจะประเมินผลงานของ
ตนเองสูงกวาความเปนจริง ในระดับหัวหนางานยังสามารถใหลูกนอยประเมินผูบังคับบัญชาโดยตรงไดดวย นอกจากนี้
ยังมีการประเมินโดยเพื่อนรวมงาน การประเมินโดยคณะกรรมการ และการปอนกลับแบบรอบทิศ
2. มีวิธีการประเมินใชแบบเปนทางการ เครื่องมือที่ใชในการประเมินมักถูกออกแบบไวแลว โดยสวนใหญ
เปนแบบฟอรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมสเกลการใหคะแนน แตโปรแกรมหรือรายละเอียดตางๆ ควรมี
การปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมขององคกร / ธุรกิจ และการดําเนินกิจการ นอกจากนี้การ
ประเมินจะตองถูกกําหนดไวดวยวาระยะเวลาในการประเมินเปนเชนไร เชน การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3
เดือน หรือประจําป
3. การสัมภาษณเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรกระทําดวยมุงหวังใหการประเมินผลไดรับการ
แกไข เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ และแนวทางการอบรมความรู ทักษะเพิ่มเติม และเปนไปในลักษณะการเสริมแรง
มากกวาการลงโทษ
ขั้นตอนที่ 4. การสรุป / ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนสุดทาย เปนการสรุป ทบทวนผลของการปฏิบัติงานที่ผานมาวาไดผลงานตามเปาหมายหรือไม
เกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร มีการสรุป ชี้แจงถึงผลสําเร็จของงานวามีความแตกตาง หรือเปนไป
ตามมาตรฐานอยางไร ทั้งในมุมมองของผูประเมินและผูถูกประเมินทั้งจากการรับฟงความคิดเห็น การสัมภาษณ และ
จากขอมูลปอนกลับ เพื่อวางแนวทาง แผนการปรับปรุงใหการปฏิบัติงานในชวงตอไปของพนักงานประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย และมีการปองกันหากเกิดกรณีที่มกี ารโตแยงจะตองกระทําในขอบเขตที่เหมาะสม ขอมูลการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะถูกนํามาใชเพื่อการประเมินศักยภาพ และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน และเพื่อการพัฒนา
บุคลากร เชน การใหการศึกษา ฝกอบรมสัมมนา การสอนงาน และการฝกอบรมในงาน การใหโอกาสในการเรียนรู
และการพัฒนาอาชีพ หรือตามนโยบายขององคกร
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6. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคกรและหนวยงานจะมีการออกแบบฟอรมสําหรับใชเพื่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายในองคกร
ตามระดับของผูปฏิบัติงาน โดยสวนใหญจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมหรือปจจัยตางๆ มีระดับ
สเกลการใหคะแนน และอาจเพิม่ รูปแบบในการเขียน เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม หรือมีขอสรุปอื่นๆ ตามตองการเพื่อการ
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ดังตัวอยางตอไปนี้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชื่อพนักงาน

.

รหัสพนักงาน

วันเขาทํางาน

.

ตําแหนงงาน

อายุงาน
หนวยงาน
วันที่ทําการประเมิน

.
.
.

.
.

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

.

ผูบังคับบัญชา

.

วันที่บันทึกการประเมิน

.

ลักษณะการประเมิน
 ประเมินโดยผูบังคับบัญชา

 ประเมินโดยตนเอง

 ประเมินโดยเพื่อนรวมงาน

 ประเมินโดยผูใตบังคับบัญชา

 ประเมินโดยคณะกรรมการ

 อื่น ๆ

.

ระดับการประเมิน
 ระดับปฏิบตั ิการ

 ระดับปฏิบตั ิการอาวุโส

 ระดับบังคับบัญชา (ตน กลาง สูง)

 อื่น ๆ

สวนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 การวางแผนงานประจําป
สวนที่ 3 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

.
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สวนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน – การบังคับบัญชาระดับตน
Part 1 Performance Appraisal – Supervisory Level
ปจจัย
Factors

ลําดับคะแนน
Rating Scale

1. ความรูในงาน (Work 2 : มีความรูในงานเพียงพอ และปรับใชไดแตตองมีผูให
Knowledge)
คําแนะนํา
3 : มีความรูในงานดี และสามารถปรับใชเปนที่พอใจ
4 : มีความรูในงานดีมาก และสามารถปรับใชเปนอยางดี
5 : มีความรูในงานในระดับลึกซึ้ง นําไปปรับใชไดอยางดีเยีย่ ม
2. ความรับผิดชอบใน
หนาที่
(Accountability)

2 : มีความรับผิดชอบในงานที่ทําตามปกติ
3 : มีความรับผิดชอบที่พอควร และแสดงออกถึงความตั้งใจ
4 : มีความรับผิดชอบสูง โดยไมตอ งมีการติดตามจากระดับบน
5 : มีความรับผิดชอบสูงมาก แมมีงานพิเศษเพิ่มมากขึ้น แตก็
ยังรับผิดชอบไดเต็มที่สม่ําเสมอ

3. คุณภาพและปริมาณ
งาน
(Quality & Quantity
of work)

2 : ทํางานไดชากวากําหนด และมีผิดพลาดบาง
3 : ทํางานไดตามกําหนด และตรงตามกําหนดเวลา
4 : ทํางานไดตามกําหนด และเสร็จกอนเวลา
5 : ทํางานไดครบถวน และเร็วกวาที่กําหนดไวมาก

4. การวางแผน
(Planning)

2 : มีการวางแผน และจัดลําดับความสําคัญของงานได
แตอาจมีขอบกพรองตองการความชวยเหลือ
3 : มีการวางแผน และจัดลําดับความสําคัญไดเหมาะสม
4 : มีการวางแผน และจัดลําดับความสําคัญไดดี
5 : มีการวางแผน จัดระบบงาน และลําดับความสําคัญ
ของงานไดดีเยีย่ ม

5. ความสามารถใน
2 : การจัดกลุมกิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากรยังไม
การจัดการ
สอดคลองกันนัก
(Managerial Skill) 3 : การจัดกลุม กิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากรได
สอดคลอง
4 : การจัดกลุมกิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสม และประหยัดในขนาด
5 : การจัดกลุมกิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
คุณคา และประหยัดในขนาด

คะแนน ขอเสนอแนะ
Score Comments

- 380 ปจจัย
Factors
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ลําดับคะแนน
Rating Scale

6. การบังคับบัญชา
(Directing)

2 : การชี้นํา การสั่งการ และการกระตุนจูงใจยังไมเขมแข็ง
3 : สามารถชี้นํา สั่งการ และกระตุนจูงใจไดเหมาะสม
4 : สามารถชี้นํา สั่งการ และกระตุนจูงใจโดยไดรับการ
ตอบสนองในระดับดี
5 : สามารถชี้นํา สั่งการ และกระตุนจูงใจโดยไดรับความ
รวมมือ และการตอบสนองอยางรวดเร็ว

7. ภาวะผูนํา
(Leadership)

2 : ยังไมสามารถดูแล และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
เทาที่ควร
3 : สามารถดูแล และใหคาํ แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดพอ
สมควร
4 : สามารถดูแล และใหคาํ แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปน
อยางดี
5 : สามารถดูแล และใหคาํ แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดดเี ยี่ยม
และเปนตนแบบที่ดี

8. การควบคุม
(Controlling)

2 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน แตยังปรับปรุง
แกไขบางจุด
3 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน และสามารถ
ปรับปรุงแกไขในจุดตางๆ ได
4 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน และสามารถ
ปรับปรุงแกไข รวมทั้งประเมินผลไดดี
5 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน และสามารถ
ปรับปรุงแกไขในจุดตางๆ รวมทั้งประเมินผลไดอยาง
ถูกตองดีเยี่ยม

9. การพัฒนาทีม
2 : ตองการคําแนะนําเพื่อการวางแผนพัฒนาทีมงาน
(Team Development) แตอาจมีขอบกพรองตองการความชวยเหลือ
3 : สามารถดําเนินการพัฒนาทีมงานได
4 : สามารถวางแผน และดําเนินการพัฒนาทีมงานไดดีมากขึ้น
5 : สามารถวางแผน และดําเนินการพัฒนาทีมงานที่เชื่อมโยง
กับเปาหมาย พันธกิจขององคกรและกอใหเกิดความสําคัญ

คะแนน ขอเสนอแนะ
Score Comments

- 381 ปจจัย
Factors

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

ลําดับคะแนน
Rating Scale

10. ความสามารถใน
2 : เกิดความผิดพลาดบางในบางประการ เมื่อมีการสื่อสาร
การสื่อสาร
3 : สื่อสารไดคอนขางดี ทั้งการพูดและการเขียน รวมทั้งการ
(Communication Skill) อธิบายเพิ่มเติม
4 : สื่อสารไดดี ทั้งการพูดการเขียน รวมทั้งการอธิบายเพิ่มเติม
5 : สื่อสารไดดมี าก ทั้งการพูดการเขียนชัดเจนใหขอมูลถูกตอง
แมนยํา
11. การพัฒนาตนเอง 2 : ยังตองการการประเมินศักยภาพตนเอง อาจตองการเสริม
(Self-Development)
จุดเดนบางประการเพิ่มเติม
3 : พัฒนาตนเองไดในระดับดีตามเกณฑที่เหมาะสม
4 : พัฒนาตนเองไดดีมากขึ้น และประเมินศักยภาพตนเองไดดี
5 : พัฒนาตนเองไดดีมากยิ่งขึ้นและอยางตอเนื่อง มั่นใจ
ศักยภาพของตนเองไดเปนอยางดี
12. การสรางนวัตกรรม 2 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ บางแตยังไมเปนรูปธรรม
(Innovation)
3 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดบาง
4 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมีการคิดหาแนวทางที่ดีกวา
เดิมใหเกิดขึ้นอีกดวย
13. การวิเคราะหปญ
 หา 2 : วิเคราะหขอมูลเพื่อการแกไขปญหาและการตัดสินใจ ยัง
(Problem Analysis)
ตองการการชี้แนะจากระดับทีส่ ูงขึ้น
3 : วิเคราะหขอมูลเพื่อการแกไขปญหาและการตัดสินใจได
ดวยตนเอง
4 : วิเคราะหขอมูลเพื่อการแกไขปญหาและการตัดสินใจไดใน
ระดับดี รอบครอบ ถูกตองในสถานการณปกติ
5 : วิเคราะหขอมูลเพื่อการแกไขปญหาและการตัดสินใจไดใน
ระดับดีมาก รอบครอบ ถูกตองและทันสถานการณตางๆ

คะแนน ขอเสนอแนะ
Score Comments

- 382 ปจจัย
Factors
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ลําดับคะแนน
Rating Scale

14. การบริหารความ
เสี่ยง
(Risk Management)

2 : ยังไมสามารถบริหารความเสีย่ ง และผลกระทบจากความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได
3 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพื่อบริหารความเสี่ยงไดใน
ระดับปานกลาง
4 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพื่อบริหารความเสี่ยงไดใน
ระดับดี
5 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพื่อบริหารความเสี่ยงไดใน
ระดับดีเยีย่ ม และประเมินระดับความเสี่ยงไดดวย

15. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
(Interpersonal
Relations)

2 : ติดตอประสานงานกับบุคคลอืน่ ได
3 : สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคลากรไดทุกระดับ
4 : สามารถประสานงานและรวมงานไดกับบุคลากรทุกระดับ
ไดเปนอยางดี
5 : สามารถประสานงานและรวมงานไดกับบุคลากรทุกระดับ
ไดดีเยี่ยม และไดรับการยอมรับระหวางผูปฏิบตั ิงาน
รวมกัน

คะแนน ขอเสนอแนะ
Score Comments

- 383 -
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สวนที่ 2 แผนการทํางานประจําป
Part 2 Annual Plan
เพื่อการวางแผนการทํางานในปถัดไปพรอมดวยขั้นตอนการดําเนิน 1-2 เรื่อง
1. เรื่อง
 วัตถุประสงค
.

. หนวยงาน

.
วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

 ขั้นตอนการดําเนินงาน
.

วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

 ผลการดําเนินงาน
.

วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

- 384 -

2. เรื่อง
 วัตถุประสงค
.

. หนวยงาน
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.
วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

 ขั้นตอนการดําเนินงาน
.

วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

 ผลการดําเนินงาน
.

วัน – เวลาที่กําหนด
.

.
.
.

- 385 -
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สวนที่ 3 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Part 3 Overall Performance Appraisal
เกณฑระดับคะแนน
 คะแนน 66 – 75
 คะแนน 56 – 65
 คะแนน 46 – 55
 คะแนน 30 – 45

=
=
=
=

ดีเยี่ยม (Outstanding)
ดี (Good)
พอใช (Acceptable)
ควรปรับปรุง (Unsatisfactory)

ความคิดเห็นอื่นๆ
1. จุดเดนของพนักงาน

.
.
.
.

2. ความตองการการพัฒนา

.
.
.
.

3. ความคิดเห็นของผูประเมิน

.
.
.
.

ผูถูกประเมิน

.
(

)
วันที่

.

ผูประเมิน

.
(

)
วันที่

.

ผูตรวจสอบ / ระดับฝาย

.

(

)
วันที่

.

- 386 -
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7. ความทาทายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. องคกรตองมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน ผลลัพธและตัวชี้วัดที่ตองการ
อยางชัดเจน
2. ในการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม ตองไดรับความรวมมือ และการมีสวนรวมจากผูเกีย่ วของทุกฝาย
เปนอยางดี
3. การแสดงบทบาทของผูประเมิน ผูรวมประเมิน และผูถูกประเมิน ควรมีความตั้งใจ จริงใจตอกัน
ปราศจากอคติ หรือความลําเอียง
4. ในกระบวนการขั้นตอนตางๆ มีความแจมชัด โปรงใส ยุติธรรม และชี้แจงแกทุกฝายไดรวมถึงมีการ
สื่อสารขอมูลปอนกลับ
5. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง

8. บทสรุป
ปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานไดถูกยกระดับขึ้นมาเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดรับ
กับการดําเนินธุรกิจในยุคที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง และใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยเปลี่ยนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานวา ทําไดมากนอยเพียงใด และดีมากหรือนอยอยางไร
มาเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ใชการประเมินผลเปนกระบวนกําหนดความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน มีการ
วั ด ผล ประเมิ น ผล และบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง านให รั บ ทราบ และมี จุ ด มุ ง หมายให เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพใหพนักงานสามารถทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว เปลี่ยนแนวคิดจากการประเมินตัวบุคคลที่ทํางาน
มาเปนประเมินผลการปฏิบัตงิ านอยางแทจริง ดังนั้นการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของพนักงานตองสอดคลอง
กับเปาหมายของหนวยงานและองคกร มุงเนนการใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิด
ความรู ทักษะ ประสบการณ ทัศนคติที่ดีตอการสรางคุณคาใหกับวัฒนธรรมองคกรดวย โดยการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานจะตองสรางแรงกระตุนในเชิงบวกตอการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยการยอมรับซึ่ง
กันและกัน ใหการบริหารผลการปฏิบัติงาน สรางการมุงเนนใหทั้งเปาหมายของหนวยงานองคกรและเปาหมายของ
พนักงานสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกอใหเกิดผลงานที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ประเด็นที่ทาทาย คือ จะวางแนวทางอยางไรเพื่อใหผลจากการประเมินนั้นสงผลตอการพัฒนาองคกร และการพัฒนา
ตนเองของผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ
วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Applying the learning Process on group activities method by creating learner
centre in Change Management Course

ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา*
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดยอ
งานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชกิจกรรมกลุมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง ประชากรเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผูสอนไดวิเคราะหวา หากนํากิจกรรมกลุมมาใชในการจัดการเรียนการสอน จะชวยใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอน และใชเปนเครื่องมือใหมๆ ที่ทําใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มี
ระเบียบวินัย และเรียนรูที่จะทํางานเปนทีม นอกจากนี้ยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหา ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลคะแนนประเมินจากแบบทดสอบความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาไดคะแนนรวมจาก
แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 312 คะแนน ( = 3.06, S.D. = 0.86) และไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 484 คะแนน ( = 4.75, S.D. = 0.50)
2. ผลการจากแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยูในระดับ
มากที่สุด ไดคาเฉลี่ยดังนี้ ( = 4.21, S.D. = 0.62)
3. ผลการประเมินของนักศึกษาจากแบบประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด ไดคาเฉลี่ย
ดังนี้ ( = 4.26, S.D. = 0.59)
4. ผลวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนจากแบบสอบถามที่ใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง ซึ่งภาพรวมของ
นักศึกษาสวนใหญไดพัฒนาตนใหเกิดทักษะตางๆ และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม การประเมินอยูในระดับมากที่สุด
ไดคาเฉลี่ย ดังนี้ ( = 4.54, S.D. = 0.54)
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสอบปลายภาคอยูในระดับ A = ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 77.25 อยูใน
ระดับ B+ = ดีมาก คิดเปนรอยละ 17.65 และอยูในระดับ B = ดี คิดเปนรอยละ 9.80
คําสําคัญ : การวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมกลุม การระดมสมอง กรณีศึกษา

* ดร.ตะวันฉาย

มิตรประชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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Abstract
The objective of this classroom research is to study on students’ opinion on group
learning activities method in Change Management course. The population were 51 students who
registered in Semester 2 of Academic Year 2014, Master of Business Administration Program,
The faculty of Business Administration, Nation University.
The instructor analyzed the result can develop a teaching Technique, used as a tool to
form a new learning method would leave high responsibility, discipline and be a good teamworker and practical application of learning points to daily life problem solving tasks.

The finding of the study are as the following :
1. The score of Pre-test examination is 312 points (
core is 484 points (

= 3.06, S.D. = 0.86) andPost-test

= 4.75, S.D. = 0.50)

2. The questionnaires on students’ opinions on the group learning activities method, the
rating scale obtained “excellent” (

= 4.21, S.D. = 0.62)

3. Students evaluation, most of the students were quite satisfied by learning process,
the rank of “excellent” (

= 4.26, S.D. = 0.59)

4. Group learning activities method from students’ Satisfaction questionnaires, most of
the students have their applies deeply skills in the rank of “excellent” (

= 4.54, S.D. = 0.54)

5. Students’ achievement after final examination, their achievement was in “A”

level =

excellent = 77.25 %, in “B+” level = very good = 17.65 % and in “B” level = good = 9.80 %

Keyword : classroom research, group learning, activities method, brainstorm, case study.

บทนํา
วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เปนวิชาที่ใหแนวคิดและวิธีการในการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยพัฒนาองคกรที่ตองใชกลยุทธและการกํากับทิศทางการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
กระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองเรียนรูอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสามารถนํา
ความรูและทฤษฎีที่ไดเรียนมาประยุกตใชไดจริงทั้งในการบริหารจัดการและในสถานการณตางๆ ประกอบกับการที่
ตองการใหผูเรียนไดเกิดความสนใจและมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น ผูสอนจึงตองการที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจาก
แบบปกติที่ฟงจากคําบรรยายประกอบสไลด และการถามตอบปญหาในบางชวงเวลา มาเปนการเรียนการสอนแบบใช
กิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูสอนไดวิเคราะหวาหากนํากิจกรรมกลุมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จะชวยใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน และใชเปนเครื่องมือใหมๆ ที่ทําใหนักศึกษา
เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีระเบียบวินัย และเรียนรูที่จะทํางานเปนทีม นอกจากนี้ยังสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหา ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

- 389 -

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557

เนื่องจากกิจกรรมกลุมเปนเครื่องมือที่เนนและกระตุนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน และเกิด
ประโยชนกับผูเรียนโดยตรง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง” เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และมีสวนรวม
ตอวิธีจัดการเรียนการสอน ที่คาดวาจะชวยเพิ่มทักษะดานตางๆ ใหแกผูเรียน และคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้ น นอกจากนี้ การวิ จัยในชั้ นเรีย นยัง เป นงานที่มหาวิ ทยาลัย มีก ารสนั บสนุ นใหบุ คลากรได ทํา การวิจั ย เพื่ อนํ า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องโดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องโดย
เนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ

ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ประชากรไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง จํานวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 2 ปการศึกษา 2556

วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กําหนดวัตถุประสงค และออกแบบกระบวนการงานวิจัย
การชี้แจงวัตถุประสงค และการมอบหมายงานโดยใชกิจกรรมกลุม
ทดสอบความรูกอนเรียน และทดสอบความรูห ลังเรียน
มอบหมายงานกลุม และการติดตามงานกลุม
การระดมสมอง
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําเสนอ
การประเมินความพึงพอใจหลังเรียน
การประมวลผลและสรุปผล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
เอกสารการสอน
เอกสารชี้แจงการมอบหมายงานกลุม
สื่อการสอน
แบบทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียน
แบบประเมินผลการเรียนการสอน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหขอมูล 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากขอมูลคะแนนแบบทดสอบความรูกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม แบบ
ประเมินการเรี ยนการสอน และผลการจัดการเรียนการสอนที่ ใชกิจ กรรมกลุม อยา งตอเนื่อง ใช
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยเกณฑการแปรผลคะแนน มากที่สุดมีคะแนน
เฉลี่ย 4.21-5.00 มากมีคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 นอยมี
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 นอยที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณจากแบบสัมภาษณ ใชเทคนิควิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา เปนขอคําถาม 4 ขอที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง

ผลการวิจัย
ผลประเมินคะแนนจากแบบทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา ทั้งหมด 51 คน
วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง พบวา ผลประเมินคะแนนจากแบบทดสอบความรูกอนเรียน ไดคะแนน 312
คะแนน ไดคา ( = 3.06, S.D. = 0.86) และผลประเมินคะแนนจากแบบทดสอบความรูหลังเรียน ไดคะแนน
484 คะแนน ไดคา ( = 4.75, S.D. = 0.50)
ผลการประเมินจากแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมกลุม พบวา
คาเฉลี่ยทั้ง 8 ประเด็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวาอยูในระดับมากที่สุด 5
ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 1.) กิจกรรมกลุม สรางบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจใหกับผูเรียน
( = 4.34, S.D. = 0.59) 2.) กิจกรรมกลุมทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ( = 4.32, S.D. =
0.61) 3.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( = 4.30, S.D. = 0.63) 4.) กิจกรรมกลุมเนน
ใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกันดวยการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแกไข ( = 4.28, S.D. = 0.70)
5.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะอื่นๆ เพิ่มขึ้น ( = 4.24, S.D. = 0.67)
ผลประเมินจากแบบประเมินผลการเรียนการสอน พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 9 ประเด็นอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นทั้ง 9 พบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย ไดแก 1.) วิธีการสอนของอาจารย ( = 4.35, S.D. = 0.59) 2.) กระบวนการสอนมีความตอเนื่องและ
เปนขั้นตอน ( = 4.35, S.D. = 0.75) 3.) คุณภาพการสอนของอาจารยโดยรวม ( = 4.35, S.D. = 0.59)
4.) ประโยชนที่ไดรับจาการเรียนวิชานี้ ( = 4.30, S.D. = 0.62)
5.) วิธีการอธิบายใหเขาใจชัดเจน ( =
4.27, S.D. = 0.65) 6.) มีการยกตัวอยางประกอบการสอนชัดเจน ( = 4.27, S.D. = 0.61) 7.) ตอบ
คําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น ( = 4.27, S.D. = 0.69)
ผลวิเคราะหผลการจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง พบวา คะแนนเฉลี่ยทั้ง 10
ประเด็นอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.54) แตเมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้ง 10 ประเด็นอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 1.) การที่ไดมีโอกาสคนหาขอมูลเพิ่มเติมขณะที่เรียนรูชวยใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาวิชานี้มากขึ้น ( = 4.65, S.D. = 0.55) 2.) ภาพรวมตอกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสม ( = 4.63, S.D. = 0.52) 3.) การเรียนในลักษณะใหมีสวนรวมตลอดเวลาเปนสิ่งที่ดี ( = 4.61,
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S.D.= 0.53) 4.) รูสึกดีที่ใหไดรับความรู/ใหศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเนื้อหาวิชาไปพรอมกับการระดมสม ( = 4.61,
S.D. = 0.53)
5.) เพื่อนๆ และนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง ( = 4.59, S.D. = 0.53)
6.) นักศึกษาเกิดการเตรียมความพรอมในการเรียนมากขึ้น ( = 4.55, S.D. = 0.50) 7.) อาจารยไดสรุปและ
ใหคะแนนสําหรับแตละกิจกรรมตามความเหมาะสม ( = 4.47, S.D. = 0.54) 8.) รูสึกวาการเรียนรู รับรู และ
เขาใจบทเรียนตางๆ ดีขึ้น ( = 4.47, S.D. = 0.54) 9.) การวางเงื่อนไขตางๆ ตอกิจกรรมการเรียนรูชวยทําให
แสดงพฤติกรรมตอการเรียนในเชิงบวก ( = 4.43, S.D. = 0.50) และประเด็นสุดทาย อาจารยผูสอนใชเกม
กิจกรรม และอุปกรณการสอนตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนอยางตอเนื่อง ( = 4.41, S.D. = 0.57)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลประเมินคะแนนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยแยกเปนประเด็น ระดับมากที่สุด 5 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 1.) กิจกรรมกลุม
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจใหกับผูเรียน ( = 4.34, S.D. = 0.59) 2.) กิจกรรมกลุมทําใหเกิดความ
เขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ( = 4.32, S.D. = 0.61) 3.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
( = 4.30, S.D. = 0.63) 4.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกันดวยการระดมสมองเพื่อ
หาแนวทางในการแกไข ( = 4.28, S.D. = 0.70) 5.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีม
และทักษะอื่นๆ เพิ่มขึ้น ( = 4.24, S.D. = 0.67) และพบวา ผลการประเมินในระดับมาก 3 ประเด็น โดย
เรียงลําดับไดแก 1.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนไดนําเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางหลากหลาย ( = 4.20,
S.D. = 0.62) 2.) กิจกรรมกลุมทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ( = 4.16, S.D.
= 0.71) และ 3.) กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวม และกลาแสดงออกมากขึ้น ( = 3.94, S.D. = 0.78)
พิจารณาผลวิเคราะหผลการจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจการรมกลุมอยางตอเนื่อง พบวาอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 1.) การที่ไดมีโอกาสคนหาขอมูลเพิ่มเติมขณะที่เรียนรูชวยใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาวิชานี้มากขึ้น ( = 4.65, S.D. = 0.55)
2.) ภาพรวมตอกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสม ( = 4.63, S.D. = 0.52) 3.) การเรียนในลักษณะใหมีสวนรวมตลอดเวลาเปนสิ่งที่ดี ( = 4.61,
S.D. = 0.53) 4.) รูส ึกดีที่ใหไดรับความรู/ใหศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเนื้อหาวิชาไปพรอมกับการระดมสมอง ( =
4.61, S.D. = 0.53) 5.) เพื่อนๆ และนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง ( = 4.59, S.D. = 0.53)
6.) นักศึกษาเกิดการเตรียมความพรอมในการเรียนมากขึ้น ( = 4.55, S.D. = 0.50) 7.) อาจารยไดสรุปและ
8.) รูสึกวาการเรียนรู รับรู
ใหคะแนนสําหรับแตละกิจกรรมตามความเหมาะสม ( = 4.47, S.D. = 0.54)
และเขาใจบทเรียนตางๆ ดีขึ้น ( = 4.47, S.D. = 0.54) 9.) การวางเงื่อนไขตางๆ ตอกิจกรรมการเรียนรูชวยทํา
ใหแสดงพฤติกรรมตอการเรียนในเชิงบวก ( = 4.43, S.D. = 0.50) และประเด็นสุดทาย อาจารยผูสอนใชเกม
กิจกรรม และอุปกรณการสอนตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนอยางตอเนื่อง ( = 4.41, S.D. = 0.57)
สรุปผลจากแบบสัมภาษณ การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องใหประโยชนตอผูเรียน
สรุปพบวาเปนการเรียนในชั้นเรียนที่ไมนาเบื่อ เหมือนเรียนแตทฤษฎีเพียงอยางเดียว ทําใหบรรยากาศใน
หองเรียนเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรน เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องจากการทํากิจกรรมกลุม สามารถทําใหเกิด
ความรูและความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากการระดมสมอง ทําใหผูเรียนไดรับรูถึงความเปนไปในงาน
และในเรื่องราวของเพื่อนๆ ในกลุม ไดรูจักและสรางความคุนเคยกันยิ่งขึ้น และทําใหนักศึกษาไดคนควา และเรียนรู
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ถึงความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน หรือองคกรอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เกิดความคิดในเชิงวิเคราะหไดดี
ยิ่งขึ้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังสอบปลายภาค ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวน 51 คน พบวา
ผลการเรียนในระดับ A มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 77.25 ในระดับ B+ มีจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 17.65 และในระดับ B มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 9.80

ขอเสนอแนะ
1. ชวยแกไขปญหาในเรื่องการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพราะการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง จะตองใหนักศึกษาไดทําการคนควาหาขอมูลตางๆ เพื่อตอบโจทยหรืองานที่อาจารยไดมอบหมาย วิธีนี้
นักศึกษาจะตองทําการศึกษาคนควาดวยตนเองทุกคน เพราะจะตองสงงานใหทันภายในระยะเวลาอันจํากัด สรุปไดวา
จะชวยสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการพัฒนาตนเองของผูเรียนในดานตางๆ ใหเกิดขึ้น ทั้งทางดานการคนควา
ขอมูล ทักษะในการคิดวิเคราะห การสังเคราะห ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนําเสนอ และทักษะในการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจ แตสิ่งที่พบวานักศึกษายังขาดนั้นคือ ทักษะในดานการเขียนเอกสารรายงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
ไดรับการสนับสนุนจาก อาจารย ชินพันธ โรจนไพบูลย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุทธิพงศ นิพัทธนานนท
อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร คณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดใหความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแดมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหเกิดประโยชนสูงสุด และหากมีขอบกพรองผิดพลาดเกิดขึ้น ผูวิจัยกราบขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย
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