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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

คํานํา 

 

 วันวิชาการระดับชาติ ปการศึกษา 2557 (ค.ศ.2015) “อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ” 

: การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local Economy Development) ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ

เปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานดานตาง ๆ ของนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และ

เพ่ือสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และ องคกรภายนอก รายงาน

จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอท้ังภาคบรรยาย และ

ภาคโปสเตอร ประกอบดวย  (1) ผลงานวิชาการอาจารย นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น 

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 ท้ังส้ิน 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   

ซ่ึงมีความสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้

ท่ี 2.7 มหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบันหรือท่ี

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดานคุณภาพบัณฑิต 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตองไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   

 ดังนั้น รายงานจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉบับนี้ จึงเปนการรวบรวมองคความรูเชิง 

สหวิทยาการท่ีเก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารท่ีเปนประโยชนตอท้ังนักศึกษา คณาจารย 

นักวิชาการ และนักบริหารทุกสาขาวิชาชีพ ท้ัง ท่ีอยู ในองคการภาคธุร กิจ องคการภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานตางๆ ท่ีจะนําไปใชประโยชน สังเคราะห และประยุกตใชให

เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และหนวยงาน  

           สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

             13 ธันวาคม 2557  
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สารบัญ 

  หนา 

  คํานํา ก 

  สารบัญ ข 

  สารจากประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557 ซ 

  โครงการ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557  

มหาวิทยาลยัเนช่ัน :  การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

1 

  กําหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557  

มหาวิทยาลยัเนช่ัน : การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

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 คุณภูวณตนนํ้า พันลา   และคณุชลทิศ 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    

50 

 - “Design and Use of Fukui Traditional Paper”  

 Professor Koichi Nishio, Fukui University of Technology, 

    โดย Professor Koichi Nichio, Fukui University of Technology. 

 

  โครงการบูรณาการการเรียนรูการยอมผาฝายสีธรรมชาติดวยนํ้าแร สูการจดัการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม กรณีศึกษากลุมทอผาบานนํ้าหลง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลําปาง 

55 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สารบัญ 
  หนา 

  ขันโตกกระดาษฟูกุอิ 

“Design and Use of Fukui Traditional Paper”   

โดย อาจารยปวินทรัตน แซตั้ง และทีมงาน Nation University 

57 

  ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปสตอปโมช่ัน  

ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

ผูชวยศาสตราจารย บุรินทร  รุจจนพันธุ    

58 

  การจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน                               

ดร.อรรถเดช  สรสุชาติ    

65 

  สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุร ี

นางบุญชวย  บุญอาจ    

73 

  ความตองการพัฒนาชุดขอมลูมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนาน 

นายจรสั  สุทธหลวง    

80 

  อุบัติการณและพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร ของสามเณรโรงเรยีน

วัดราษฎรบํารุงวิทยา  อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

นายสมเจตร  ยศอาลัย    

84 

  ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสรมิ

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จงัหวัดนาน 

นายนิรันดร  ปรังการ    

88 

  ปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะ ของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน 

นายยศธณญั  หลาหนัก    

92 

  มาตรฐานสุขาภิบาลรานอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรยี ของอําเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน 

นางดาเรศ  สกุลวิวัฒน    

100 

  ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

นางสาวปยนุช วรรณประเวช    

104 

  สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมอิีทธิพลตอการตดัสินใจ

เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

นายภควัตร  ใจสิน    

112 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สารบัญ 

  หนา 

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมสื่อเครือเนช่ัน 

นางณัฐนันท  รวมทรัพยทวี    

121 

  การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครอืขายศรีเวียงชัยสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2      

นางจตุพร  โปธาวิน    

133 

  ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล  ตําบลบานธิ   

อําเภอบานธิ   จังหวัดลําพูน 

นางชาลิสา  อภิวงควาร     

140 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของผูปกครองโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน                        

นางสาวณัฐพิมล  ถาวรคณุ    

147 

  การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 

นางตวงพร   คงเมือง    

154 

  ความสัมพันธระหวางการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

นายธีระพล  พัฒนไพรงาม    

161 

  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

นายนคร  เนติพล    

168 

  การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

นางประกายคํา  มโนแกว    

177 

  การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 

นายพงศกร  กันสุทธิ   

185 

  ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม      

นางสาวรัชดา  รัตนบุร ี   

 

 

194 
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สารบัญ 

  หนา 
 

  การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

นายศักดิ์ชัย  กันธวงค    

202 

  การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี     

จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

พระครูปลัดศักดิ์สิทธ์ิ วชิรญาณเมธี (ปอศรี)    

210 

  การบริหารงานดานวิชาการโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองลาํพูน จังหวัดลําพูน 

พระครูศรีโรภาส (บุญชู  นิภาธโร (ชัยชนะ)    

216 

 

  การบริหารงานดานวิชาการโรงเรยีนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

พระใบฎีกาอานนท ปญญาปโชโต (ประทุม)    

224 

  การบริหารบุคลากรโดยใช หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

พระอุทัย   อรยิวโส (ปนกอง)    

231 

  ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม   

นายสุนทร  คุณคุณากร    

238 

  การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของครู ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2      

นายอภิพล  วงคเติ๊ก    

246 

  การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย 

อําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

นางอมรา  สักเส็ด    

254 

  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบรหิาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตืน่ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวอริศรา  กุลุชิ    

262 

  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พระมหาบัณฑติ  ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ)    

269 

  การมสีวนรวมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

พระใบฎีกาปราการ สเุมธ (มหาวัน)    

276 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สารบัญ 

  หนา 

  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

นายวิทยา  ยะปญญา    

283 

  ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรยีนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 

นางชลลดา  สะอาดวงค    

290 

 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษาศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

นางสาวดวงพร  ปวงมาลา    

298 

  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารโรงเรยีนกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง 

นางทองสุข  ชูเชิด    

305 

  ความพรอมในการจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา  

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

นางสาวสุพิชญา  ทิพยประยูร    

314 

  แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

ในศตวรรษท่ี 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

นางอาคิรา  สุรัตนสัญญา     

322 

  การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

นางเสาวนีย   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา    

331 

  สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

นางรจนา    วรรณยศ    

339 

  การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาขอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง  

นางกัลยา    ลุผล    

345 

  การศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

นางภัชรีพร  คําแดง    

353 
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สารบัญ 

  หนา 

 

  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

นางกนิษฐา  สวยสด    

360 

  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

นางวารุณ ี  เปงตา    

367 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา 

373 

  การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 

วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา 

387 

 

 

***************** 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สารจากประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557 
  

 มหาวิทยาลัยเนชั่น  เปนสถาบันท่ียึดม่ันในพันธกิจแหงความเปนสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีมุง

ยกระดับพัฒนาคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาสังคมประเทศชาติ    ในป

การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมวิชาการเพ่ือมุงประสานการนําความรูสูชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดลําปาง  

ประกอบดวยการเสวนาโดยวิทยากรจากหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศท่ีมุงเปน

ศูนยกลางความรูความเขาใจดานการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดเพ่ือรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ ท่ี

จะเกิดและมีผลกระทบท้ังในระดับจังหวัด ประเทศและภูมิภาคเอเชีย  รวมท้ังการนําเสนอผลงาน

วิชาการ ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาดานบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร ศึกษาศาสตร และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

 การจัดงานวิชาการดังกลาว เปนภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและกําหนดเปน

นโยบายท่ีจะใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป 
 

 ในโอกาสนี้  ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะทํางานและนักวิชาการทุกทานท้ังในและ     

ตางมหาวิทยาลัยท่ีไดรวมสละแรงกาย  และความคิดในการจัดงาน และทําใหงานประชุมวิชาการ 

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ 

 

 

 

           ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 

ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ NTC 2557 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเนช่ัน : 

การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลําปาง 

 

หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ 4 ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย   

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินงานภายใตพันธกิจ 

ดังกล าว  มีความสํา คัญอยางยิ่ งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบัน

สถาบันอุดมศึกษามีปจจัยท้ังภายใน และภายนอกหลายประการท่ีเปนความทาทาย อันเปนผลกระทบ

มาจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีตอการอุดมศึกษาไทย อาทิ การบริการการศึกษาขามพรมแดน การ

เคลื่อนยายนักวิชาการ นักศึกษา และบัณฑิต  อีกท้ัง ผลตอเนื่องจากการรวมกลุมของประเทศกลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองคความรูและการผลิตบัณฑิต ท่ีมุงเพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาประเทศ สงเสริมสนับสนุนการสรางขีดความสามารถใหประเทศในการแขงขันการพัฒนาท้ังภาค

ประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและ

ชุมชนอยางเทาเทียมกัน  

 

มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญของความเปน

สถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค การสรางผลงานวิจัยท่ีเกิด

จากความรู ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย ดวยการนําองคความรูถายทอดการปฏิบัติสูสังคม 

ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสู

การเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยใหมีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นความสําคัญ ดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดใหมีโครงการ “ประชุม

วิชาการระดับชาติ ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเนช่ัน : การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local 

Economy Development)  ใหเปนเวทีประชุมวิชาการเผยแพรองคความรูงานวิจัย งานวิชาการของ

อาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในระดับนานาชาติ เพ่ือใหเกิด

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเขาไวดวยกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เพ่ือเปนแนวทาง

ในการเสริมสรางฐานกําลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยใหกาวสูความเปนสากล ตอไป 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนเวทีสงเสริมการแสดงออก  การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ   

นักคิด นักวิชาการ ปราชญชุมชน ผูแทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผูสนใจเก่ียวกับประเด็นปญหา/

ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสรางสรรค

ของอาจารย นักศึกษาท่ีเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาประเทศ   

 3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนจังหวัดลําปางเปนนครแหงการศึกษา “LAMPANG U – TOWN : 

Local Economy Development” 

 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

 1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก พาณิชยจังหวัด ทองเท่ียว 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 

 ระหวางวันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 – 16.00 น  

 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป

การศึกษา 2557  

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เปนเวทีการเปดโอกาสท่ีจะใหตางสถาบันไดแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนําเสนอผลงาน 

 2. เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และองคกรภายนอกตางๆ 
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คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ NTC 2557 

ประธานจัดการประชุมวิชาการ 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร   รักอริยะธรรม 

 

ประธานฝายจัดงาน 

• ดร.สุจิรา   หาผล 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

• คุณสุทธิชัย  หยุน 

• คุณอดิศักดิ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ 

• คุณเทพชัย  หยอง 

• คุณดวงกมล  โชตะนา 

 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิฃาการ 

ดร.ลภัสรดา  จางแกว    ดร.พยัต  วุฒิรงค   

อาจารยสุจินต  สุริยศ    ดร.วิยะดา เหลมตระกูล  

ดร.พรสันต    เลิศวิทยาวิวัฒน   ดร.พิมพร     ไชยตา   

ดร.เจือจันทร   วงศพลกานันท   ดร.สาโรจน แกวอรุณ  

รองศาสตราจารย  สุนทร  ชนะกอก   ผูชวยศาสตราจารย อํานวย  อุนคําเมือง 

ดร.ถาวร   เกียรติไชยากร   ดร.ขวัญนภา  สุขคร   

ดร.วันชาต ิ  นภาศรี    ดร.ธรรมพร   ตันตรา   

ดร.สณัหวัช  ไชยวงศ    ดร.ดุริยา ฟองมูล   

ดร.ถาวร   ลอกา    ดร.บุญลือ ฉิมบานไร  

ดร.อติชาต  หาญชาญชัย   Associate Professor Fujihara Akihiro 

ดร.ดวงพร  อาภาศิลป   ดร.ดนัย  ปตตพงษ          

ดร.โอภาส  เพ้ียนสูงเนิน   ดร.ศศิชา วงศไชย  

ดร.ตะวันฉาย    มิตรประชา   ดร.ทันฉลอง รุงวิทู   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร   เสริตานนท   รองศาสตราจารย พนิดา  สินสุวรรณ 

ดร.สุจิรา  หาผล    ดร.สุดา  เนตรสวาง  

ดร.จุรีย   สรอยเพชร   ดร.พิสิษฐ ยอดวันดี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมณ  แพนพา   ดร.สมเกียรติ  อัญชนา  
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   ดร.สุทธิพงศ  นิพัทธนานนท   พลตรี ดร.วัลลภ  มณีเชษฐา  

   ผูชวยศาสตราจารย บุรินทร   รุจจนพันธุ   อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง  

   อาจารยเบญจวรรณ นันทชัย    อาจารยดิลกา ไตรไพบลูย  

   อาจารยอัศนีย  ณ นาน     

  
 

คณะกรรมการฝายจัดงาน 

   อาจารยชินพันธ โรจนไพบูลย   อาจารยอดิศักดิ์ จําปาทอง  

   อาจารยเกศริน  อินเพลา    ดร.สุจิรา หาผล 

   อาจารยนงลักษณ สุวรรณวิชิตกุล   อาจารยธวัชชัย แสนชมภู 

   คุณปริศนา  เขียวอุไร 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ป 2557 มหาวิทยาลัยเนช่ัน : 

การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 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  รักอรยิะธรรม  อธิการบดี

มหาวิทยาลยัเนช่ัน, คุณสุทธิชัย  หยุน ประธาน

กรรมการบริหารบริษัทเนช่ันมลัตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

และ Professor Fujihara , Management and Information 

Sciences, Fukui University of Technology 

- กลาวรายงาน โดย อ.ชินพันธ  โรจนไพบูลย 

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

09.30-10.00 น. - การนําเสนอบทความวิชาการ เรือ่ง Network Design for 

Connecting  Anytime Anywhere: An Introduction to 

Delay Tolerant Network 

  โดย Assoc. Prof. Akihiro Fujihara จาก Fukui University 

of Technology 

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

10.00-11.30 น. การเสนอผลงานวิชาการระหวาง Fukui University of 

Technology & Nation University  

“The Charm of two cities :  Fukui & Lampang” 

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

10.05-10.30 น. (1) Short Films of Local Towns  attentions  

     by Assoc. Prof. Tsuyoshi KIGAWA, Fukui  

     University of Technology 

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

(นําเสนอ 25 นาที) 

10.30-10.45 น. อภิปราย/คําถาม (15 นาที) 

10.45-11.15 น. (2) Short films of Local Towns Situation  

     โดย อ.อดิศักดิ์  จําปาทอง  มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

- The Charm of Lampang 

โดย คณุภูวณตนนํ้า  พันลา   และคุณชลทิศ  ดสีาระ 

- The Charm of Bangkok and Phitsanulok 

โดย อ.อดิศักดิ์  จําปางทอง 

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

(นําเสนอ 10 นาที) 

11.15-11.30 น. อภิปราย/คําถาม  
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เวลา กําหนดการ สถานที่ 

11.30-12.00 น. การนําเสนอโปสเตอรและบูธ ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 

Fukui University of Technology & Nation University 

หนาอาคารบรหิารธุรกิจ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  โถงเสานัก อาคารบริหารธุรกิจ 

13.15-16.00 น. 1. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุมท่ี 1 

 

2. การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุมท่ี 2 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง 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  

หอง Auditorium 

อาคารบริหารธุรกิจ 

หอง 1203 อาคารบริหารธุรกิจ 

หอง 1205 อาคารบริหารธุรกิจ 

 

 

หอง 1207 อาคารบริหารธุรกิจ 

 

หอง 1204 อาคารบริหารธุรกิจ 

 

16.00 น. การมอบเกียรติบัตร 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 หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 

10.00-10.45 น. “Design and Use of Fukui Traditional Paper”   

โดย อาจารยปวินทรัตน  แซตั้งและทีมงาน Nation University 

หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 

10.45-11.15 น. อภิปราย/คําถาม หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 
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เวลา กําหนดการ สถานที่ 

11.15-11.45 น. - การเสวนาและอภิปรายผลการแลกเปลีย่นทางวิชาการ การ

ออกแบบ การใช Traditional Material and Cultural  

Exchange  

โดย  คณุอนุวัตร  ภูวเศรษฐ ประธานหอการคา จ.ลําปาง 

      คุณนคร  โยธาวงศ  

      พระอุทัย  อริยวโส(ปนกอง) 

หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 

11.45-12.15 น. การนําเสนอโปสเตอร และ บูธความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 

Fukui University of Technology & Nation University 

หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 

12.15-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน โถงช้ันลาง อาคารบริหารธุรกิจ 

13.15-16.00 น. - การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุมท่ี 3 

 

- การนําเสนอผลงานวิชาการ กลุมท่ี 4 

หอง Auditorium  

อาคารบริหารธุรกิจ 

หอง 1203 อาคาร

บริหารธุรกิจ 

16.00 น. การมอบเกียรติบัตร หอง Auditorium 
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ผลงานวิชาการนําเสนองานประชุมวิชาการประจําป 2557  ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน จ.ลําปาง 

Oral Presentation 
 

วันเสารท่ี 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น.  หอง Auditorium (กลุมท่ี 1) 

เวลา รายละเอียด หนา 

13.15 น. 

 

ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคล๊ิปสตอปโมชั่น  

ในวิชาส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

ผูนําเสนอ : ผศ.บุรินทร  รุจจนพันธุ   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

58 

13.30 น. การจัดการการส่ือสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน                               

ผูนําเสนอ : ดร.อรรถเดช  สรสุชาติ   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

65 

13.45 น. สภาดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุร ี

ผูนําเสนอ : นางบุญชวย  บุญอาจ   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี

73 

14.00 น. สวนประสมทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

ลําปาง 

ผูนําเสนอ : นายภควัตร  ใจสิน   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

112 

14.15 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมส่ือเครือเนชั่น 

ผูนําเสนอ : นางณัฐนันท  รวมทรัพยทวี   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

121 

14.30 น. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ผูนําเสนอ : น.ส.สุพิชญา  ทิพยประยูร   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

314 

14.45 น. สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางรจนา    วรรณยศ   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

339 

15.00 น. การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางวารุณี   เปงตา   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

367 

15.15 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของ

ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางเสาวนีย   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

331 

15.30 น. ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ผูนําเสนอ : นางชลลดา  สะอาดวงค   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

290 

15.45 น. การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครใูนสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

ผูนําเสนอ : น.ส ดวงพร  ปวงมาลา   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

298 
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วันเสารท่ี 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น.  หอง Auditorium (กลุมท่ี 2) 

เวลา รายละเอียด หนา 

13.15 น. 

 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางทองสุข  ชูเชิด   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

305 

13.30 น. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

ผูนําเสนอ : นางกัลยา    ลุผล   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

345 

13.45 น. การศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางภัชรีพร  คําแดง   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

353 

14.00 น. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

ผูนําเสนอ : นางกนิษฐา  สวยสด   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

360 

14.15 น. แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

ในศตวรรษท่ี 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางอาคิรา  สุรัตนสัญญา   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

322 

14.30 น. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2      

ผูนําเสนอ : นางจตุพร  โปธาวิน   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

133 

14.45 น. ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ   

อําเภอบานธิ   จังหวัดลําพูน 

ผูนําเสนอ : นางชาลิสา  อภิวงควาร   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

140 

15.00 น. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของผูปกครองโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน                        

ผูนําเสนอ : นางสาวณัฐพิมล  ถาวรคุณ   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

147 

15.15 น. การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ผูนําเสนอ : นางตวงพร   คงเมือง   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

154 

15.30 น. ความสัมพันธระหวางการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ผูนําเสนอ : นายธีระพล  พัฒนไพรงาม   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

161 

15.45 น. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ผูนําเสนอ : นายนคร  เนติพล   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

168 
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วันอาทิตยท่ี 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น.  หอง Auditorium  (กลุมท่ี 3) 

เวลา รายละเอียด หนา 

13.15 น. 

 

การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ผูนําเสนอ : นางประกายคํา  มโนแกว   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

177 

13.30 น. การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

ผูนําเสนอ : นายพงศกร  กันสุทธิ  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

185 

13.45 น. ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนา  กลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา   ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม      

ผูนําเสนอ : นางสาวรัชดา  รัตนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

194 

14.00 น. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ผูนําเสนอ : นายวิทยา  ยะปญญา   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

283 

14.15 น. การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ผูนําเสนอ : นายศักด์ิชัย  กันธวงค   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

202 

14.30 น. การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี     

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

ผูนําเสนอ : พระครูปลัดศักด์ิสิทธ์ิ วชิรญาณเมธี (ปอศรี)   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

210 

14.45 น. การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

ผูนําเสนอ : พระครูศรีโรภาส (บุญชู  นิภาธโร (ชัยชนะ)   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

216 

15.00 น. การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  

ผูนําเสนอ : พระใบฎีกาอานนท ปญญาปโชโต (ประทุม)   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

224 

15.15 น. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ผูนําเสนอ : นางอมรา  สักเส็ด   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

254 

15.30 น. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรู สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม   

ผูนําเสนอ : นายสุนทร  คุณคุณากร   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

238 

15.45 น. การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู ศูนยเครือขายศรีเวียงชยั  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2      

ผูนําเสนอ : นายอภิพล  วงคเต๊ิก   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

246 
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วันอาทิตยท่ี 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.15-16.00 น.  หอง Auditorium  (กลุมท่ี 4) 

เวลา รายละเอียด หนา 

13.15 น. 

 

ความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนาน 

ผูนําเสนอ : นายจรัส  สุทธหลวง   มหาวิทยาลัยพะเยา 

80 

13.30 น. อุบัติการณและพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร ของสามเณร

โรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา  อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

ผูนําเสนอ : นายสมเจตร  ยศอาลัย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

84 

13.45 น. ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน 

ผูนําเสนอ : นายนิรันดร  ปรังการ   มหาวิทยาลัยพะเยา 

88 

14.00 น. ปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะ ของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลมะเขือแจ

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

ผูนําเสนอ : นายยศธณัญ  หลาหนัก   มหาวิทยาลัยพะเยา 

92 

14.15 น. มาตรฐานสุขาภิบาลรานอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ของอําเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน 

ผูนําเสนอ : นางดาเรศ  สกุลวิวัฒน   มหาวิทยาลัยพะเยา 

100 

14.30 น. ปจจัยเส่ียงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

ผูนําเสนอ : นางสาวปยนุช วรรณประเวช   มหาวิทยาลัยพะเยา 

104 

14.45 น. การบริหารบุคลากรโดยใช หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม 

ผูนําเสนอ : พระอุทัย   อริยวโส (ปนกอง)   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

231 

15.00 น. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ผูนําเสนอ : นางสาวอริศรา  กุลุชิ   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

262 

15.15 น. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ผูนําเสนอ : พระมหาบัณฑิต  ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ)   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

269 

15.30 น. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ผูนําเสนอ : พระใบฎีกาปราการ สุเมธ (มหาวัน)   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

276 
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ผูรวมนําเสนอโปสเตอร   

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

1 การดูดซบัสียอมเบสิกดวยคอลมันท่ีใชวัสดุราคาถูก 

Adsorption of Basic Dye by Low Cost Adsorbent in Fix-

Bed Column 

ดร.สุวคนธ  จันทรตะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

 

2 การศึกษาผลของอุณหภมูิตอปรมิาณแคปไซซินในพริกอบ 

Determination the Effect of Temperature on Capsaicin 

Content in Baked Chili 

ดร.ศิริวรรณ  ศรสีัจจะเลิศวาจา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

 

3 ผลการศกึษาการใชชุดฝกทักษะการจําแนกและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2        

โรงเรียนวัดขวงสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

The Effects of Using the Classification Skills Training and 

Learning Achievement on Prathomsuksa 2 Students in 

Watkhuangsing School Mueang District Chiangmai 

Province. 

ดร.ถาวร รักกาญจนันท 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

 

 

4 กลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในจังหวัดลําปาง 

Marketing Strategies that Affect the Successful 

Operation of a Furniture in Lampang 

นางสุภาภรณ     ถุงจันทร 

  

5 การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

Cultural Tourism Management of Tambon Nakaew, 

Kaokha , Lampang 

นางเจริญขวัญ  แสนรัง 

 

6 การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการและสวนประสมทางการตลาด 

Condominium Purchase Decision Affecting to Integrated 

Marketing Communication and Marketing Mix of Buyer 

นางอมรพรรณ   อินทรตะสืบ 

 

7 การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลเิคช่ันบน

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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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

8 การประเมินความเปนองคกรแหงการเรยีนรู ของพนักงาน

ธนาคารออมสินในสังกัดสํานักงานเขตแพร 

An Assessment of Being the Learning Organization of 

Government Saving Bank's Tellers in Branches Under 

Phrae District Office 

นางสาวสุพรรณิการ  จิตชู 

  

9 การเปรยีบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงในการขาย

ประกันชีวิตผานธนาคาร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงไทย

พ้ืนท่ีสํานักงานเขตลําปาง 

Comparison of Expectation and Perceived Reality in 

Bancassurance : Case Study of Krungthai Bank's 

Employer in Lampang Province 

นางสาวนันทนาลิญ วุฒิพงศปรีชา 

 

10 การพัฒนาทักษะในการเตรียมความพรอม เพ่ือเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน ของพนักงานธนาคารกรุงไทยพ้ืนท่ีจังหวัด

ลําปาง 

The Development Skill for Readiness to ASEAN 

Economic Community of The Krungthai Bank Employee 

in Lampang Province. 

นางสาวช่ืนชนก   วุฒิพงศปรีชา 

 

11 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรยีมความพรอม ในการเขาสูประชาคม

อาเซียนของบุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

ลําปาง 

Ability Development Preparation for Asean Economics 

Community-AEC of Lampang Local Government Staff 

นางเกศินี   อุบลศร ี

 

12 การพิจารณาสินเช่ือท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินของ

บริษัทสุณยี ลสิซิ่ง 

Credit Considerations Affecting the Choice of Financial 

Services Companies Sunee Leasing 

นายธานี   วังใน 

 

13 การรับรู และพฤติกรรมการบรโิภคตามกระแสเกาหลีนิยมของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง  

Consumer’s Perceptions and Behaviors Toward Korean 

Wave in Lampang City Municipality, Lampang Province 

นางสาวเพียรใจ  ใจไว 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

14 การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสปาของผูบรโิภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

Recognition About the Marketing Mix Factors Affecting 

Customers’ Choice in Spa Service at Amphermuang, 

Lampang Province 

นางสาวจุไรภรณ  รื่นเริง 

 

15 การรับรูมีผลตอการตัดสินใจตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต 

สมารทไลฟ ธนาคารออมสินสาขาเถิน จังหวัดลําปาง 

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 

นางสาวสุรรีัตน  ประเทืองทิน 

 

16 ความคาดหวังของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ            

บมจ.กรุงไทย สาขาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

The Expectation and Satisfy Action of Clients to the 

Quality of Service Krung Thai Bank Public Company 

Limited, Ampur Maemoh, Lampang 

นายณรงค    ทองงาม      

17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคลื่อนท่ี

ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 

Customer Expectations and Satisfactions for Mobile 

Unit Service From the Government Savings Bank in 

Lampang 

นายปกปอง     ปนปวง              

18 ความรูและทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมท่ีจะเลือกใชบริการ Internet 

Banking ของลูกคาธนาคารออมสนิในจังหวัดลําปาง 

Knowledge and Attitudes Affecting  Internet Banking 

Usage Decision Among Customers of  Government 

Savings Bank, Lampang Province  

นางสาวนันทริกา  ไปเร็ว           

19 ความสัมพันธระหวางคณุภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ

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 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

20 คุณภาพการใหบริการท่ีสงผลตอการสงเสริมการจําหนายชุดกีฬา

และอุปกรณกีฬาในจังหวัดลําปาง 

Quality of Services Towards the Sportswear and Sport 

Equipment Sale Promotion in Lampang Province 

นายวัชรกิตติ์  สภุาธง 

 

 

21 คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 

Characteristics of Entrepreneur that Affect the Success 

of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the 

City of Lampang 

นางสายสณุีย  วงศดวงบุตร 

  

22 คุณลักษณะลูกคาท่ีมผีลตอความสาํเร็จโครงการสินเช่ือธนาคาร

ประชาชนธนาคารออมสิน  สาขานํ้าโทง 

The Characteristic of the Customers, Affecting to the 

Success of Bank People Loan Provided by the 

Government Saving Bank, Nam Thong Branch 

นางสาวพัทธธิดา  เสรมิสุข 

 

23 ตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกผักกุยชาย

ปลอดสารพิษเพ่ือการคาในจังหวัดลําปาง  

Cost and  Return of Organic Chinese Chives in Lampang 

Province 

นายปยะราช       เตชะสืบ 

 

24 ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัด

ลําปาง 

Cost and Return of Mushroom Farm in Lampang 

Province 

นางพรพรรณ      ไชยชุมพล 

 

25 ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพารา

ในจังหวัดลําปาง 

Cost and Return of Para-Rubber Project Investment in 

Lampang 

นางสาวสุวิมล     ศิริวัล 

  

26 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมผีลตอคณุภาพการบริการ ของ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมืองลําปาง 

Good Governance in Administration Affecting to Service 

Quality of Credit Union in Muang District, Lampang 

นางจาริณี       เทพา 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

27 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียน

เอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

Factors Relating to Loyalty of Private School's 

Employees in Muang District, Lampang Province 

นางสาวจิตตโสภิณ   นิลลิกา 

 

28 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อทอไอเสียดัดแปลงสําหรับตกแตง

รถจักรยานยนตของผูบรโิภคในจังหวัดลําปาง :  กรณีศึกษาราน

หน่ึงโมดิฟาย 

Factors Affecting Consumers Purchasing Decision on 

Modified Muffler for Motorcycle in Lampang: Case 

Study of Neung Modified Shop. 

นางศศิธร         บุญชุม 

 

29 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเพ่ือศกึษาตอระดับปริญญาโทใน

มหาวิทยาลยัเนช่ัน ของขาราชการ ศูนยราชการ จังหวัดลําปาง 

Factors Influencing the Decision Making in Studying 

Master Nation University of Commission Lampang 

Government Complex 

นางสาววิลาสินี  ลือนคร 

 

30 ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          

Internet Banking ของลูกคาธนาคารออมสิน จังหวัดแพร 

Factors Affecting Information Technology Internet 

Banking of Government  Saving Bank' Customers in 

Phrae 

นางสาวกนิษฐา   สุขกมล 

 

31 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการนวด    

แผนไทยในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

Factors Affecting the Satisfaction of the Service Quality 

of Thai Massage in Mueang Lampang District, Lampang 

Province 

นางราตรี       ฟองกันทา 

 

32 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการสงเสริมสนับสนุนการ

ประกอบการสินคาหตัถกรรชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

Factors Affecting the Success of Community Handicraft 

Business Support and Promotion in the Muang My Sub-

District Administrative Organization, Chaehom District, 

Lampang Province 

นางสาวยุพิน  ณ ลําปาง 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

33 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานโชหวยในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง  

Demographic Factors Influencing Consumer Buying 

Behavior in Grocery Stores in Lampang 

นางสาวชอลัดดา  ไชยพรหม 

 

34 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกความงาม 

ในเขตอําเภอเมือง ลําปาง 

Factor Influencing Behavior Selection Of Beauty Clinics 

in Muang Lampang 

นางพิสมัย  เหลาคนคา 

 

35 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกใชบริการรานคารแคร ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

The Marketing Mix Factors Affecting Customer Decision 

Towards Selecting Car Care in Wiang Pa Pao Chiang Rai 

District 

นางกานตธิดา  ดวงตา 

 

36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ    ของลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

สาขาแมเมาะ กรณีศึกษา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) แมเมาะ 

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. 

นางวลัยพร   ไชยวรรณ  

 

37 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการฝากเงิน

ประเภทเผื่อเรียกพิเศษกับธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรลัพลาซา

ลําปาง 

Marketing Mix Factors Affecting Decision to Deposit 

Special Saving Type With the Government Savings 

Bank, Central Plaza Lampang Branch 

นางสาวนิกษา  ยศตื้อ 

 

38 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีผล

ตอการตอบสนองของผูซื้อบานมือสองในเขตอําเภอเมือง    

จังหวัดลําปางจังหวัดลําปาง 

Marketing Mix and Customers' Attitude Affecting 

Responses of Pre-owned Home Purchasers in Muang 

District, Lampang Province 

นางสาวพิมพนิต  ภูปง 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

39 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลือกใชบริการอูซอม

รถยนตในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําปาง 

The Marketing Mix That Affect the Decision to Use a 

Car Garage in the District of Lampang 

นายราชพฤกษ  แสงศิร ิ

 

40 

 

 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมผีลตอพฤติกรรมการใชบริการ   

เงินฝากของลูกคาธนาคารออมสินสาขาสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร 

Marketing Mix Factors Affecting to Usage Behavior in 

Deposit Service of Government Savings Bank, Song 

Branch, Song, Phrae 

นางสาววาสนา  วงษพันธุ 

 

41 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

Behaviors of Online Shopping of Working Age Group in 

Muang District, Lampang Province 

นางสาวภาณุมาศ   ใจกันทะ 

 

42 ภาพลักษณและคุณภาพบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ 

ธนาคารออมสินสาขานํ้าโทง จังหวัดลําปาง 

The Image and Service Quality Towards the Customers 

Banking Service Selection  at Government Savings Bank: 

Branch in Nam Thong ,Lampang 

นางสาวอภิสิน   ถาวรรณา 

 

 

 

 

43 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

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. 

นางขนิษฐา    แกวนารี  

 

 

 

 

44 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการบริหารงานของสหกรณ

ภาคการเกษตรในจังหวัดลําปาง 

Transformational Leadership Affecting to Administration 

of Agricultural Cooperative in Lampang 

นางสาวปรินประภา  ชามั่ง 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

45 ภาวะผูนําท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรธนาคารออมสินภาค 9  

Leadership Affecting Morale and Motivation of 

Government Savings Bank Regional 9 ’ s Employees 

นางสาวนันทพร    ศรีวงษ 

 

46 มิติท่ีกอใหเกิดความสุขในการทํางานของบุคลากร สังกัด ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัดลําปาง 

Dimension That Cause Happy at Work of Lampang 

Administration Staff 

นางสาวธัญวลัย  ปงจนัตา 

 

47 มุมมองของผูประกอบการท่ีมีการรับรูตอการดําเนินการตาม     

กลยุทธการทองเท่ียวในจังหวัดลาํปาง 

Perception of the Business Operators Towards the 

Tourism Strategic Implementation of Lampang Province 

นางสาวจันทิรา  สงมหาชัย 

 

48 แรงจูงใจท่ีมีผลประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร      

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง 

Motivation Affecting the Imployee Performance 

Efficiency of Vocational Education Lampang Province 

นางปวีณรตัน     สิงหภวัิฒน 

 

49 ลักษณะความเปนผูนํา ท่ีมีผลตอความเครยีดในการทํางานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

Category of Leadership that Influence the Employee's 

Strain Who Work in Lampang Local Government 

นางสาวเพลินจติ  กันทา 

 

50 สภาพแวดลอมองคกรท่ีมผีลกระทบตอความเสี่ยงดานการเงินและ

บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดลําปาง 

Environmental Organizations that Have an Impact on 

Financial Risk and Account of the Local Government in 

Lampang 

นางสาวสังวาล   วงคชมภ ู

 

51 สาเหตุหน้ีคางชําระของผูใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังช้ิน จังหวัดแพร 

Reasons of Overdue Payment from Debtors in People’s 

Bank Project by the Government Savings Bank Phrae 

นายปฐมพร      ฉํ่าวิเศษ 

 

 

 

 



- 20 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

52 สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

The Geographical Indicator and the Marketing Mix 

Which are Related With the Recognition in value of the 

Lampang Chicken Bowls 

นางสาวฐารดี   วงศษา 

 

53 หลักธรรมาภิบาลมผีลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง 

Good Governance Has a Major Impact on the Efficiency 

of Operating the Village Fund, Tumbon Ton Thong 

Chai, Ampher Muang, Lampang 

นางชมพูนุท     กอนทอง 

 

54 การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสทิธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา: ศูนยปฏิบัติการสินเช่ือ ธนาคารพาณิชยไทยแหงหน่ึง 

A Study of Motives Influential to Operation Effectiveness 

of Personnel Working for Loan Formalities Operation 

Center of a Thai Commercial Bank  

นางศิริวรรณ  ศิริเดชานนท 

55 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเชิงสรางสรรค 

กรณีศึกษา: บริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด(มหาชน) 

Guidelines to Motivate Creative Employees in 

Organization: Case Study of Index Creative Public 

Company Limited.  

นางสาวคณิศร  อุนจะนํา 

56 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อวัสดุกอสรางในชองทาง

การจําหนายแนวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

Factors Affecting Customers’ Buying Decision Behavior for 

Construction Material Supplies from Modern Trade Stores 

in Bangkok Metropolitan Region  

นายสุพจน  กาญจนางกูรพันธุ 

57 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและความตระหนักดานการบริหาร

จัดการความเสีย่ง กรณีศึกษา: บรษัิทนําเขาสงออกแหงหน่ึง  

Influencing Factors to Attitude and Awareness of Risk 

Management Case Study: an Import Export Company 

นางสาวดวงฤดี  กิตติจารุดลุย 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

58 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการ

เตรียมดินของเกษตรกรในเขตอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

Factors Influential to Rice Farmers’ Decision to 

Agricultural Machine for Land Preparation: Sapphaya 

Amphoe, Chainat Province, Thailand 

นายกฤษดา  หยกอุบล 

59 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลอืกรับชมรายการขาวทาง

สถานีโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานคร  

Factors Influential to Viewers’ Behavior in Their Viewing 

of News Program on Television: Bangkok Metropolitan 

Area 

นายศุภวัฒน  สงวนงาม 

60 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชงาน

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Consumers’ Behavior and Marketing Mix 

Factors on 3G Mobile Networking Providers in Bangkok 

Metropolitan Area 

นายพชระ  สุธนฐาน 

61 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อ

รถยนตไฮบริด: กรณีศึกษา โตโยตา พรีอุส  

Marketing Mix Affecting Consumer’s Decision  Making on 

the Buying of Toyota Prius Hybrid Vehicle 

นายวรเทพ  เจิมจตุิธรรม 

62 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา

ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด กรณีศึกษา บริษัทอินเด็กซ   

ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)  

Marketing Mix Influencing Customers’ Satisfaction  on 

Event Marketing Held: A Case Study of Index Creative 

Village PLC. 

นางสาวณัฐวรรณ   นาคประกาศ 

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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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

64 การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน

ขนาดเล็ก  อําเภอแมเมาะ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 

Performance on Student Care and Assistance System of 

Small-Sized Schools in Mae Moh District under Lampang 

Primary Educational Service Area Office 1 

นางปรียาดา  อินทรกําแหง 

65 การเตรียมความพรอมและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในกลุมเครือขายอนันตยศ      

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง      

Readiness and Guidelines of School Development for 

ASEAN Community in Anantayot Network Schools, Hang 

Chat District, Lampang Province   

นางสาวศิริวรรณ  วงคศร ี

66 การบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

Academic Affairs Administration for Learning Achievement 

Enhance in Schools under Secondary Educational Service 

Area Office 35 

นายวีระยุทธ    มณีวรรณ 

67 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

Education Management upon Performance Standards in 

Child Development Centers under Mae Wa Sub-district 

Administrative Organization, Thoen District, Lampang 

Province 

นางพรพรรณ   จิวเดช 

  

68 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอแมพริก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

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                             

นายสมชาย   วงคนาน 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

69 การบริหารหลักสูตรปฐมวัยดานกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

Early Childhood Curriculum  Management on Activities in 

Child Development Centers of Wang Phrao Sub-district, Ko 

Kha District, Lampang Province 

นางเพชรรัตน   เกาไสยนันท 

70 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อําเภอแมพริก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

Internal Quality Assurance of Schools in Mae Prik District 

under Lampang Primary Educational Service Area Office 2 

นางสาวนฤมล  อุดถา 

71 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน          

หวยข้ีนกวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 2 

Community Participation on Education Management in 

Huay Kee Nok Wittaya School under Lampang Primary 

Educational Service Area Office 2 

นางสาวเกษร   จิวเดช 

72 การมีสวนรวมของชุมชนในการบรหิารการศึกษาของศูนยพัฒนา   

เด็กเล็กตําบลแมสุก  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

Community Participation on Educational Administration of 

Child Development Center in Mae Sook Sub-district, Chae 

Hom District, Lampang Province. 

นางภัทรวดี  พงกาสอ 

73 การมีสวนรวมจากชุมชนในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

เมืองมาย  อําเภอแจหม จังหวัดลาํปาง                                           

Community Participation on Child Development Center 

Performance of Local Government under Muang Mai 

Sub-district Administrative Organization, Chae Hom 

District, Lampang Province 

นายอรรณพ  ตัวละมูล 

 

74 ความตองการของผูปกครองท่ีมีตอมาตรฐานการดําเนินงาน      

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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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

75 ความตองการตอการบริหารจดัการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลแมปุ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

Demand on Education Management in Child 

Development Centers of Mae Pu Sub-district 

Municipality, Mae Prik District, Lampang Province   

นางกนกวรรณ  ยาจิ๋ว 

  

 

76 ความพรอมของการจดัการศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรมศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

Readiness of Education Management in Multicultural 

Context of Child Development Centers in Wang Phrao 

Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang 

Province 

นางปานฤทัย  มะโนคํา 

  

77 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลําปาง        

จังหวัดลําปาง 

Parents’ Satisfaction on Education Management in 

Thesaban 5 School (Ban Sriboonrueng) under Lampang 

City Municipality, Lampang Province 

นายศรายุทธ   แกวบาง 

78 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ประถมศึกษาเขตตําบลเวียงมอก  อําเภอเถิน จังหวัดลาํปาง 

Parents’ Satisfaction on Education Management of 

Primary Schools in Wiengmok Sub-district, Thoen District, 

Lampang Province 

นางแสงดาว  เช้ือนันไชย 

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 

 

 

 



- 25 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

80 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการมีสวนรวมในการจดัการศึกษา

ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบานขอ  

อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลาํปาง 

Parents’ Satisfaction toward Participation in Child 

Development Center Management under Ban Kho Sub-

district Administrative Organization, Muang Pan District, 

Lampang Province 

นางทองสาย  ใจหวัง 

81 ความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศภายในสถานศึกษากับการ

ดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน สังกัดกลุมเครือขายเมืองเข

ลางค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
Performance of Academic Affairs Standards and 

Curriculum Activities of Child Development Center, Lai 

Hin Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang 

Province 

นางนิศานาถ  โชติกันยาภัค 

 

82 เจตคติของผูบริหารและครรูะดับประถมศึกษาตอระดับการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการประกันคณุภาพการศึกษาใน

สถานศึกษากลุมเครือขายอนันตยศและสังกัดกองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ในเขตพ้ืนท่ีการ

ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 

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     

นายสนุก  สูงขาว 

83 บทบาทชุมชนท่ีมีตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลแมสก 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

Community Role toward Development of Child 

Development Center, Maesok, Sub-district, Chaehom 

District, Lampang Province 

นางปวีณสมร  ทิแหลม 
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การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

84 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตร ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 

Efficiency of Academic Affairs Administration on the 

Curriculum in Child Development Centers under Thung 

Fai Sub-district Administrative Organization, Muang 

District, Lampang Province 

นางแสงจันทร  อินปา 

  

 

85 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาโรงเรยีนเอกชนของ

ผูปกครอง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

Determinants of Parents in Choosing Private Schools, 

Thoen District, Lampang Province 

นางสาววัชรีย   สูสุข 

86 ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในกลุม

เครือขายเถิน 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 2 

Determinants of Academic Affairs Administration of 

Thoen 1 School Network under Lampang Primary  

Educational Service Area Office 2                                           

นายทวีสันต  สุธรรม 

87 ปญหาและแนวทางการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู

ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเกาะคา จังหวัดลาํปาง 

Problems and Promotion Guidelines on Information 

Technology Application of Teachers in Child 

Development Centers, Ko Kha District, Lampang Province. 

นางสาวสราวลี  พระจันทร 

88 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมพริกกับศนูยพัฒนาเด็กเล็ก บานแมตั๋ง    

อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

Results of Performance Standards in Child Development 

Centers of Tambon Mae Prik and Ban Mae Tang, Mae Prik 

District, Lampang Province 

นางพิมพชนก  วิรัตนเกษม 

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   เข่ือนจันทร 



- 27 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

90 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายสถานศึกษา 

อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

Administrator Leadership in Educational Institution 

Network of Mae Prik District, Lampang Province 

นางสาวธันยนิชา   ตันแดง 

91 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล    

ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

Performance Standards of Child Development Centers   

in Lampang Luang Sub-district Municipality, Ko Kha 

District, Lampang Province 

นางวณิชชา  กามล 

92 สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรม     

ตามหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลไหลหิน อ.เกาะคา 

จ.ลําปาง 
Performance of Academic Affairs Standards and 

Curriculum Activities of Child Development Center, Lai 

Hin Sub-district Municipality, Ko Kha District, Lampang 

Province 

นางมยุรีย  ขัดเรือน 

 

93 สภาพการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนผาปงวิทยา      

อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ประจําปการศึกษา 2556 

Academic Affairs Administration of Pha Pang Wittaya 

School in the Academic Year B.E. 2556, Mae Prik 

District, Lampang Province 

นางสาวจิตรประภา วงศเข่ือนแกว 

94 สภาพการบริหารแบบมสีวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

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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95 

 

สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตําบลนาโปง      

อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง 

Problems and Development Guidelines for Educational 

Administration in Child Development Centers under Na 

Pong Sub-district Administrative Organization, Thoen 

District, Lampang Province 

นางวรัญญา  วงคเปง 

96 การจัดการความรูของศูนยการเรียนรู วัดหวยเก่ียง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

Knowledge Management of Wat Huay Kiang Learning 

Center, San Sai District, Chiang Mai Province. 

นางประภาพร  สุขคะเนน 

97 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลสบปาด  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 

Appropriation in Management with Principles of Good 

Governance within the Soppad Subdistrict Administration,  

Mae Moh District, Lampang Province 

นางคณามาศ  ยาบานแปง 

98 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชน    

ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 

Applying Self-sufficiency Economy in Life Maintenance of 

the People in Kheelek Sub-District, Mae Rim District, 

Chiang Mai Province. 

พระสมุหวรพงษ  วชิรญาโณ(มังชินา) 

99 การบริหารการพัฒนาโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของ

เทศบาลตาํบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเตรียม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Management of  One-Tambon-One-Product (OTOP) 

Entrepreneurship Development of  Thasala Sub-District 

Municipality,  Muang District, ChiangMai  Province. 

นางสาวณันธณภัทร อุนเมืองทอง 

100 การพัฒนาระบบงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส. 

เชียงใหม-เหนือ 

Development of the Funeral Service Support for the 

Customers of the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives, Chiang Mai - Northern Branch. 

นายสาธิน  สุกันธา 
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101 การมีสวนรวมของประชาชนตอการปองกันและปราบปราม      

ยาเสพติดในเขตตําบลสรอย อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 

The Participation of Local Public in Prevention and Drugs 

Enforcement in Saroi Sub-district Boundary in Wang Chin 

District, Phrae Province 

ร.ต.ท.บรรจง  สายวงค 

 

102 การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

บานเสดจ็  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

People’s Satisfaction in the Development  of the Ban 

Sadet Municipality Muang Lampang District, Lampang 

Province  

นายชูพงศ  ชินบุตร 

103 การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปยหายาเสพติด            

ในตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

People Participation in Solving Narcotic Addiction 

Problem in San Klan Sub-District, San Kamphaeng District,  

Chiang Mai Province. 

นายณัฐพล  โปธาด ี

104 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ

องคการบริหารสวนตําบลแจหม  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

Public Participation in Local Development Planning of 

Jaehom Subdistrict  Administrative Organization, Jaehom 

District, Lampang Province 

นางรจนา  นอยปลูก 

105 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

Public Participation in Three Year Development Planning 

of Ban Kor Subdistrict Administrative Organization, Muang 

Pan District, Lampang Province 

นางธนัฐดา  ทองหลอ 

106 การมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารจดัการปาชุมชนบานหัวทุง    

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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107 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

Participation of Local Citizens on Developing for Social 

Communities in Sop Prap Sub-district Municipality, Sop 

Prap District, Lampang Province 

พระครสูาทรพัฒนพิศาล       

สุวณณฺโชโต (อินจันทร) 

108 ความพรอมขององคการบรหิารสวนตําบลเปยงหลวง            

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  ในการยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 

Readiness of Piang Luang Sub-District Administrative 

Organization in Being Upgraded to Piang Luang 

Municipality,Wiang Haeng District, Chiang Mai Province. 

นายอนุทิน  กรัณยวัฒนกุล 

109 ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล 

ตําบลเสรมิซาย อําเภอเสริมงาม จงัหวัดลําปาง 

Satisfaction of People for the Administration of the 

Executive at Sermsai Subdistrict Municipality, Sermngam 

District, Lampang Province 

นางสาวสีรุง  เสารเทพ 

110 ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัตติามยุทธศาสตร        

ดานความโปรงใส ของสถานีตํารวจภูธรโหลงขอด อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

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. 

ร.ต.ต.เจรญิ  กาเชียงราย 

111 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสาํนักงานขนสง

จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

People’s satisfaction towards the services provided by 

the Office of Lampang  Provincial  Transportation, 

Mueang Lampang District,  Lampang  Province 

นางสาวรัชนีกรณ  ปกแกว 

112 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัตติามนโยบายของคณะ

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. 

นางกันยา  วงคคํามูล 
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113 ความพึงพอใจของผูปวยเอดสตอการใหบริการเบ้ียยังชีพ           

ของเทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลาํปาง 

Satisfaction of AIDS Patients Towards Allowance Service 

of Muang Yao Municipality,  Hang Chat District, Lampang 

Province. 

นายสุพจน  แกวตื้อ 

114 ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบ้ียยังชีพขององคการ

บริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

Satisfaction of the Elderly People Towards Allowance 

Service of  Thungfai Sub-district Administrative 

Organization Muang Lampang District, Lampang Province. 

นางสาวอุบล  เครือตะมา 

115 ความเหมาะสมของการใหบริการเบ้ียยังชีพแกผูพิการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 

Appropriation of Allowance Service for People with 

Disability Of MaeKoeng Subdistrict  Administrative 

Organization, Wangchin District, Phrae Province. 

นางสาวกมลลักษณ  คณาชัย 

116 ความเหมาะสมในการจดัการท่ีดินอยางยั่งยืนในรูปแบบโฉนดชุมชน  

ตําบลทุงฝาย  อําเภอเมืองลาํปาง  จังหวัดลําปาง 

The Sustainable of Land Management in Certificate of 

Land Right of documents Project   in Tung Fai Sub-

district, Muang District, Lampang Province. 

นายชนก  รูเกณฑ 

117 ความเหมาะสมในการดาํเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน   

ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จงัหวัดลําปาง 

Appropriateness of the operations of Sandonkaew       

Sub-district Community Welfare Fund,   Maetha District, 

Lampang Province 

นางสาววิภานันท  คํากอน 

118 ความเหมาะสมในการบรหิารงานแบบธรรมาภบิาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองลําปาง  อําเภอเมอืงลําปาง 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  ตันจันทรกูล 
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119 ความเหมาะสมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

Appropriation of Community Development in           

Patan-Nakrua Sub-district Municipality, Mae Tha District, 

Lampang Province 

นางพิมพร  แกวกระโทก 

120 คุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 

สาขาดอยสะเก็ด 

Quality of  the Service Provided by Chiang Mai Land 

Office, Doi Saket Branch. 

นายเธียรธานี  ตาถาวัน 

 

121 โครงการ D.A.R.E. กับการแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

กรณีศึกษา : โรงเรียนบานตุงลอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

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. 

ส.ต.อ.อรยิพล  ผาคาํ 

122 เจตคติของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน 

ในเขตตําบลมองจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

Attitude of the People Towards the Operation of Non-

Governmental Organizations in the Areas in Mon Jong 

Sub-District, Omkoi District, Chiang Mai Province. 

นางสาวซาลา  สันติชายชาตร ี

123 เจตคติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตอการบริหารจัดการ

คณะสงฆของมหาเถรสมาคม กรณีศึกษา : อําเภอสันทราย          

จังหวัดเชียงใหม 

Attitude of Buddhist Monks Toward  Clergy Management 

of Sangha  Supreme Council of Thailand: the Case Study 

of San Sai District, Chiang  Mai Province. 

พระธรรมนัฐ  แกวสิทธ์ิ 

124 เจตคตติอภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ของสมาชิก 

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. 

นายชุมพร  คํามา 
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125 ทัศนคติของประชาชนตอการรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล     

นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

Attitudes of Local Public towards the Recognition of 

Information of NakhonLampang Municipality, 

MuangLampang District, Lampang Province 

นางเบญญาภา  ตนกันยา 

126 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ของตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

Guideline for Promoting Sustainable Tourism of Piang 

Luang Sub-districr, Wiang Haeng District, Chiang Mai 

Province. 

นายอนุสรณ  คําอาย 

127 แนวทางการสงเสริมดานการกีฬาสําหรับเยาวชนใน ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

Guideline for Sport Promotion for the Youths in Ban Phai 

Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province. 

นางรุงทิวากรณ  มหาไม 

128 บทบาทของกํานันและผูใหญบานในยุคประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษา : อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 

Role of the Sub-District Headman and Village Chief 

during ASEAN Community Period, Doi Saket District, 

Chiang Mai Province. 

นางศิรินันท  โซเมอรเตค 

129 บทบาทของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ

เทศบาลตาํบลนาครัว  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

People’s role in the 3-year Development Plan making 

Process: Case study Nakrua Sub-district Municipality, 

Maetha  District, Lampang Province 

นางพัทธนันท  อังคโชตอนันต 

130 บทบาทของวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริหารชุมชน    

จังหวัดเชียงใหม 

Roles of Public Radio Stations in Chiang Mai  Province. 

นางสุริฉาย  โกเศศ 

131 ประสิทธิผลของการใหบริการของสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัดเชียงใหม ฝายกิจการฮาลาล 

Effectiveness of Service Provision of Chiang Mai Province 

Islamic Council. 

นายซาลามัต สหมิตร 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

132 ประสิทธิผลของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท 

กรณีศึกษา: ศูนยผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปครบวงจร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

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. 

นางลําดวน  ทรงคํา 

133 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลาํปาง 

Efficiency of Operation Development Quality of Children 

and youth life with in Chae Hom  Subdistrict 

Administrative Organization Chae Hom District Lampang  

Province 

นางปูชิตา  ฟุมฟองฟู 

134 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคการ

บริหารสวนตําบลวังเงิน  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

Operation Efficiency of Life Support Allowance For the 

Elderly of Wang ngern Sub-district  Administrative 

Organization, Maetha District, Lampang Province 

นายประพัฒน  จรสัสวัสดิ ์

135 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกลุมกองทุนออมบุญวันละหน่ึงบาท 

เพ่ือสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

The Efficiency of One Baht Per Day Savings Group for 

Community Welfare,  Tambon Muang Yao, Hang Chat 

District, Lampang Province  

นายสังวร  วิเคียน 

136 ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมตีบ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

Capacity of Implementation of Mae Tip Sub-district 

Administrative Organization, Ngao District, Lampang 

Province 

นายอรรณพ  ฟงเพราะ 

137 ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนออมบุญวันละบาทตาํบลนาครัว  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

Administrative Efficiency of the Committee for the 

Nakrua  Sub-district Ormboon Wan-la-baht Community 

Welfare Fund, Maetha District, Lampang Province        

นางกชกร   จรัญสวัสดิ ์
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

138 ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรวังช้ิน อําเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร 

The Effective Management of the Wang Chin Police 

Station at Wang Chin District, Phrae Province 

ด.ต.เฉลิม  โปทา 

139 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  

บอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

Administrative Efficiency of Borhaew Sub-district 

Administrative  Organization, Mueang Lampang District, 

Lampang Province 

นางสาวจินดาศรี  ใจหงอก 

140 ประสิทธิภาพการเผยแผพระพุทธศษสนาของคณะสงฆ       

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

Effectiveness of the Buddhist Propagation of thet 

Monks, San Sai District, Chiang Mai Province. 

พระครูวีรธรรมาภิวัฒน     

(ประยูร อุทาธาปน) 

141 ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนของสํานักงานพัฒนาชุมชน 

อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

Efficiency in Public Services of the Wang Pong District 

Community Development Office in Phetchabun Province 

นางสาวศรันสนีย  จักรบุญมา 

142 ปจจัยท่ีสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากรเทศบาลตําบลทาผา  

อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

The study of the morale effect factors of the 

Government officers at Ta-pa Subdistrict   Municipality 

KoKha District Lampang Province 

นางปราณี  อินทะราชา 

143 ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

และลดข้ันตอนการทํางาน  เพ่ือบริการประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 

Achievement of the work process Improvement and 

Reducing the work process for Public Services Project of 

Bankor Subdistrict Administrative Organization,Muang Pan 

District, Lampang Province 

นางพันทิพา  คําปน 
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ลําดับท่ี ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน 

144 ผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร 

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

Achievement of Administration of Hang Chat Sub-

district Municipality, Hang Chat District, Lampang 

Province 

นายปริญญา  มีทอง 

145 ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบานปนเตา        

ตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

Achievement of Waste Management of Baan Pantao, 

Maesan Sub-district, Hangchat District, Lampang province 

นายชัยยศ  ฮาวปนใจ 

146 ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร        

สวนตําบลสรอย อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 

Achievement of the Administration and Management of 

Child Development Center, Saroy Sub-district  

Administrative Organization, Wangchin District,  Phrae 

Province 

นางสาวชนันธร  ปวงด ี

147 ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากรองคการบรหิาร   

สวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 

Achievement in Quality of Life Development of the 

Personnel of Mae Koeng Subdistrict   Administrative 

Organization, Wangchin District, Phrae Province 

นางสาวพิมพลดา  หลามา 

148 ผลสัมฤทธ์ิการใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธรวังช้ิน    

อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร  

The Effectiveness of Public Service of the Wang Chin 

Police Station, Wang Chin District, Phrae Province 

จ.ต.อ.เจษฎา  กลมมา 

149 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานท่ีเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลสันกลาง  อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

Effect of the Operation Carried out by the Health 

Promoting Hospital in San Klan Sub-District, San 

Kamphaeng District, Chiang Mai Province, on the diabetes 

Patients by Gender. 

นายจันทรทิพย  อิยะสาม 
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150 ระบบการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา                

กรณีศึกษา : วัดพระธาตดุอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด         

จังหวัดเชียงใหม 

Management of Buddhist Temple: Wat Phrathat Doisaket, 

Doi Saket District, Chiang Mai Province. 

พระทิม คุณวุฑโฒ (คําสด) 

151 แรงจูงใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหาร   

สวนตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

Motivation in Tax Payment of People in Bankhor 

Subdistrict Administrative Organization,  Muangpan 

District, Lampang  Province 

นางกฤตตินันท  รุงเลิศ 

152 การศึกษาจรยิธรรมคอมพิวเตอรของบุคลากรทางการศึกษา

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

A Study of Computer Ethics of Education Personnel:       

A Case Study of Nation University in Lampang Province 

นางสาวศัลณษิกา  ไชยกุล 

153 การศึกษาจรยิธรรมทางเทคโนโลยขีองนักศึกษา                      

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

A Study of Technology Ethics of Student:                      

A Case Study  of Nation University in Lampang Province 

นายณภัทร  เทพจันตา 

154 ระบบฐานขอมลูการประเมินตัวช้ีวัด ตามแผนยุทธศาสตร    

กระทรวงสาธารณสุข 

Key Performance Indicator Online System 

นายภสุ  น่ิมสุวรรณ 

155 ระบบอาจารยท่ีปรึกษาออนไลน  

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเนช่ัน 

Advisor Online System Case Study of Faculty of 

Information Technology Nation University 

นายไวภพ  ตุยนอย 
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การนําเสนอบทความวิชาการ เรื่อง Network Design for Connecting  Anytime Anywhere: 
An Introduction to Delay Tolerant Network 

โดย Assoc. Prof. Akihiro Fujihara จาก Fukui University of Technology 
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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 รอยยิ้มนาจะเปนคําตอบแรกท่ีประทับใจชาวตางชาติ จนมีผูกลาววา

รอยยิ้มของชาวไทยน้ันเปนรอยยิ้มท่ีสดช่ืน จริงใจ ไรการ เสแสรง เปนท่ีประทับใจแกผูพบเห็น นอกจากรอยยิ้มแลว 

กิริยามารยาทของคนไทย ความออนโยน ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส และการใหบริการของคนไทยก็เปนเสนหท่ีหลายคน

กลาวถึง อาหารทองถ่ินของไทยก็มีมากมายหลากหลายและมีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ และรวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี

มากมายท้ังภูเขา ทะเล และธรรมชาต ิ

เสนหของประเทศญี่ปุนก็เชนเดียวกัน ท่ีมีความหมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี 

วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม หรือสถาปตยกรรมท่ีแตกตางกันออกไป นักวิชาการญี่ปุนจึงไดมีการศึกษาถึงการ

กลั่นกรองหรือหยิบยกเอาเสนหของเมืองออกมานําเสนอใหนาสนใจไดอยางไร โดยผานสื่อภาพยนตรสั้น หรือ Short 

film โดยเฉพาะเมืองท่ีมีลักษณะเปน Local town เชนท่ีเมือง Fukui เมืองเล็กๆทางทิศตะวันตกของกรุงโตเกียว มี

ประชากรประมาณ 8 แสนคนเศษ ซึ่งก็จะใกลเคียงกับเมืองลําปาง ท่ีมีลักษณะเปน 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 จาํปาทอง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

ภาพยนตรสั้นในประเทศไทย เปนท่ีนิยมทํากันในหมูนักเรียนนักศึกษา ไมเพียงแตเฉพาะสถาบันท่ีศึกษาดาน

การภาพยนตรเทาน้ัน แตยังรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีมีความสนใจดวย การผลิตภาพยนตรสั้นน้ัน ทําไดไมยาก

จนเกินไป เน่ืองจากประเด็น หรือ Subject ของเรื่อง ไมตองยาวมากนัก เพียง 20-30 นาทีเทาน้ัน สวนดาน

กระบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก ทําใหคาใชจายไมสูงจนเกินกําลัง 
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สวนกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดานการภาพยนตรโดยตรง มักจะเริ่มตนจากการผลิตภาพยนตรสั้น และผลิตคนละ

หลายๆเรื่องในระหวางท่ีศึกษาอยู ซึ่งรวมถึงภาพยนตรสั้นท่ีเปนโครงงานกอนจบการศึกษา และภาพยนตรสั้นท่ีเปน

โครงงานวิทยานิพนธดวย 

ดานกลุมนักสรางภาพยนตร มักจะเริ่มตนผลิตภาพยนตรสั้นเพ่ือสงผลงานเขารวมประกวด ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ใชเปนผลงานเบิกทางเขาสูวงการภาพยนตร จนมีการรวมตัวกัน เชน กลุม Thai 

Short Film ซึ่งเปนการรวมกลุมของคนทําภาพยนตรสั้นและภาพยนตรอิสระ โดยมีจุดประสงคเพ่ือการสนับสนุนและ

เผยแพรผลงานของคนทําภาพยนตรขนาดเล็กและกลางท่ีไมมีโอกาสไดฉายท่ัวไปผานทางเว็บไซตและโรงภาพยนตร 

รวมไปถึงการจัดเวิรคชอป การเสวนา และกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิตภาพยนตรใหแกผูท่ีสนใจท่ัวไปโดยไม

จํากัดคุณสมบัติ 

 

(4) What is the Charms in lampang : ภาพยนตรส้ันเรื่อง “ลําปาง นครแหงความสุข” 

โดย คณุภูวณตนนํ้า พันลา  
 

เปนภาพยนตรเพลงขนาดสั้นเรื่องแรกๆของภูมิภาค ท่ีนําเสนอมุมมองบานเกิดในมุมท่ีตางจากเดิม โดย

นําเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวท่ีเปนสากล กระตุนใหคนลําปาง ท่ีไปอยู ไปเรียน ไปทํางานท่ีอ่ืนท่ีไมใช “บาน"  เกิด

รูสึกอยากกลับบาน 
 
เรื่องยอ  

การกลับมาลําปางของ "ดาวรัษฎาและกรุง" ในครั้งน้ี ทําใหครอบครัวของ "คุณสุชาดา" ตองเผชิญหนาความ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อลูกท่ีเลี้ยงมาแตออนแตออก กําลังจากอุทรของหัวอกคนเปนแมไป แมจึงตองรักษาความรัก

ครั้งน้ีไวใหได ตรงขามกับ “ดาว” ท่ีกําลังจะเปลี่ยนบทบาทจาก "ลูก" ไปเปน"ภรรยา" ของ “กรุง” ชายหนุมสมาชิกใหม

ของครอบครัว ท่ีเปดใจรับมนตเสนหของเมืองลําปางและความอบอุนหวงใยของแมลูกคู น้ี ความรูสึกสับสนปน

ความรูสึกดีๆ กําลังเริ่มกอตัวข้ึนบนความเรียบงายของวิถีชุมชน บาน วัด ตลาด อันจะเปนเปาหมายของคําวาจุดเริ่มตน

ของความสุขของท้ัง 3 คนน้ันเอง 

 

(5) What is the Charms in lampang : ภาพยนตรส้ันเรื่อง “ความทรงจํา” 
โดย คณุชลทิศ ดีสาระ  
 

แนวความคิด 

เมื่อชีวิตท่ีมีแตความเรงรีบและวุนวายจนทําใหเราลุมหลงความสุขท่ีแทจริงท่ีเคยมี จึงมีเพียงรูปถายเกาๆใน

อดีตเทาน้ันท่ีจะมาชวยเยียวยาและทําใหเราเห็นคุณคาของการใชชีวิตในวิถีท่ีเรียบงายกลับคืนมา 

 

เรื่องยอ 

เรื่องของพอลูกตางวัยคูหน่ึง เมื่อลูกชายท่ีเปนหนุมสมัยใหมทํางานออฟฟศหามรุงหามค่ําจนออนแรงและลม

ปวยลง ตองเดินทางกลับมาเพ่ือมาพักรักษาตัวอยูท่ีบานตางจังหวัด (ลําปาง) เขายังคงกังวลอยูกับงานท่ีทําคางอยู และ

กลัววาจะถูกใหออกจากงานถาไมรีบกลับ ผูเปนพอจึงไดแตบนวาไมเห็นตองทํางานมากมายขนาดน้ันเพราะปวยไข

ข้ึนมาก็ไมเหน็จะคุมกันเลย แตในขณะท่ีลูกชายกําลังเก็บของในตูเสื้อผา ก็บังเอิญเจอสมุดรูปภาพเกาๆ ชายหนุมหยิบ

ออกมาเปดดูพลันรอยยิ้มก็ปรากฏข้ึนท่ีใบหนา ทุกภาพท่ีเขาเปดเปนภาพเกา ท่ีคอยๆเดนชัดข้ึนในมโนแหงความทรงจํา
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เวลาคอยๆไหลยอนกลับไปในวัยท่ีเขายังเปนเด็กนอย ภาพเกาๆสมัยยังเปนเด็กกลับหวนมาในหัวเขาอีกครั้ง ชายหนุม

ตัดสินใจท่ีจะกลับมาอยูกับพอของเคาท่ีลําปาง คงท้ิงไวเพียงซองจดหมายสีขาวบนโตะทํางานท่ีมีขอความพิมพวา 

“ใบลาออก”  
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การนําเสนอผลงานวิชาการจากกิจกรรม  
Work shop 

“Design and Use of Local Materials” 

  
โดย  อาจารยปวินทรัตน  แซตั้ง  สาขาวิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ      

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    

มหาวิทยาลัยเนชั่น  
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ศึกษาความพึงพอใจตอการมอบหมายงานจัดทําคล๊ิปสตอปโมชัน  

ในวิชาส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
Study of Satisfaction on Stop-motion Clip Creating Assignment  

in Media and Technology Subject 

บุรินทร รุจจนพันธุ0
1
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอสตอป

โมชันในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมกลุม 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาใชจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในช้ันเรียนจํานวน 46 คน ประกอบดวยนักศึกษาสาขาการบัญชี 

การตลาด และนิเทศศาสตร วิธีดําเนินการวิจัยคือ ช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ ประเมินความพึงพอใจกอน

สั่งงาน อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ ติดตามและสนับสนุนผานเครือขายสังคม จัดเวทีนําเสนอ ประเมินความพึงพอใจหลัง

สงงาน และสรุปผล โดยเครื่องมือท่ีใช คือ เอกสาร สื่อการสอน เครือขายสังคม ระบบอีเลินน่ิง และแบบสอบถาม  

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจหลังเรียนของทุกกลุมอยูท่ีระดับมาก (µ=3.74, σ=0.78) ซึ่งนักศึกษากลุม

การตลาดมีความพึงพอใจท่ีระดับมาก (µ=4.02, σ=0.76) สอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุมการตลาดท่ีอยู

ในระดับสูงมีจํานวนมากกวาสาขาวิชาอ่ืน สรุปไดวาการมอบหมายงานกลุมจัดทําคลิ๊ปวีดีโอมีผลใหกลุมนักศึกษาท่ี

จัดทําคลิ๊ปไดดีและมีความพึงพอใจสูงจะสงผลตอการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง  

 

คําสําคัญ :  สตอปโมชัน การมอบหมายงาน วิจัยในช้ันเรียน 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  

1 บุรินทร รุจจนพันธุ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเนชั่น 

Burin Rujjanapan, Computer Science, Faculty of Information Technology, Nation University 
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บทนํา 

  การวิจัยในช้ันเรียนเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนไดอยางชัดเจน (ชุติมา เมฆวัน, 2549) ซึ่งการเรียนการสอนน้ันเปนพันธกิจท่ีสําคัญของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสอดรับกับตัวบงช้ี 2.6 

เกณฑท่ี 1 และ 5 (สกอ., 2554) โดยใชการวิจัยในช้ันเรียนท่ีคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาการเรียนการสอน

อยางตอเน่ือง 

 พันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเนช่ัน , 2555) คือ การวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

บุคลากรไดทําวิจัย  ตามอัตลักษณของสถาบัน (Identity) ซึ่งโครงการวิจัยน้ีสอดคลองกับอัตลักษณทักษะดานการ

สื่อสาร (Communication Skill) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ดังน้ันการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานรวมกัน โดยอาศัยการ

มอบหมายคลิ๊ปสตอปโมช่ัน และใหมีการกําหนดประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจผานกระบวนการกลุม แลวสนับสนุนการทํา

กิจกรรมผานเครือขายสังคมจะพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร เมื่อนักศึกษามีความพึงพอใจก็จะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

  จากการสังเกตนักศึกษา พบวามีความสนใจสื่อมัลติมีเดีย และการถายคลิ๊ปวีดีโอในระดับหน่ึง ประกอบกับ

นักศึกษาสวนใหญมีอุปกรณในการบันทึกคลิ๊ป และมีบัญชีผูใชเครือขายสังคมทุกคน หากจัดใหนักศึกษารวมกลุมกัน 

และทํางานตามประเด็นท่ีสนใจรวมกันในรูปของโครงงาน จะสนับสนุนใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียน ไดทําความรูจัก

เพ่ือนใหม สื่อสารกันยิ่งข้ึน และมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมากข้ึนไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอสตอปโมชัน ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

  2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญผานกิจกรรมกลุม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  นักศึกษาท่ีทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนท่ีไดรับ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจยัครั้งน้ีไดแก นักศึกษาในรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (TECH 101) ของ

มหาวิทยาลยัเนช่ัน ท่ีลงทะเบียนในปการศึกษาท่ี 1/2557 จํานวน 46 คน แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 จํานวน 29 คน 

เปนกลุมนิเทศศาสตร ตอนท่ี 2 จาํนวน 17 คนประกอบดวยสาขาวิชาการบัญชี 7 คน และการตลาด 10 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ี คือ ประชากรท้ังหมดจํานวน 46 คน 

  ชวงเวลาเก็บขอมูล คือ กันยายน 2557 – ตุลาคม 2557 (ครึ่งแรกของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557)  
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  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย เครื่องมือ 6 ชนิด ไดแก 1) เอกสาร

เพ่ือใชทําความเขาใจ  2) สื่อการสอนจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ  3) เครือขายสังคม  4) ระบบอีเลินน่ิง   5) แบบประเมินความ

พึงพอใจกอนเรียน   6) แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการมีท้ังหมด 7 ข้ันตอนประกอบดวย  1) ช้ีแจงวัตถุประสงคการมอบหมายงานจัดทําคลิ๊ปกลุม

ตามความสนใจ  2) ประเมินความพึงพอใจกอนสั่งงาน  3) อบรมการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ  4) ติดตามและสนับสนุนผาน

เครือขายสังคมและใชกระบวนการกลุม  5) จัดเวทีนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู  6) ประเมินความพึงพอใจหลังสงงาน 

และ 7) ประมวลผลและสรุปผล 

 

การวิเคราะหขอมูล  

  งานวิจัยน้ีไดมีการวิเคราะหขอมลูใน 2 สวน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากขอมูลคะแนนประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถามกอนเรียน และ

หลังเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (µ)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัดกลุม

จากระดับเกรดเปน ระดับสูง คือ A และ B ระดับปานกลาง คือ C ระดับต่ํา คือ D และ F โดยเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 หากเทียบกับระดับเกรดจะเทากับเกรด C 

 2. การวิเคราะหความสัมพันธของการรวมกลุมกับระดับผลการเรียนดวยคาสถิติไคสแควร (chi-square) 

เกณฑท่ีใชแปลผลระดับความพึงพอใจ 

การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเปนระดับของความพึงพอใจ โดยนําระดับสูงสุดลบระดับต่ําสุดแลวหาร

ดวยจํานวนชวงท่ีตั้งไว  จึงไดเกณฑการแปลผลคะแนนดังน้ี มากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00   มากมีคะแนนเฉลี่ย 

3.41–4.20  ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40  นอยมีคะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60  และนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย 

1.00–1.80 (ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543) 

 

ผลการดําเนินการวิจัย 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากอนสั่งงาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 42 คน เปน

กลุมนิเทศศาสตร 26 คน กลุมบัญชี 7 คน และกลุมการตลาด 9 คน พบวาในภาพรวมของท้ัง 3 กลุมมีความพึงพอใจ

เฉลี่ยระดับมาก (µ=3.95, σ=0.78)  และท้ังสามกลุมมีความพึงพอใจระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแตละ

กลุม คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.07, σ=0.78) กลุมบัญชีมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ

มาก (µ=3.77, σ=0.76) และกลุมการตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.83, σ=0.76)   

  สวนผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาหลังสงงาน พบวาในภาพรวมของท้ัง 3 กลุมมีความพึงพอใจ

เฉลี่ยระดับมาก (µ=3.74, σ=0.78)   และท้ังสามกลุมมีความพึงพอใจระดับมากเทากันทุกกลุมโดยมีผลประเมินแต  

ละกลุม คือ กลุมนิเทศศาสตรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=3.65, σ=0.75)  กลุมบัญชีมีความพึงพอใจเฉลี่ย

ระดับมาก (µ=3.78, σ=0.97) และกลุมการตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับมาก (µ=4.02, σ=0.76) 

   เทคนิคการทําคลิ๊ปสตอปโมช่ันมีการเลือกใชแตกตางกันไป พบวา ในกลุมท่ีสงงานน้ันมีการแบงกลุมท้ังหมด 

10 กลุม มี 7 กลุมท่ีเลือกใชเทคนิคพิกซิลเลช่ัน มี 1 กลุมท่ีเลือกใชเทคนิคคัตเอาตแแอนิเมช่ัน มี 1 กลุมท่ีเลือกใช
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เทคนิคพิกซิลเลช่ัน และคัตเอาตแแอนิเมช่ัน และมี 1 กลุมท่ีเลือกใชเทคนิคคัตเอาตแแอนิเมช่ัน วัตถุแอนิเมช่ัน และพิก

ซิลเลช่ัน  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามกลุม 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 จากมากไปนอยไดผลดังน้ี 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 

กลุมนักศึกษาท่ีสงงานคลิ๊ปวีดีโอแลวไดคะแนนสูงมีความสัมพันธกับคะแนนสอบกลางภาคท่ีไดคะแนนสูง 

 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชคา  Pearson Chi-square พบวาคา sig ท่ีไดมีคา 0.007 ซึ่งนอยกวา 

0.05 จึงสรุปไดวา ปฏิเสธ H0 แตยอมรับ H1 คือ นักศึกษาท่ีทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการ

เรียนท่ีแตละคนไดรับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจกอนสั่งงาน และหลังสงงาน พบวามีระดบัความพึงพอใจท่ีระดบัมาก

เทากัน แมกอนสั่งงาน (µ=3.95, σ=0.78) จะมีคาเฉลี่ยสูงกวาหลังเรียน (µ=3.74, σ=0.78) เมื่อศึกษาลงไปใน

รายละเอียดของแตละกลุม พบวา กลุมนิเทศศาสตร มีความพึงพอใจลดลง เพียงกลุมเดียว แตกลุมการตลาด และกลุม

บัญชีมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ซึ่งพบวากลุมนักศึกษาท่ีมผีลการเรียนระดับ D และ F ของแตละกลุมมมีากกวารอยละ 40 

ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมนิเทศศาสตรมีผลการเรียนต่ํามากถึงรอยละ 93.10 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํามีแนวโนม

ไมพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน แลวผลประเมินความพึงพอใจกอนเรียนในบางกลุมก็จะต่ํากวาหลังเรียน ซึ่ง

สอดรับกับงานวิจัยของ บุรินทร รจุจนพันธุ (2556) ท่ีพบวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ําจะมีแนวโนมไมพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอน แลวผลประเมินความพึงพอใจก็จะต่ํากวากลุมท่ีมีผลการเรียนสูง แตนักศึกษากลุมน้ีเปนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 ท่ีอาจยังไมเขาใจระบบการจัดการเรยีนในระดับอุดมศึกษา หากนักศึกษามีแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิในการเรียน 

ตามผลการศึกษาของ สุจินต เพ่ิมพิทักษ และทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2553) ในประเด็นวานักศึกษามี “ความตั้งใจ

แนวแน เพ่ือบรรลุเปาหมายของการเรยีนแตละวิชา” ก็จะสงผลใหนักศึกษาควบคุมตนเองใหตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน

เพ่ิมข้ึน เพ่ือมุงสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 

 พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจหลังสงงานของนักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  (µ=

3.74, σ=0.78) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา อยูในระดับมากมีท้ังหมด 8 ประเด็นโดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) 

มีแหลงติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพ่ือนรวมช้ันเรียน  2) งานท่ีมอบหมายเปนสวนเสริมใหเรียนรูสื่อและเทคโนโลยีได

เพ่ิม 3) อุปกรณในหองปฏิบัติการ เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนตอการเรียน  4) เห็นประโยชนจากการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  5) เห็นประโยชนจากการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอ 6) มีแหลงเรียนรู/เอกสารท่ีอาจารยเตรียมไวใหเรียนรูนอก

เวลา 7) มหาวิทยาลัยมีอินเทอรเน็ตแบบไรสายใหบริการท่ัวถึง  8) ควรมกีารสอนตัดตอคลิ๊ปวีดีโอในรายวิชาน้ีเพ่ิมเติม 

และพบวาความพึงพอใจระดับปานกลางมี 2 ประเด็นโดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) มหาวิทยาลัยมีอินเทอรเน็ตท่ีมี

ความเร็วสูงใหบริการ 2) ปจจุบัน ทักษะการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอของทานอยูระดับใด 

 หากพิจารณาประเด็นท่ีนักศึกษาพึงพอใจในอันดับตนจะพบวา มีแหลงตดิตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพ่ือน

รวมช้ันเรียน  และงานท่ีมอบหมายเปนสวนเสริมใหเรียนรูสื่อและเทคโนโลยไีดเพ่ิม ซึ่งสะทอนวานักศึกษาบางกลุมมี
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ความพึงพอใจ และมีความมุงมั่นในการเรยีน สงผลใหไดระดับผลการเรยีนสูงสอดคลองกับงานของ จันทรจิรา เมธาจิ

โนทัย (2549) วาการมเีจตคติและความสนใจทางการเรยีนท่ีสัมพันธกับการจัดรปูแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลายทํา

ใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรยีนรู แลวการใชเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนการสอนสอดคลองกับ

งานของ สนัติ วิจักขณาลัญฉ และคณะ (2544) วาการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ฐานมีผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ตามสมมติฐานท่ีตั้งวา นักศึกษาท่ีทํางานในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนท่ีแตละคน

ไดรับเปนความเช่ือตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ ภัทรธิรา ผลงาม (2544) ท่ีวามนุษยจะมีพฤติกรรมตามบุคคลท่ี

ตนเองช่ืนชม หรือคนท่ีมีช่ือเสียงในสังคมเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แลวไดทดสอบดวย

คาสถิติไคสแควร พบวา ยอมรับสมมติฐานน้ีมีคา sig = 0.007 วาการอยูในกลุมท่ีไดระดับเกรดสูงมีแนวโนมใหสมาชิก

ในกลุมไดเกรดสูง และการอยูในกลุมท่ีไดระดับเกรดต่ํามีแนวโนมใหสมาชิกในกลุมไดเกรดต่ํา สอดคลองกับงานของ    

วินทฎา วิเศษศิริกุล (2546) ท่ีนักศึกษาเรียนรวมกันแลวจะพากันตั้งใจเรียน แตถาตางคนตางไมตั้งใจเรียนก็พากันไม

ตั้งใจเรียนไปดวย 

 

สรุป 

 งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเครื่องมือสงเสริมการเรียนรูดวยการมอบหมายงานกลุมจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชัน ซึ่ง

เปนเรื่องใหมสําหรับนักศึกษา และทําใหนักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบของสตอปโมชัน ออกแบบเรื่องราว และกิจกรรม 

พรอมฝกใชเทคโนโลยีดานภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวใหสอดคลองสัมพันธกัน โดยกระบวนการท่ีใชพัฒนา

นักศึกษามีท้ังการช้ีแจงอยางสม่ําเสมอ การอบรมโปรแกรมตัดตอหลายโปรแกรมเพ่ือการเปรียบเทียบเลือกใช 

กระบวนการกลุม การติดตามอยางตอเน่ือง และการสื่อสารผานเครือขายสังคม ทําใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันภายในกลุม และเรียนรูการทํางานเปนทีม 

 ผลสัมฤทธ์ิท่ีวัดดวยผลการเรียน และการผลประเมินความพึงพอใจเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ถานักศึกษา

ท่ีไมพึงพอใจ และไมสงงานตามกําหนด จะไดผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา แตถากลุมนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจ และสง

งานตามกําหนด ก็จะมีผลการเรียนสูงกวา  

 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีใชการวัดผลจากคะแนนสอบกลางภาค โดยเช่ือวากระบวนการท่ีพัฒนาในชวงครึ่งภาค

เรียนจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิในการเรียนตลอดท้ังวิชา ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบวาการดําเนินการใชเครื่องมือ

พัฒนาการเรียนการสอนในเวลาท่ีจํากัด  สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สงผลใหไมเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค      

หากขยายระยะเวลาแลววัดผลจากการสอบปลายภาค ก็จะสงผลถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสมบูรณ และครอบคลุมท้ัง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีนักศึกษายังไมคุนเคยกับระบบในระดับอุดมศึกษา 

สงผลใหมีปญหาเรื่องการปรับตัวท้ังเวลาเรียน การวางตัวกับสมาชิกในกลุม จําเปนตองใชเทคนิคการสอนท่ีจูงใจให

นักศึกษาสนใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมายในการศึกษา ฝกรับผิดชอบตอตนเองและกลุม และมีความสุขกับการเรียนรู 

แตถานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดทําคลิ๊ปวีดีโอต่ําก็จะสงผลตอการเรียนการสอนท่ีต่ําไปดวย ดังน้ันควรใชการ

กําหนดหัวขอท่ีจูงใจใหนักศึกษาสนใจไปพรอมกับการพัฒนาในทุกดานสอดรับกันไป จึงจะสงผลตอความพึงพอใจ และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
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 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชตอไป 

 การมอบหมายงานการจัดทําคลิ๊ปสตอปโมชัน ควรมีชวงเวลาครอบคลุมท้ังภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน 

การมีชวงเวลาท่ีสั้นเพียงครึ่งหน่ึงของภาคการศึกษา จะสงผลใหมีระยะเวลาในการเรียนรูท้ังทฤษฎี ปฏิบัติ การสราง

สัมพันธในกลุม และการปรับตัวไมเพียงพอ ทําใหมีความพึงพอใจในภาพรวมตอกิจกรรมการเรยีนรูท่ีไดรับมอบหมายอยู

ในระดับท่ีไมสูง และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนจะไมสูงตามไปดวย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีสําเร็จลุลวง ดวยการสนับสนุนการทําวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน และความรวมมือจากนักศึกษาในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (TECH 101)  

  ขอขอบคุณ อาจารยศศิวิมล แรงสิงห รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสนับสนุน ขอบคุณ 

นายเปรม อุนเรือน ท่ีรับเชิญมาเปนวิทยากรใหความรูการตดัตอคลิ๊ป และนายอนุชิต ยอดใจยา ท่ีใหความสะดวกแก

นักศึกษาในการใชงานอินเทอรเน็ต เพ่ือการสบืคนขอมูล รวมถึงการดูแลเครื่องบริการอีเลินน่ิงใหเปนเครื่องมือสําหรับ

การเรยีนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

  ทายน้ีขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม  อธิการบด ี    ท่ีมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยใน

ช้ันเรียน เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ จนทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลลุวงดวยด ี
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“การจัดการการส่ือสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน” 1  

“Communication Management  in Faculty of Communication Arts in                     

Private  University” 

อรรถเดช  สรสุชาติ (A. Sorasuchat) 2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) วิธีการจัดการการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร 2) ปญหาหรือ

อุปสรรคดานการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร 3) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในคณะนิเทศ

ศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน    

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรในคณะนิเทศศาสตรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน  กลุมนักศึกษาคณะนิเทศ

ศาสตรท้ังชายและหญิงในระดับช้ัน ปท่ี 1 – ปท่ี 4  ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวม 4 

มหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกแบบ

สัมภาษณ  แบบสังเกต และแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการพรรณนาเชิงวิเคราะห  

สวนขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติคาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธแบบ

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มี

ทิศทางท้ังจากบนลงลาง จากลางข้ึนบน และแบบแนวราบ การจัดการการสื่อสารมีการกําหนดกลยุทธดานการสื่อสารท่ี

ชัดเจนสอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะฯ มีการจัดการดานผูสงสาร ดานสารท่ีใชมีท้ังแบบเปนทางการ และแบบไม

เปนทางการ ซึ่งมี 2 ประเภท  โดยเปนสารท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารของนักศึกษา และขอมูลขาวสารของบุคลากรใน

คณะนิเทศศาสตร  ดานการใชสื่อมีการประยุกตใชสื่อท่ีหลากหลาย  ในบางครั้งสื่อบุคคลยังมีการใชภาษาทองถ่ินในการ

สื่อสาร  ในการจัดการดานผูรับสารจะทําการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท้ังในดานการรับขอมูลขาวสาร และ

ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงปญหาในดานตางๆ ท้ังปญหาดานการสื่อสาร และปญหา

ดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะไดเอาขอมูลเหลาน้ันมาทําการปรับปรุงและพัฒนาท้ังในดานการสื่อสารและใน

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 

คําสําคัญ :  การสื่อสารในองคการ  การสื่อสารเชิงประยุกต   ปญหาทางการสื่อสาร    
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Abstract 
The objectives of this  research  were to study  1) Communication Management in Faculty of 

Communication Arts in private university   2) Problem or Threat of Communication in Faculty of 

Communication in private university  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. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ขอมูลของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย หรือ สอท. ซึ่งไดแถลงผลการประกาศผลแอดมิสช่ันส 

ประจําปการศึกษา 2555 ปรากฏวาคณะนิเทศศาสตรเปนหน่ึงใน 20 คณะ ท่ีมีผูตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ โดยอยูใน

ลําดับท่ี 4 (ท่ีมา: http://www.cuas.or.th/index.php)  จึงเปนท่ีนาสนใจวาแนวโนมการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

คณะนิเทศศาสตรมีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของ(หน่ึงฤทัย  ขอผลกลาง, 2545) ท่ีไดกลาวไววา “คณะนิเทศ

ศาสตร” เปนศาสตรท่ีไดรับความนิยมเปนลําดับตนๆเปนระยะเวลายาวนาน  แตถึงอยางไรก็ตามคณะนิเทศศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยังตองปรับตัวดวยเหตุท่ีจะตองเผชิญกับสภาวการณการแขงขันท่ีรุนแรง ท้ังในดานภาพลักษณ

องคกร  ดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกับสถาบันของรัฐ  ดานมาตรฐานการตรวจสอบจากองคกรภายนอก  

ดานการปฏิรูประบบการศึกษาใหม  และการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ  (สิริวิมล  ปณณราช, 2547) 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยภาครัฐไดมีการรับนักศึกษาเขาเรียนในคณะนิเทศศาสตรโดยการสอบตรงมากข้ึน ดังน้ันคณะ

นิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหง   จึงตองมีการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขัน  มี

การจัดการการสื่อสารภายในคณะฯ เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพ  ทําใหการสื่อสาร

ไปยังผูเรียนเกิดความเขาใจตรงกันมากท่ีสุดในทุกๆดานท่ีเก่ียวของกับการเรยีนการสอน   ไมวาจะเปนในสวนของขอมลู

ขาวสารท่ีเก่ียวของกับระเบียบการตางๆตลอดจนถึงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
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การสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตร    เปนการสื่อสารในระดับองคกร   มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการ

จัดการ  การสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะหากการสื่อสารภายในองคกรใดองคกรหน่ึงมีประสิทธิภาพก็จะสง 

ผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไวในท่ีสุด  และหากการสื่อสารภายใน

องคกรใดองคกรหน่ึงขาดประสิทธิภาพหรือมีอุปสรรค  การดําเนินงานก็จะประสบปญหาติดขัดและสงผลใหเกิดความ

ลมเหลวไดเชนกัน   จากความสําคัญท่ีกลาวมาท้ังในดานการสื่อสาร   ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการจัดการ

การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจะสามารถทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและมีผลตอประสิทธิภาพ

ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน    ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการการสื่อสารในคณะนิเทศ

ศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนหรือในคณะอ่ืนๆ ท้ังมหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

และยังสามารถนําแนวคิดเก่ียวกับขอเสนอแนะของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคในลําดับตอไป 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวของไว ดังน้ี  (1)ความหมายของการสื่อสาร 

เปนการอธิบายถึงความหมาย บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของกการสื่อสาร องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร  

(2)การสื่อสารในองคกร มีแนวคิดหลักท่ีสําคัญคืออธิบายใหรูถึงความสําคัญของการสื่อสารภายในองคกร และรูปแบบ

การสื่อสารภายในองคกร  (3) ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ ซึ่งแนวคิดหลักของทฤษฎีแสดงใหเห็นถึงความ 

สําคัญของการจัดกลยุทธดานการสื่อสารใหสอดคลองกับกลยุทธหลักขององคกร ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนิน 

งานขององคกร  (4)ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต หลักการของทฤษฎีกลาวถึงความสําคัญของการบูรณา

การการสื่อสารดวยเครื่องมือสื่อสารการตลาด การประยุกตใชสื่อท่ีหลากหลายในการสื่อสารภายในองคกร  (5)งานวิจัย

ของสุภา นานาพูลสิน(2546)  ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานตอการศึกษาภายในองคกร 

กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนทไทย” ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอการสื่อสารภายใน

องคกร โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในดานความสามารถเสนอแนะปรับปรุงใหดีข้ึนของบุคคล และ

ดานวิธีการติดตอ สื่อสารกับเพ่ือนรวมงานมากท่ีสุด  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสารภายในองคกรมากท่ีสุด คือ

ความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคกร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ของการวิจัยท่ีตั้งไววา “เมื่อบุคคลากร

รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร จึงอยากใหองคกรมีการพัฒนา จึงตองมีการสื่อสารกับบุคลากรอ่ืนเพ่ือผลักดัน

ความคิดของตนเอง”  

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักศึกษาคณะ

นิเทศศาสตร ช้ัน ปท่ี 1-4 ท้ังชายและหญิง, บุคลากรในคณะฯ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  กลุมตัวอยาง คือ 

กลุมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและในแตละภูมิภาค  ท้ังชายและหญิง    

ช้ันปท่ี 1 – 4,  กลุมอาจารยผูสอน,  กลุมเจาหนาท่ีในคณะนิเทศศาสตร  ท้ังหมดรวมกัน 400 คน   ไดจากสูตรคํานวณ

ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแทจริงท        งานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดสัดสวนประชากรไวท่ี  

0.45  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%     คาความคลาดเคลื่อน 5%   และจากสิ่งท่ีกําหนดจะได P =  0.45,  Z = 1.96  

จากระดับความเช่ือมั่น 95%, e = 0.05 เมื่อแทนคาในสูตรจะได                 = 380.16 
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เมื่อ   จะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 380 คน ผูวิจัยตองการใหเกิดความเหมาะสมและ

ความเช่ือมั่นมากข้ึนจึงปรับเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 400 คน  และ การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก  แบบสังเกต  และแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล  ใชวิธีการสัมภาษณ  การสังเกต และการแจกแบบสอบถาม   การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ

พรรณาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis)   ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติคารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย  

และสถิติทดสอบความสัมพันธ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวาการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีทิศทาง

ท้ังจากบนลงลาง จากลางข้ึนบน  และแบบแนวราบ   การจัดการการสื่อสารภายในคณะนิเทศศาสตรมีการกําหนดกล

ยุทธดานการสื่อสารท่ีชัดเจนและสอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะนิเทศศาสตร  ในกระบวนการสื่อสาร มีการจัดการ

ดานผูสงสาร โดยการพัฒนาทักษะของบุคลากรท้ังทักษะดานการสือ่สาร ทักษะดานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร รวมไปถึง

การพัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสตูรการเรยีนการสอน   ในดานเน้ือหาสารท่ีใชมีท้ังแบบเปนทางการ และแบบ

ไมเปนทางการ มี 2 ประเภท ประเภทแรกเปนเน้ือหาสารท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย

ขอมูลดานระเบียบการการลงทะเบียน ขอมูลดานการจดัตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบท่ีชัดเจน  และประเภท

ท่ี 2 เปนขอมูลขาวสารท่ีมีความเก่ียวของกับบุคลากรในคณะนิเทศศาสตรโดยตรง ไดแก การใหขอมลูขาวสารท่ีจําเปน

สําหรับการตอบคําถามนักศึกษาการสรางแรงจูงใจ  และการสรางคานิยมรวม 3 (Share Values)ขององคกร   สวนใน

ดานการจดัการการใชสื่อคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนจะมกีารประยุกตใชสื่อท่ีหลากหลาย  และในบางครั้งสื่อ

บุคคลยังมีการใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสาร ในการจัดการดานผูรับสาร คณะนิเทศศาสตรฯ จะทําการสอบถามความ

พึงพอใจของนักศึกษาท้ังในดานการรับขอมลูขาวสาร และดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึง

ปญหาในดานตางๆ ท้ังปญหาดานการสื่อสาร และปญหาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน  ดานการรักษาความ 

สัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะนิเทศศาสตร  พบวาคณะนิเทศศาสตรใชสื่อกิจกรรม เชน การจัดสัมมนาบุคลากร

พบผูบริหาร หรือนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา ในสวนของบุคลากรยังมีการใชกิจกรรมสื่อ เชนการนัดรับประทาน

อาหารท้ังชวงกลางวัน และอาหารเย็น การจัดกิจกรรมเลนกีฬา เขามาเสริมอีก   และการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอน ท้ังกิจกรรมดานวิชาการ  กิจกรรมดานความบันเทิง  และกิจกรรมกีฬา   

การจัดการการสื่อสารทําใหพบวามีปญหาดานการสื่อสารของบุคลากรอยูในระดับนอย ( =1.45) สงผลให

ประสิทธิภาพดานการกระบวนการจัดการเรยีนการสอนพบวา อยูในระดับมาก ( =3.73 ) เมื่อทําการทดสอบความ 

สัมพันธระหวางการจัดการการสื่อสารกับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรยีนการสอนพบวา มีความสมัพันธใน

ทิศทางเดียวกันในระดับมาก (r = 0.6) แสดงใหเห็นวาหากการจดัการการสื่อสารมีประสิทธิภาพกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนก็มีประสิทธิภาพ สวนปญหาดานการสื่อสารของนักศึกษาพบวามีปญหาทางการสื่อสารในระดับปานกลาง  

(  = 2.60) เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธกับประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนพบวา มีความ 

สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดบันอย (r = 0.2)  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสื่อสารพบวา บุคลากรเสนอวา

ควรจัดอบรมการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพราะในปจจุบันเทคโนโลย ี

 
3 Share Values   คานิยมรวมขององคกร เปนแนวคิดหรือขอความที่จดัทําขึ้นเพ่ือสรางจติสํานึกในการทาํงานใหมีความรูสึกรัก

และผูกพันธตอองคกรพรอมที่จะทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ และมปีระสิทธภิาพ 
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ดานการสื่อสารมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในดานนักศึกษาเสนอวาการใหขอมูลขาวสารท่ีสาํคัญควรปด

ประกาศไวเปนระยะเวลานานไมนอยกวา 15 วัน  และการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารควรมีการตรวจสอบความพรอม

ดานอุปกรณการสื่อสารของนักศึกษาดวย อีกท้ังนักศึกษายังเสนอแนะอีกวาคณะนิเทศศาสตรควรจะทําการปรับปรุง

ระบบสงสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสายใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน   แตก็ควร

ใหนํ้าหนักกับการสื่อสารดวยสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก สวนการใชสื่อออนไลนควรใชเปนสื่อเสริม 

    

5. อภิปรายผล 

การสื่อสารในคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีทิศทางท้ังจากบนลงลาง 

และจากลางข้ึนบน ซึ่งหมายถึงจากผูบริหารมายังบุคลากรในคณะ และจากบุคลากรไปยังผูบริหาร  รวมไปถึงแบบ

แนวราบ  หมายถึงการสื่อสารระหวางบุคลากรในคณะฯ ดวยกัน  การสื่อสารในลักษณะน้ีกอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน

ตรงกัน  และยังกอใหเกิดความรูสึกท่ีไมตึงเครียด เพราะในขณะท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความ

คิดเห็นกลับมายังผูบริหารไดน้ัน จะกอใหเกิดบรรยากาศการรบัฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  สอดคลองกับ แนวคิด

เชิงความสมัพันธของมนษุยของ เอลตัน มาโย (1927 - 1932) “จะมีลักษณะไมเปนทางการ เนนการสื่อสารแบบ

เผชิญหนา มีทิศทางท้ังแนวดิ่งและแนวราบ เน้ือหาในการสื่อสารไมเฉพาะเจาะจงท่ีเรื่องของการทํางานเพียงอยางเดียว  

การสื่อสารในลักษณะน้ีตองการทําใหองคกรมีลักษณะเปนกันเองบุคลากรในองคกรจะมีความรูสึกผอนคลายเหมือน

เปนครอบครัวเดียวกัน” นอกจากน้ีในบรรยากาศการสื่อสารท่ีผอนคลายผูบริหารยังสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนแก

บุคลากรไดโดยงายเพราะเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา ซึ่งแรงจูงใจถือไดวาเปนสิ่งสําคัญในการสรางกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี การสื่อสารเพ่ือสรางแรงจูงใจน้ันเปนสิ่งท่ีสําคญัและยังสอดคลองกับทฤษฎี “ปจจัยภูมิคุมกันและ

จูงใจ” ซึ่งแนวคิดทฤษฎีน้ี เฟดริก เฮอรซเบิรก พัฒนาข้ึนในปลายทศวรรษท่ี 1950 โดยเช่ือวาปจจัยจูงใจชวยสราง

ความพึงพอใจและความสุขในหมูพนักงาน ในขณะท่ีหากขาดปจจยัภูมิคุมกัน พนักงานจะรูสึกไมพึงพอใจและเปนทุกข  

นอกจากน้ีแลวการสื่อสารอยางสม่าํเสมอแบบไมเปนทางการระหวางผูบริหารและพนักงานจะชวยใหผูบริหารไดรับ

ทราบความตองการของพนักงานได ยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเปดเผยความตองการของตน  และเมื่อพนักงาน

ไดทํางานเพ่ือสนองความตองการของตน ก็จะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธดานการสื่อสารภายในคณะฯท่ีสอดคลองกับกลยุทธหลักของคณะฯ  ชวยใหการสื่อสารบรรลุตาม

วัตถุประสงค  ซึ่งสงผลตอประสิทธภาพของการดําเนินงานซึ่งก็หมายถึงกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  ตรงกับ

แนวคิดของ Qurike (2000) และ Julie Khan (2000: 20)  ผูบริหารการสื่อสารองคกรของ Financial Assurance 

Partnership Marketing Group ของบริษัท GE Capital ไดเคยกลาวไววา “ตองมีการบูรณาการกลยุทธการสื่อสาร

ภายในและการประเมินผลการดาํเนินงานเขาดวยกัน ในการกําหนดกลยุทธการสื่อสารภายใน องคกรตองพิจารณา

สภาพปจจุบันวาพนักงานเปนอยางไร และองคกรตองการใหพนักงานปฏิบัติตนอยางไรในอนาคต ท้ังน้ีตองมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงานการจดัการการสื่อสารอยางสม่ําเสมอดวย” 

การจัดการการสื่อสารในดานผูสงสารน้ัน มีการเพ่ิมทักษะในดานตางๆใหบุคลากรในคณะฯ ท้ังทักษะดาน

การสื่อสาร ความรูตางๆ ท่ีสําคัญ และดานเทคโนโลยี  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสือ่สารในสวนของผู

สงสาร การจดัการดานผูสงสารดวยวิธีน้ี  จึงสอดคลอง กับ สุมน  อยูสิน (2540) ท่ีเคยกลาวไววา การสื่อสาร คอื 

กระบวนการแลกเปลีย่นขอมลู ขาวสารระหวางบุคคลตอบุคลหรอืบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สญัญาณ หรือ

พฤติกรรมท่ีเขาใจกัน และ ผูสงสาร(sender) คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสงขอมูล สารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางท่ีเรียกวาสื่อ

ถาหากเปนการสื่อสารทางเดียวผูสงจะทําหนาท่ีสงเพียงประการเดยีวแตถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสารจะเปนผูรับ
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ในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมทัีกษะในการสื่อสาร มีเจตคตติอตนเองตอเรื่องท่ีจะสง ตองมีความรูในเน้ือหาท่ีจะสง

และอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรบัก็จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเมื่อการสื่อสารมีประสทิธิภาพก็จะสงผลให

กิจกรรมตางๆ ท่ีวางไวบรรลตุามวัตถุประสงค 

การจัดการการสื่อสารทางดานสารน้ันพบวาใชสารท่ีมีความเก่ียวของกับผูรับสารใน 2 สวน สวนท่ีเก่ียวของ

กับนักศึกษา และสวนท่ีเก่ียวของกับบุคลากรในคณะโดยตรง ท้ังน้ีอธิบายไดวาเปนการใชวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง 

ดานสาร สอดคลองกับ สุมน อยูสิน (2540) “สาร (Message) ในกระบวนการติดตอสื่อสารก็มีความสําคญั สารท่ีดี

ตองแปลเปนรหัส เพ่ือสะดวกในการสงการรับและตีความ เน้ือหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการสื่อความ 

หมายงายข้ึน” การจัดแบงประเภทสารใหตรงกับผูรับจะทําใหเกิดการสื่อความหมายท่ีเขาใจตรงกันมากยิ่งข้ึน  

การจัดการการสื่อสารทางดานสื่อน้ัน คณะนิเทศศาสตรมีการใชสื่อหลายประเภท  เพ่ือเปนชองทางการ

สื่อสารไปยังนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ  สื่อออนไลน  สื่อเฉพาะกิจ  สื่อกิจกรรม  และสื่อ

บุคคล  โดยเฉพาะสื่อบุคคลน้ันพบวามีการใชภาษาทองถ่ินของแตละภูมิภาค การระดมสื่อหลายประเภทน้ันสอดคลอง

กับ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกตของ ไมเคิล แอล เรย (Michael L. Ray, 1982) อธิบายไววา การ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิผลเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการการสื่อสารขององคกรการสื่อสารเชิงประยุกตไมไดจํากัด

ขอบเขตของการใชสื่อดานใด  ดานหน่ึง  แตเปนความพยายามในการผสมผสานสื่อ (media mixed) และประยุกตการ

ใชสื่อตางๆ อยางหลากหลาย 

การจัดการการสื่อสารในดานผูรับสารน้ันการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคดิเห็น การทําการสอบถาม

ความพึงพอใจจากนักศึกษาทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางรอบดาน  การทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูรับสาร จะทําใหการกําหนดกลยุทธดานการสื่อสารเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ สอดคลองกับ ที เอ ชิมพ (T. A. 

Shimp,1990) การจดัการการสือ่สารเชิงประยุกตเปนการนําเอาองคความรูดานการสื่อสารในหลายๆรูปแบบมาใชใน

การสื่อสารองคกร มีการสํารวจปญหาและอุปสรรคในดานการสื่อสาร มีการใชสื่อหลายๆสื่อเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกัน  

ทําการศึกษาพฤติกรรมผูรับสารดวยกระบวนการวิจัย เพ่ือใหสามารถกําหนดรูปแบบการสื่อสารใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามท่ีองคกรคาดหวังไว 

การรักษาความสัมพันธในคณะนิเทศศาสตร ใชท้ังสื่อกิจกรรมและกิจกรรมสื่อ   เพราะกิจกรรมสื่อเปน

กิจกรรมพิเศษมีความยืดหยุนสูง  ตอบสนองตอวัตถุประสงคดานการสื่อสารไดในหลายๆ วัตถุประสงค เชนเพ่ือการให

ความรู หรือเพ่ือการสรางความสมานฉันท  จากการเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวม พบวาการสรางคานิยมรวมใหบุคลากร

เกิดความรูสึกดีตอคณะนิเทศศาสตรน้ันนอกจากการสื่อสารระหวางบุคคลแลว สื่อสิ่งพิมพมีสวนในการสรางและปลูกฝง

คานิยมรวมน้ีดวยเชนกัน โดยท่ีคณะนิเทศศาสตรทําการปดประกาศขอความตางๆ ท่ีนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน คานิยมรวมของคณะฯ ไวในตําแหนงท่ีบุคลากรทุกคนตองเดินผานเปนประจํา  และยังรวม

ไปถึงปายประกาศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา  ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีหากอธิบายดวย ทฤษฎี

ของลาสเวลล จะพบวาสอดคลองกันเปนอยางยิ่ง ลาสเวลล เคยกลาวถึงหนาท่ีของสื่อ มี 2 รูปแบบ  คือ “หนาท่ีชัด

แจง”  และ “หนาท่ีซอนเรน”  ในกรณีน้ีกลาวไดวา สื่อหรือปายประกาศเหลาน้ี ทําหนาท่ีชัดแจงคือ การบอกกลาว  

สวนหนาท่ีซอนเรนท่ีแฝงมาน้ันคือทําหนาท่ีในการสรางคานิยมรวมใหกับบุคลากร   และยังสรางความรัก ความผูกพัน 

ความภูมิใจ ท่ีมีตอคณะนิเทศศาสตรใหเกิดข้ึนกับนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภา  นานาพูลสิน(2546) ซึ่ง

ทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานตอการศึกษาภายในองคกร กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนทไทย” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสารภายในองคกรมากท่ีสุด คือความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของ
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องคกร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ของการวิจัยท่ีตั้งไววา “เมื่อบุคคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร 

จึงอยากใหองคกรมีการพัฒนา จึงตองมีการสื่อสารกับบุคลากรอ่ืนเพ่ือผลักดันความคิดของตนเอง” 

ปญหาดานการสื่อสารในดานบุคลากรพบวามีปญหาดานการสื่อสารในระดับนอย   (    = 1.45)            

และประสิทธิภาพดานการสื่อสารอยูในระดับมาก (       =  3.73)     แสดงใหเห็นวาการจัดการการสื่อสารมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับมาก  

(r = 0.6)   อธิบายไดวาเกิดจากการจัดการการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับความหมายของ “การสื่อสารองคกร” ซึ่งใหความหมายไววา คือ “การสื่อสารการ

ดําเนินการใหขอมูลขาวสารในภายในองคกรระหวางผูท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันและ

ตรงกัน อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน”  สวนปญหาดานการสื่อสารของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทิศทางเดียวกันในระดับนอย (r = 0.2)  แสดงใหเห็นวาปญหา

ดานการสื่อสารของนักศึกษามีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมากเทาไหร   ผูวิจัยจึงตั้ง

ขอสังเกตวา การจัดการการสื่อสารในสวนของผูสงสารซึ่งหมายถึงคณะนิเทศศาสตร  หากมีการจัดการท่ีดี มีกลยุทธ

ดานการสื่อสารท่ีดีท่ีสอดคลองกันกับกลยุทธหลักของคณะฯ    ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ถึงแมวาจะเกิดปญหาบางในดานการสื่อสารของ    ผูรับสาร  หรือนักศึกษา   ขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการสื่อสารน้ัน บุคลากรในคณะฯเสนอความเห็นวาควรมีการจัดอบรมทักษะในดานตางๆใหกับบุคลากรอยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง  สวนนักศึกษามีความเห็นวาควรใชสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก สื่อออนไลนเปนสื่อเสริม แตก็ควรพัฒนา

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต แบบไรสาย  

 

  

6. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ผูวิจัยมีความเห็นวาในการวิจัยครัง้ตอไป ควรทําการวิจยัเปรยีบเทียบระหวางคณะนิเทศศาสตร

มหาวิทยาลยัเอกชน และ คณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน จะทําใหทราบวาการบรหิารงานในระบบเอกชน และ

ในระบบราชการจะมผีลตอการสื่อสารภายในองคกรในระดับใด อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
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สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

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 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด

สระบุรี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิจากผูบริหารและพนักงานครู 256 คน 

ปการศึกษา 2555 ใชแบบสอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการ

ดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหารและพนักงานครูในภาพรวม

และทุกรายดานอยูในระดับมาก ( X  = 4.16) และการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทาง

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ   ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ

จําแนกตามประสบการณ และหนวยงานตนสังกัดมีความสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว แตเมื่อจําแนกตาม เพศ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ระดับช้ันท่ีสอน  กลุมสาระการเรียนรู  สาขาวิชาเอก งานพิเศษ และขนาดสถานศึกษา 

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว  
 

คําสําคัญ :   มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานกระบวนการทางการศึกษา 

 

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, 

 
1 บุญชวย บญุอาจ (Bunchuay Bun-at)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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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 

      จากการจัดการศึกษาของไทยท่ีผานมาปญหาท่ีสําคัญอีกประการ คือ การขาดการกําหนดมาตรฐานการ 

ศึกษาระดับชาติและการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความแตกตาง 

กันออกไป ผูเรียนและผูปกครองตางตองการใหบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียง ซึ่งมี

สถานศึกษาจํานวนนอย จึงทําใหเกิดปญหาแยงท่ีเรียนและปญหาอ่ืนๆ  ตามมาอยางมากมาย เชน การทุจริต  การเรียก

เก็บเงินกินเปลาและการกวดวิชา เปนตน การขาดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและไมมีการเปรียบเทียบคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษากับเกณฑมาตรฐานทําใหการแกไขปญหาไมถูกจุด นอกจากน้ันระบบการประเมินผลไดถูก

ละเลยและไมไดรับความสําคัญ สวนผลของการประเมินท่ีมีอยูก็ไมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาจึง

เปนผลใหคุณภาพการศึกษาไทยย่ําอยูกับท่ีและคอนขางมีแนวโนมลดลงอยางนาเปนหวง (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน, 2549, 7–8) องคการบริหารสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับ ตามความ

พรอมและความตองการภายในทองถ่ิน   ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกําหนด อํานาจ บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการจัด

การศึกษา ดังน้ี มาตรา 16 (9) ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษา  เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง มาตรา 17 (6) ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และหนาท่ีในการจัดบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดทักษะในการสอนแบบบูรณา

การดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนิน 

งานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระบุรี  ประกอบดวย 8 มาตรฐาน ไดแก 1) การจัดองคกรและโครงสราง 

ระบบการบริหารพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร    2) การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  

3) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   4)   การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง

หลากหลาย   5)  การจัดสภาพแวดลอมและการบริการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 6) 

การสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  7) การรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา  และสถาบัน

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน และ  8) การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษา  ซึ่งผลการศึกษาและการวิจัยจะทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการ 

ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วามีแนวทางในการดําเนินงานเปนอยางไรและผูใหขอมูลกลุมตาง ๆ  มีความ

คิดเห็นตอมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานกระบวนการทางการศึกษาแตกตางกันหรือไม  ซึ่งขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางประกอบการวางแผนในการบรหิารสถานศึกษา และผูวิจัยจะนําไปเปนแนวทางใน

การนํา เสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของและปรับใชในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

      ประสิทธิผลการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวท่ีมีตอกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานกระบวนการทางการศึกษา ท่ีเปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับสถานศึกษา  ดังการศึกษาวิจัยตอไปน้ี 

     มนตรี สามเมือง (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย

ดานผลผลิตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยแบงนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนบานตาจอยหนองสระ 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด  ผลการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนขยายโอกาส พบวา ครูและผูบริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี 

ยกเวนมาตรฐานท่ี 5 และท่ี 8  อยูในระดับพอใช   สวนผลการพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

และใชการนิเทศภายใน พบวามีการพัฒนาในระดับท่ีดีข้ึน 

        กนกรัตน  ภูระหงษ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดาน

ผลผลติของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุร ี 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมือ่พิจารณาแตละรายการของระดบัประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ดานผลผลิต  พบวาอยูในระดับปานกลาง 1 มาตรฐานและระดับมาก 10 มาตรฐาน  และผลของการเปรียบเทียบระดับ

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  

จังหวัดสระบุรี  โดยจําแนกตามตาํแหนงงาน  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  และขนาดสถานศึกษาท่ีสังกัด  พบวา 

โดยภาพรวมผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติระดับ .05 
         สมร สมบูรณเจตนา (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรยีนเทศบาล ในเขตการศึกษา 12 พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมดาน

ปจจัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน ประสบการณ ในการทํางาน และตําแหนง พบวา 

ความคิดเห็นของผูบริหารและครมูคีวามแตกตางอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

        วิมล  จําปานิล (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

ดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแกน เขต 2 พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  ขนาดโรงเรยีนตางกัน พบวา

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ระดับการจัดการศึกษาตางกัน พบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา 

มาตรฐานท่ี 5,  6 และ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานปญหาการปฏบัิติงานตามเกณฑ

มาตรฐาน  ดานผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา มีปญหาอยูในระดับนอย 

ยกเวน มาตรฐานท่ี 4 มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

        สุริยะ  จันทรเพ็ง (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ดังน้ันสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาท่ีพบเปนขอมูลใน

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาใหตอเน่ืองทุกป และ 2)ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

พบวา องคประกอบดานเศรษฐกิจของประชากร โครงสรางอายุ ระดับการศึกษา ทัศนคติ และคานิยมท่ีมีตอการศึกษา  

สภาพครอบครัวและชุมชนของนักเรียนสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน ท่ีเขารับการศึกษากับองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินสวนมากผูปกครองจะทํางานรับจางไมมีเวลาในการดูแลบุตรหลานทางดานการศึกษา  ประกอบกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนํานโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล การนํานโยบายสูการปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษา และบทบาทของนักการเมืองท่ีมีตอการแกไขปญหาดานการศึกษา  ความมีอยูของอุปกรณเครื่องมือในการ

เขาถึงองคความรูท่ีทันสมัยและความรูความสามารถในการใชอุปกรณของประชากรและทัศนคติ  การสนับสนุนขององค 

กรปกครองสวนทองถ่ิน การใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรปก 

ครองสวนทองถ่ิน   จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองหาแนวทางแกไขปญหา หากระบวนการทํางานและผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา, 2549, 55) ดังน้ัน

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในพระราช บัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งมีภาระงานและความรับผิดชอบเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา  และการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานออกเปน 4 กลุม 

คือ กลุม การยอมรับและสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชน กลุมนักเรียนมีบุคลิกภาพดี สุนทรียภาพและสุขภาพ

สมบูรณ กลุมนักเรียนมีคุณธรรมจรยิธรรมและความเปนไทย และกลุมนักเรียนมีความรูความสามารถ ครูและกรรมการ

สถานศึกษาท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

        3.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี 20 โรงเรียน แบงออกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 43 คน พนักงานครู 706 คน รวมท้ังสิ้น 

749 คน  

        3.2 กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี  749 คน  เน่ืองจากประชากรมีจํานวนท่ีแนนอน   ผูวิจัยจึงใชสูตรของทาโร ยามาเน  (สุวรีย   

ศริิโภคาภิรมย, 2546, 59) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อน .05 ในการคํานวณขนาด

ตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง 260 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางครอบคลุมในทุกกลุม การ

สุมตัวอยางแตละช้ันจะใชวิธีสุมอยางงาย  

       3.3 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

        ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ ระดับการศึกษา  ตําแหนง

หนาท่ีในการปฎิบัติงาน  ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับช้ันท่ีสอน  หนวยงานตนสังกัด กลุมสาระการเรียนรูท่ี

ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา งานพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา 

       ตอนท่ี 2  แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน  5 ระดับ เพ่ือสอบถาม

เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของผูบริหารและ

พนักงานครใูนสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบดวย 8 มาตรฐาน  

       3.4  วิเคราะหขอมูล  โดยหาคาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง การแปลความหมายคาเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

              3.4.1 ขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละของผูบริหาร

และพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระบุรี  โดยหาคารอยละ (percentage) 
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             3.4.2  การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระบุรี  โดยหา

คาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

            3.4.3  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระบุรี  โดยใชสถิติ

ทดสอบที (t-test) โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี หนวยงานตนสังกัด และขนาดของ

สถานศึกษา  

             3.4.4 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระบุรีโดยใชสถิติการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ  ไดแก 

จําแนกตามประสบการณ ระดับช้ันท่ีสอน กลุมสาระการเรียนรูท่ีปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา งานพิเศษ

ท่ีไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา  

 

4. ผลการดําเนินการวิจัย 

          1.  สภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของผูบริหาร

และพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี มีสภาพการดําเนินงานในภาพรวมและ

ทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ  1) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  2) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  4) การรวมมือกันระหวางบานองคกรทางศาสนาและ

สถาบันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน  5) การจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   6) การจัดองคกรและโครงสรางระบบการบริหารพัฒนาองคกรอยางเปน

ระบบและครบวงจร  7) การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน และลําดับสุดทาย คือ  8) การ

สนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน    

          2. การศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของผูบริหาร และพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรีในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจําแนกตามประสบการณ และหนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีกําหนดไว แตเมื่อจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ระดับช้ันท่ีสอน กลุมสาระการเรียนรูท่ี

ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา งานพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

      1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากคณะผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี  ยังเล็งเห็น

ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางจริงจัง มีการกําหนด

นโยบายใหกับสถานศึกษาท่ีดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมท้ังยังมี



- 78 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

การเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนู หมอกเมฆ (2545, บทคัดยอ) กลาววาผูบริหารและครูมีความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

         2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี  เมื่อจําแนก

ตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี  ระดับช้ันท่ีสอน กลุมสาระการเรียนรูท่ีปฏิบัติการสอน  สาขาวิชาเอกท่ีจบ

การศึกษา งานพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย และขนาดของสถานศึกษา พบวา การเปรียบเทียบทุกดานทีกลาวมาในภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนประสบการณและหนวยงานตนสังกัดแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากคณะผูบริหารและพนักงานครูมีสภาพการดําเนินงานดาน

กระบวนการทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จังหวัดสระบุรี  มีมาตรการในการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสม

กับสถานการณ และสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญา สถาวร (2545, บทคัดยอ) กลาววาการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซี่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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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. 
 

จรัส สุทธหลวง1   

สัณหวัช ไชยวงศ2 

 
บทคัดยอ 

 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและบริการ

ในรูปแบบขอมูลรายบุคคล สงออกชุดขอมูล 43 แฟมตามโครงสรางชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ ใน

จังหวัดนานไดนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชจัดเก็บขอมูล แตยังพบปญหาแฟมขอมูลไมถูกตองครบถวนตาม

โครงสราง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความตองการของบุคลากรสาธารณสุขตอการพัฒนา

ชุดขอมูลมาตรฐานใน รพ.สต. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน ส.ค.–ต.ค. 2547    ของกลุมตัวอยางจํานวน 

294 คน  ใชการสุมตัวอยางอยางงาย รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนาไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

(74.37%) มีอายุ 41-50 ป (36.11%) จบปริญญาตรี (66.43%) เปนพยาบาลวิชาชีพ (26.00%)  มีประสบการณใน

การทํางาน 21-25 ป(21.30%) และเปนผูเก่ียวของ/ผูปฏิบัติงาน (67.50%) ในสวนของความตองการพัฒนาชุดขอมูล

มาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพโดยรวมท้ัง 5 ดาน  พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.43) และเมื่อแยกเปนราย

ดาน พบวา ดานการสรางกลไกสนับสนุนการพัฒนา, ดานการบูรณาการและพัฒนา, ดานการพัฒนาระบบสื่อสารและ

การใชประโยชน, ดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพ, ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเช่ือมโยงอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x̄ =4.50, 4.43, 4.42, 4.41 และ 4.41 ตามลําดับ) 
 

คําสําคัญ  :  ความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ, ชุดขอมูล 43 แฟม, โรงพยาบาล
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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.) จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานและบริการในรูปแบบขอมูลรายบุคคล และใหสงขอมูล 43 แฟมมาตรฐานตามโครงสราง

ชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร(สนย.) กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใชวัด

ประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดดานสุขภาพ[1] และใหสงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพ่ือใช

ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัวและกองทุนตางๆ[2] จากผลการวิเคราะหขอมูล 43 แฟมป 2557 พบวา

แฟมขอมูลพ้ืนฐานไดแกแฟม PERSON, SERVICE และ PROVIDER มีความซ้ําซอน ไมถูกตองตามรหัสมาตรฐานของ 

สนย. สงผลขอมูลไมผานการตรวจสอบและนําไปใชประโยชนไมได[3] จากสภาพปญหาจึงจําเปนตองมีการศึกษาความ

ตองการท่ีแทจริงตอการพัฒนาชุดขอมูลดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาชุดขอมูล

มาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผลการวิจัยสามารถนําไปประกอบการ

วางแผนพัฒนาระบบขอมูลซึ่งจะสอดคลองกับปญหาและความตองการเพ่ือใหไดมาซึ่งชุดขอมูลมาตรฐานดาน

การแพทยและสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอไป 
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2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข[4] ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีมีความตอเน่ือง ประกอบดวย 

กลไกดานนโยบาย กลไกความรวมมือและเครือขาย กลไกทางกฎหมายและขอตกลง กลไกดานทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณ ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอการใชประโยชนได

อยางเหมาะสม โดยกําหนดความตองการและดัชนีช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญ และการออกแบบระบบขอมูลท่ีสอดคลองกับ

ความตองการ ตรวจสอบซึ่งกันและกันได และมีความซ้ําซอนเทาท่ีจําเปน ใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และนาเช่ือถือมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูลสําหรับใชในการเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคล โดยมีมาตรฐานโครงสรางของขอมูลและรหัสซึ่งจะชวยใหขอมูลมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเช่ือมโยงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนขาวสารท่ีเหมาะสม การใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลและกลไกการใชประโยชนในระดับตาง ๆ 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวกับความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและ

สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. จังหวัดนาน  จํานวน 855 คน ใชตารางเครซีจแอนดมอรแกน คํานวณ

สัดสวนตามตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 294 คน และใชการสุมตัวอยางแบบงาย ทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลชวง ส.ค.–ต.ค.2557 ดวยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเองตามแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและ

สารสนเทศสาธารณสุข ไดรับคืนจํานวน 277 ฉบับ (94.21%)   วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
4. ผลการดําเนินงาน 

 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (74.37%)  อายุ 41-50 ป (36.11%)  จบระดับปริญญาตรี

(66.43%)  เปนพยาบาลวิชาชีพ (26.00%)  มีประสบการณทํางาน 21-25 ป (21.30%)  และเปนผูเก่ียวของ/

ผูปฏิบัติงาน (67.50%)  ผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพของ

บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. จังหวัดนาน พบวาอยูในระดับตองการมากท่ีสุด โดยความตองการดานการสรางกลไก

สนับสนุนฯ, ดานการบูรณาการฯ, ดานการพัฒนาระบบสื่อสารและการใชประโยชนฯ, ดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพฯ

และดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเช่ือมโยงฯ อยูในระดับตองการมากท่ีสุด (x̄ =4.50, 4.43, 4.42, 4.41 

และ 4.41 ตามลําดับ) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะตามทัศนะของกลุมตัวอยางดานการสรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาฯ 

พบวา ตองการใหมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบขอมูลระดบัจังหวัด/อําเภอ/ตําบล อยางชัดเจนและตอเน่ืองตั้งแตตนป มี

กําหนดแหลงงบประมาณในการพัฒนาในทุกระดับและดําเนินการตามแผนงานไดจริง มีคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

ขอมูลทุกระดับโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญเหมาะสมกับภาระงานและปฏิบัติภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเน่ือง, ดานการบูรณาการและพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสขุภาพ พบวา ตองการ



- 83 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ใหพัฒนาหรือจัดหาเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลท่ีครบถวน ลดความซ้ําซอนภาระงาน ใชตรวจสอบ

รวบรวมและประมวลขอมูล 43 แฟมสําหรับประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดสุขภาพและรายงานประจําสําหรับ รพ.สต., 

ดานการพัฒนาระบบสื่อสารและการใชประโยชนชุดขอมูลมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีการ

พัฒนาขอมูลรหัสพ้ืนฐานโปรแกรมบันทึกของ รพ.สต.ใหสอดคลองกับขอมูล 43 แฟมและตองการใหการมีหนวยงาน

หรือทีมทํางานปรับปรุงรหัสขอมูลใหการชวยเหลือดูแลและแกปญหาในระดับอําเภอ ระดับสายหรือโซน มีผูรับผิดชอบ

ศูนยชวยเหลือใหคําปรึกษาเก่ียวกับขอมูล 43 แฟมและโปรแกรมท่ีเก่ียวของ, ดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพชุดขอมูล

มาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีการใชชุดขอมูล 43 แฟมมาตรฐานเปนรายงานหลักของ รพ.

สต. ใหหนวยงานระดับอําเภอและจังหวัดมีรูปแบบคลังขอมูลท่ีใชฐานขอมูลในการออกรายงาน ประมวลผลงานตัวช้ีวัด

สุขภาพและผลดําเนินงานของ รพ.สต. และดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเช่ือมโยงชุดขอมูลมาตรฐานดาน

การแพทยและสุขภาพ พบวา ตองการใหมีระบบเช่ือมโยงขอมูลระดับจังหวัดเพียงระบบเดียวผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพ รพ.สต.สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนไดจริงในระดับท่ีเหมาะสม ตองการใหมีการคืนกลับขอมูลท่ี

ผิดพลาดซ้ําซอนระหวางหนวยบรกิารเพ่ือการแกไขปรบัปรุง ตองการใหมีการคืนกลับขอมูลบริการตางหนวยบรกิารเพ่ือ

ความครอบคลุมผลงาน 

 
5. สรุป 

 จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรใน รพ.สต.มีความตองการพัฒนาชุดขอมูลฯ ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 5 ดาน 

ซึ่งสอดคลองตามประเด็นแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข ดังน้ัน ขอสรุปท่ีไดจาก

ขอเสนอแนะตามทัศนะดังกลาว จะเปนประเด็นความตองการท่ีสามารถนําไปใชประกอบการวางยุทธศาสตร

แผนพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะเปนแผนงานท่ีสอดคลองตามความตองการของ

ผูใชงานไดอยางแทจริง โดยควรมีการศึกษาในประเด็นปจจัย สภาพปญหา ความตองการในพ้ืนท่ีรายอําเภอเพ่ิมเติม

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอคนพบท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพท่ียั่งยืนตอไป 
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 ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล จังหวัดนานและผูเก่ียวของ  

ทุกทาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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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 

 ดวยอุบัติการณการติดเช้ือโรคหนอนพยาธิในจังหวัดนานสูงเกินเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข  

โดยเฉพาะกลุมของสามเณรท่ีศึกษาในโรงเรียนพระปรยิติธรรม  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร กับอุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ ของสามเณรโรงเรียนวัด

ราษฎรบํารุงวิทยา ท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 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 มัธยมศึกษาปท่ี 3 ลักษณะชาติพันธุเปนชนเผาชนลั๊ว นอกจากน้ียัง

พบวาพฤติกรรมการไมลางผักกอนการรับประทาน พฤติกรรมไมสวมรองเทาขณะเดินบนพ้ืนท่ีช้ืนแฉะหรือเปยกนํ้า 

พฤติกรรมไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองนํ้า และการไมลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยงมีความสัมพันธกับ

การติดเช้ือหนอนพยาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพท่ีเหมาะสม 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 

 ปจจุบันบันการติดเช้ือหนอนพยาธิในประเทศไทย ก็ยังคงเปนปญหาท่ีมีความสําคัญดานสาธารณสุข ท้ังใน

เขตชนบทและชุมชนเมือง การติดเช้ือหนอนพยาธิ สงผลกระทบระทบโดยตรง ตอวิถีชีวิตของผูติดเช้ือหากเกิดในกลุม

วัยเรียนจะสงผลถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาสติปญญา ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก ประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของลําไลเสียไป เปนตน จากการ สํารวจการติดเช้ือหนอนพยาธิลําไสใน

ประเทศไทยของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2552 พบ อัตราชุกการติดเช้ือหนอนพยาธิลําไส 

18.1 [1] ในจังหวัดนานเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดารและพ้ืนท่ี ภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ตามพระราชดําริฯ พบวา นักเรียนเปนโรคหนอนพยาธิชนิดใดชนิดหน่ึง

เฉลี่ยโดยรวม รอยละ 15.4 [2]  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุงวิทยา อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  ซึ่งเปนหน่ึงในพ้ืนท่ี

เปาหมายในการควบคุมการติดเช้ือหนอนพยาธิ ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี และพบอัตราการติดเช้ือหนอนพยาธิมีแนวโนมคอนขางสูงข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีตองศึกษาถึงสาเหตุ ปจจัยตางๆ

ท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร 

กับอุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ เพ่ือนําผลจากการศึกษาครั้งน้ีไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ควบคุมปองกันการติดเช้ือหนอนพยาธิในสามเณรกลุมเปาหมายและประชาชนกลุมอ่ืนๆ ตอไป 

 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี ความรูเรื่องโรคหนอนพยาธิ  การ

ตรวจวินิจฉัยและวิธีการเก็บอุจจาระสงตรวจ  การรักษาการติดเช้ือโรคหนอนพยาธิ  พ้ืนฐานทางวิทยาการระบาด (การ

กระจายของโรค) (Distribution)  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมการปองกันโรค และงานวิจัย

เก่ียวของอ่ืนๆ      

หนอนพยาธิ (Helminthes) จัดเปนสัตวตระกูลปรสิต (parasite) ซึ่งตองอาศัยอยูในสิ่งมีชีวิตในลักษณะ การอยู

รวมกันในลักษณะฝายหน่ึงไดประโยชนแตอีกฝายเสียประโยชน กลาวคือพยาธิจะคอยแยงอาหารและมักจะทําใหเกิด

อันตรายตามอวัยวะตางๆ ของรางกายคนหรือสัตวท่ีพยาธิเขาไปอาศัยอยูอาจทําใหคนหรือสัตวเสียชีวิตได 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  

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive stud research)   

ประชากรท่ีศึกษา คือ  สามเณรท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2557  โรงเรียนวัดราษฎร

บํารุงวิทยา  อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน 76 รูป 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ 1. แบบบันทึกผลการตรวจอุจจาระ โดยวิธี Kato's thick smear และ 2. เครื่องมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล และสวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรม

การปองกันโรคพยาธิ  

 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

 1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการแจกแจงความถ่ี และรอยละ  

2.  ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด  

3.  การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคกับอุบัติการณการตรวจพบหนอนพยาธิ

ในทางเดินอาหารของสามเณร โดยใชทดสอบความสัมพันธทางสถิติแบบ  Chi - square test  และใช Odds Ratio 

4.  วิเคราะหหาอัตราอุบัติการณของโรคหนอนพยาธิ  คํานวณโดยใชสูตร 

 อุบัติการณของโรคหนอนพยาธิ  =  จํานวนสามเณรท่ีตรวจอุจจาระพบไข / ตัวพยาธิ x 100 

                                           จํานวนสามเณรท่ีทําการตรวจอุจจาระท้ังหมด 

 

 

 

ตัวแปร X2 Odd P-value OR (95%CI) 

1. รับประทานอาหารท่ีปรุงดวยเน้ือสัตว สุกๆดิบๆ 2.019 - .338 - 

2. รับประทานอาหารท่ีปรุงจากปลานํ้าจืดสุกๆดิบๆ 0.229 1.429 .714 0.329-6.199 

3. รับประทานผักสด 0.367 - 1.00 - 

4. ลางผักกอนการรับประทาน 17.459 - .010* - 

5. ปรับปรุงคุณภาพนํ้า  ตม /กรอง 0.958 2.919 .657 0.316-26.891 

6. สวมรองเทา ขณะเดินบนพ้ืน 8.293 0.129 .012* 0.027 - 0.613 

7. การถายอุจารระลงในสวม 8.613 - .105 - 

8. การรับประทานยาถายพยาธิ 0.117 1.340 1.00 0.250-7.199 

9. ลางมือกอนกินขาวและหลังกินขาว 0.119 - 1.00 - 

10. ลางมือหลังจากถายอุจจาระ/เขาหองนํ้า 17.459 - .010* - 

11. ลางมือหลังจากเสร็จจากงาน/ กิจวัตรประจําวัน 0.497 - 1.00 - 

12. ลางมือหลังจากสมัผสัดิน 0.119 - 1.00 - 

13. ลางมือดวยนํ้าและสบู 6.985 - .053 - 

14. การซักเครื่องนุงหม 8.613 - .105 - 

15. สัมผัสกับสัตวเลี้ยงในวัด 0.134 1.500 1.00 0.169-13.350 

16. ลางมือหลังจากสมัผสัสตัวเลีย้ง 9.844 .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 มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 25  ระดับศึกษาทางธรรม มากสุด

คือ นักธรรมโท คิดเปนรอยละ 45.3 ลักษณะชาติพันธุ ของสามเณรท่ีศึกษาสวนใหญ เปนชนเผาชนลั๊ว รอยละ 38.2  

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิ กับอุบัติการณของการตรวจพบ

โรคหนอนพยาธิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก พฤติกรรมการลางผักกอนการรับประทาน พฤติกรรมการไม

สวมรองเทาขณะบิณฑบาต การไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองนํ้า และพฤติกรรมการไมลางมือหลังจาก

สัมผัสสัตวเลี้ยง และกลุมท่ีไมลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยง   

 

ตาราง 1  แสดงขอมูลความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร  กับอุบัติการณ

ของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ 

 
 

5. สรุป 

 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันโรคหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร กับ

อุบัติการณของการตรวจพบโรคหนอนพยาธิของสามเณรท่ีศึกษาอยูโรงเรยีนวัดราษฎรบํารุงวิทยา พบวา พฤติกรรมการ

ไมลางผักกอนการรับประทาน การไมสวมรองเทา พฤติกรรมไมลางมือหลังจากถายอุจจาระหรือเขาหองนํ้า และการไม

ลางมือหลังจากสัมผัสสัตวเลี้ยงภายในวัด  มีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) โดยนําผลการศึกษาไปใช โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงรัดการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ

การติดเช้ือหนอนพยาธิของสามเณร  ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ท่ีมีเน้ือหาวาดวยการพฤติกรรม

อนามัยรวมท้ังการปองกันโรคหนอนพยาธิและการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมตอไป 
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ความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน 

Expectation of People towards Health Service in Health Promoting Hospital,     

Pua District, Nan Province. 

นิรันดร  ปรังการ 1 

บุญลือ  ฉิมบานไร 2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังและเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการ

จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูมารับ

บริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปวจํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเก็บขอมูลตั้งแตเดือน ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล

ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก เรยีงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกัน

และควบคมุโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลผูพิการ ดานการรักษาพยาบาล และดานคุมครองผูบริโภค และ

กลุมตัวอยางท่ีมเีพศ ระดับการศึกษาตางกัน มีความความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสรมิ

สุขภาพตําบลทุกดานไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ อาชีพและรายไดแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการ

จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 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 

 ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในเชิงแนวคิด นโยบาย โครงสราง กลไก

การจัดการและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ พัฒนาการสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะหน่ึงทศวรรษดังกลาวสะทอนพลวัต

ใหมของการพัฒนาสุขภาพในสังคมไทย เปนพัฒนาการท่ีอาจถือไดวา เปนมิติของระบบสุขภาพไทยท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง

ไปสูคุณภาพใหมอยางเห็นไดชัด[1] 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความสําคัญยิ่งตอระบบสาธารณสุขของประเทศซึ่งถือวาเปนบริการดาน

แรกท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด[2]  มีภารกิจจัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังดานสงเสริมสุขภาพ 

รักษาพยาบาล ควบคุมและปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูพิการ  รวมถึงการคุมครองผูบริโภค[3] เพ่ือให

การปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

จะตองศึกษาใหทราบถึงความคาดหวังของประชาชนดานการจัดบริการสาธารณสุข เพ่ือใหสามารถจัดบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ ตามหลักวิชาชีพและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยไมกอใหเกิด

ผลกระทบเชิงลบใด ๆ ระหวางเจาหนาท่ีกับชุมชน อันจะนําไปสูเปาหมายการมีสุขภาพดีถวนหนา บรรลุตาม

วัตถุประสงคของกระทรวงสาธารณสุขตอไป  โดยจะทําการศึกษาระดับและเปรียบเทียบความคาดหวังตอการ

จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนานจําแนกตามเพศ อาย ุ

การศึกษา เพ่ือจะนําผลการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตอไป 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนอําเภอปว ตอการ

จัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน  2.เพ่ือเปรียบเทียบความ

คาดหวังของประชาชนท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน ตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน

พ้ืนท่ี อําเภอปว จังหวัดนาน 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 1. ความคาดหวัง คือ ความคาดหวังภายในตัวบุคคลน้ันๆบุคคลมีความตองการและมีความหวังในหลายสิ่ง

หลายอยาง ดังน้ันจึงตองพยายามกระทําการดวยวิธีการใดวิธีหน่ึง เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็

คาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนไปอีกเรื่อยๆ[4] 

 2. ทฤษฎีความคาดหวัง เปนทฤษฎีหน่ึงท่ีกลาวถึงแรงจูงใจของบุคคลในองคการ ซึ่งเปนการขยายความ

ทฤษฎีของ Maslowวา ถาหากบุคคลเกิดความตองการข้ึนพรอม ๆ กันในหลายสิ่ง บุคคลน้ันจะเลือกปฏิบัติอยางไร 
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นักจิตวิทยาในยุคปจจุบันท่ีอยูในกลุมปญญานิยม (Cognitivism)  ซึ่งมีความเช่ือวามนุษยเปนสัตวโลกท่ีใชปญญาในการ

ตัดสินใจ จะทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีสนองความตองการของตนเอง 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแกผูมารับ

บริการจากโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว จังหวัดนาน  ในปงบประมาณ 2557  จํานวน 

11 แหง (เดือนตุลาคม 2556-เดือนมีนาคม 2557) จํานวน 58,502 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย สุมมาจาก

ประชากรโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 

(Systematic Sampling) ตามสัดสวนของประชากรในแตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เน้ือหาของ

เครื่องมือแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของประชาชนอําเภอปวตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) 

 
4. ผลการดําเนินงาน 

 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.0  อายรุะหวาง31- 45ป รอยละ 

35.5  การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 49.0  สถานภาพสมรสคู รอยละ 67.8  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 

35.3  และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 58.0 

 2. ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี

อําเภอปว จังหวัดนาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.13, SD.=0.97) 

 2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.10,SD.=0.66) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ 1.การใหบริการเก่ียวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกําเนิด (x̄ =4.01 SD.= 0.89) 

 2.2 ดานงานรักษาพยาบาล ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.12,SD.= 0.62) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ การใหบริการปฐมพยาบาลผูปวย เชน ทําแผล และการฉีดยา (x̄ = 4.12 ,SD.= 0.62) 

 2.3 ดานการควบคุมและปองกันโรค ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.02,SD.=0.67) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ การใหบริการเยี่ยมติดตามผูพิการท่ีบาน (x̄ = 4.08 ,SD.= 0.80) 

  2.4 ดานการดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูพิการ ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 

3.97,SD.=0.71) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือการใหบริการเยี่ยมติดตามผูพิการท่ีบาน (x̄ =4.08,SD.=0.80) 

 2.5 ดานการคุมครองผูบริโภค ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =3.95, SD.=0.67) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด 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 อายุท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการ

จัดบริการสาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลผูพิการ การรักษาพยาบาล และดาน

คุมครองผูบริโภค ไมแตกตางกัน (P >.05) ยกเวนดานการควบคุมและปองกันโรคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P <.05) 

  3.3 ผลการเปรียบเทียบความความคาดหวังของประชาชน จําแนกตามการศึกษา พบวา การศึกษาท่ี

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 

 ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี

อําเภอปว จังหวัดนาน ภาพรวมอยูในระดับมากดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอปว 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 เปนตาํบลหน่ึงท่ีพบปริมาณฟลูออไรดในนํ้าสูงท่ีสดุในภาคเหนือ

ตอนบน เน่ืองจากมีการพาดผานของแรฟลูออไรดตามแนวใตดินบรเิวณพ้ืนท่ีดังกลาว วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฟลูออไรด

ในปสสาวะของอาสาสมัครประจําหมูบาน ท่ีอาศัยอยูในตําบลมะเขือแจ จํานวน 21 หมูบาน รูปแบบการวิจัยเปนแบบ

เชิงพรรณนา วิธีการวิจัยโดยทําการเก็บปสสาวะของอาสาสมคัรประจําหมูบาน จํานวน 409 คน วิเคราะหโดยการใช

เครื่องมือ Ion Selective Electrode (ISE) วิเคราะหผลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรเปนเพศชายรอยละ 39.5 เพศหญิงรอยละ 60.5 ,อยูในชวยอายุระหวาง 

56 ถึง 60 ป รอยละ 25.3, มีภูมลิําเนาในตําบลมะเขือแจตั้งแตกําเนิด รอยละ 78.5, โดยระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

มากกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 99.2, ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 67.9, รายไดอยูในชวงระหวาง 

5,001 บาท ถึง10,000 บาท รอยละ 34.8 อสม., รอยละ 98 ไมเคยไดรับการตรวจปสสาวะเพ่ือหาระดับของฟลูออไรด

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 

ฟลอูอไรดในแรธาตุอยูในรูป (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

พ้ืนดิน  ทําใหมีการปนเปอนของแรฟลูออไรดในแหลงนํ้าบริโภคท้ังแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าใตดินหลายบริเวณ

โดยเฉพาะในนํ้าบาดาล ประชาชนจึงไดรับสารฟลูออไรดเขาสูรางการในระดับท่ีสูงกวามาตรฐาน ถึงข้ันท่ีกอใหเกิด

อันตรายได แมในนํ้าดื่มบรรจุขวดก็พบวามีฟลูออไรดเจือปนอยูในปริมาณท่ีสูง  กรมทรัพยากรนํ้า ไดทําการวิเคราะห

ปริมาณฟลูออไรดในนํ้าบาดาลจํานวน 61,344 บอ พบวารอยละ 13.9 มีฟลูออไรดมากกวา 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบ

กระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย โดยพบสูงสุดในภาคกลางประมาณรอยละ 11.4  ในภาคเหนือจากการสํารวจ 

จํานวน 17,129 บอ คาสูงสุดของปริมาณฟลูออไรดท่ีพบสูงท่ีสุดถึง 17 มิลลิกรัม/ลิตร  ณ บานสันปาเท่ียง ตําบล

มะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน[2]  จากขอมูลกลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศป      

พ.ศ.2550  ไดทําการวิเคราะหปริมาณฟลอูอไรดในนํ้าบริโภค โดยพ้ืนท่ีเปาหมายเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงฟลูออไรดสงู 12 จังหวัด 

ไดแก  เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา ตาก แมฮองสอน สุโขทัย อุตรดิตถ สุพรรณบุรี จํานวน 

2,702  ตัวอยาง  จํานวนตัวอยางท่ีมีปริมาณฟลูออไรดเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 12.3  โดยจังหวัดลําพูน 

พบมากท่ีสุดคือรอยละ 37.4 ของตัวอยางท่ีสงตรวจการสะสมฟลูออไรดในกระดูกน้ัน แตกตางจากท่ีสะสมในฟน 

เน่ืองจากกระดูกสามารถสะสมฟลูออไรดไดตลอดชีวิต ตัวแปรท่ีอิทธิพลตอปริมาณฟลูออไรดในกระดูกมีท้ังฟลูออไรดท่ี

ไดรับเขาสูรางกาย อายุและชนิดของกระดูก มีผลตอปริมาณฟลูออไรดในเลือดซึ่งมีอิทธิพลตอการนําเขาสูกระดูก อัตรา

การเพ่ิมของฟลูออไรดในกระดูกจะสูงสุดในคนท่ีอายุนอยระหวางระยะการเจริญเติบโตของกระดูกและต่ําสุดในคนท่ีอายุ

มาก [3] 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณของฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม. ท่ีอาศัยอยูใน ตําบลมะเขือแจ 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอนของฟลูออไรดในนํ้าดื่มมากเปนอันดับหน่ึงในภาคเหนือตอนบน 

ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนํามาคนหาความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดและนําขอมูลมาใชประโยชนในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนํ้าท่ีมีฟลูออไรดใหเหมาะสมตอภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีปนเปอน และเพ่ือ

ปองกันการเกิดผลกระทบตอไป 

 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. ฟลูออไรด 

 ฟลูออไรดเปนรูปแบบหน่ึงของฟลูออรีน ซึ่งเปนธาตุลําดับท่ี 9 หมูท่ี 7 เลขอะตอมเทากับ 19 มีความเปน

ประจุลบมากท่ีสุด  สีจางเมื่ออยูในอุณหภูมิหองสถานะกาซ มีสีเหลืองเขียว และรวมตัวกับธาตุอ่ืนไดดีกวาออกซิเจน

และไนโตรเจน[4]   ซึ่งเปนธาตุท่ีเบาท่ีสุดมีความไวตอการทําปฏิกิริยาท่ีสุดจึงทําใหไมพบในรูปฟลูออไรดในธรรมชาติ 
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แตจะอยูในรูปฟลูออไรดท่ีมีประจุลบ โดยอยูสวนของเปลือกโลกประมาณ 0.06 – 0.09% ฟลูออไรดในหินและดินจะ

อยูในรูปของ ฟลูโอสปาร คลิโอไลท อปาไทท ไมการ ฮอรนเบ มีอยูมากในหินภูเขาไฟ และหินท่ีออกสีเหลือง รวมท้ัง

เกลือทะเลท่ีมีฟลูออไรดสะสมไดสูงสุด 2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากน้ีแรธาตุท่ีใชผลิตอลูมิเนียม และแร

ฟอสเฟตท่ีใชผลิตปุย อาจมีฟลูออไรดสูงถึง 4.2% (4,200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)และฟลูออไรดท่ีถูกสกัดอยูในรูปของ

ฟลูออโรซิลิเคท (fluorocilicates) มักถูกใชในการเติมฟลูออไรดในนํ้า 

 

พ้ืนท่ีท่ีพบฟลูออไรด 

 สายแรฟลูออไรดในโลกพบไดหลายภูมิภาค ไดแก สายแรสหรัฐอาหรับ ซีเรีย ยานอียิปต จอรแดน ลิเบีย 

โมรอคโค อัลจีเลีย มายังภูเขาริฟฟ อีกสายหน่ึงมาจากตุรกี อิรัก อิหราน อัฟกานิสถาน มายังอินเดียตอนเหนือรวมถึง

ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงรายแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา 

กาญจนบุรี และราชบุรี เปนตน มีสายแรฟลูออไรดพาดผานตามแนวใตพ้ืนดิน ทําใหมีการปนเปอนของแรฟลูออไรดใน

แหลงนํ้าบริโภคท้ังแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าใตดินหลายบริเวณ โดยเฉพาะในนํ้าบาดาล ประชาชนจึงไดรับสาร

ฟลูออไรดเขาสูรางการในระดับท่ีสูงกวามาตรฐาน ถึงข้ันท่ีกอใหเกิดอันตรายได แมในนํ้าดื่มบรรจุขวดก็พบวามี

ฟลูออไรดเจือปนอยูในปริมาณท่ีสูง[5]    

 

ฟลูออไรดแหลงน้ําธรรมชาติ 

ฟลอูอไรดท่ีพบบนเปลือกโลกช้ันบนสามารถละลายนํ้าได จึงพบปริมารฟลูออไรดในนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน

ในความเขมขนตางๆ  ข้ึนอยูกับสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและระดับความลึก

ของบอนํ้า คุณสมบัติเหลาน้ีทําใหปริมาณฟลูออไรดในแหลงนํ้าธรรมชาติอยูในชวง 1 – 25  ppm.  ซึ่งนํ้าทะเลมี

ปริมาณฟลูออไรดอยูระหวาง 0.8 – 1.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ปริมาณฟลูออไรดในนํ้า ในประเทศแทนซาเนียสูงถึง 95 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  นํ้าท่ีขังในช้ันหินและนํ้าพุรอนท่ีเกิดจากภูเขาไฟ  มีปริมาณฟลูออไรดในระดับ 3 – 6 มลิลิกรัมตอ

กิโลกรัม นํ้าท่ีมีปริมาณฟลูออไรดสูงสวนใหญเปนนํ้าจากบริเวณเชิงเขาหรือบริเวณท่ีมีการสะสมทางธรณีวิทยาท่ีมี

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 

นอกจากการไดรับปริมาณฟลูออไรดจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ทางดานวงการแพทยและ ทันตกรรม

สาธารณสุขไดมีการเติมฟลูออไรดในนํ้าดื่ม (Fluoridation drinking water) พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฟลูออไรดต่ํา  โดยเริ่ม

ตั้งแตป ค.ศ. 1945  เปนตนมา  ทําใหมีผูไดรับปริมาณฟูลออไรดจากการเติมในนํ้าดื่มมากกวา 1  ppm. จํานวน  

28,000,000 คน ซึ่งฟลูออไรดไดรับการพิสูจนวามีคุณสมบัติในการปองกันฟนผุ  โดยกลไกการควบคุมโรคฟนผุ คือ 

การลดการยอยสลายแรธาตุและเสริมการเกิดกระบวนการคืนแรธาตุบนตัวฟน (Inhibit demineralization and 

enhance remineralization) ชวยเสริมสรางเคลือบฟนใหแข็งแรงและรบกวนเมตาบอลิซึมของคราบจุลินทรีย  ซึ่งใน

ระยะเวลา 3 ป  การใหฟลูออไรดทารกแรกเกิด – 3 ป สามารถลดการเกิดฟนผุในฟนนํ้านม 40 – 93% ในฟนแท 20-

81% สอดคลองกับการศึกษาท่ีมลรัฐเพนซิลวาเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการเติมปริมาณฟลูออไรด 5 ppm. (4.5 

เทาของระดับฟลูออไรดท่ีเติมในนํ้าดื่มและนํ้าประปาชุมชน) พบวา ภายหลังดําเนินงาน 12  ป  เด็กนักเรียนมีฟนผุ 

ถอน อุด ลดลงจากเดิม 40% [6]   
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2. ปจจัยเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรด 

      2.1. ปจจัยดานพ้ืนท่ี 

            ประเทศไทยไดมีการสํารวจปริมาณฟลูออไรดในนํ้าบอท่ีชาวชนบทใชดื่มและรับประทานซึ่งพบวา นํ้าในแต

ละบอมีปริมาณฟลูออไรดตางกันมาก แมในอําเภอเดียวกันและบริเวณใกลเคียงกันก็ตาม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความลึกของ

แหลงนํ้าและความใกลไกลจากสายแรของหินแรฟลูออไรดในช้ันใตดิน ทําใหโอกาสในการไดรับฟลูออไรดในแตละพ้ืนท่ี

ก็จะแตกตางกันไป ในประเทศไทยพบสายแรฟลูออไรดบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศ เชน 

จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา กาญจนบุรี และราชบุรี เปนตน มีสายแรฟลูออไรดพาด

ผานตามแนวใตพ้ืนดิน ทําใหมีการปนเปอนของสารฟลูออไรดในแหลงนํ้าบริโภคท้ังแหลงนํ้าใตดินและแหลงนํ้าผิวดินใน

หลายบริเวณ โดยเฉพาะนํ้าบาดาล ประชาชนจึงไดรับฟลูออไรดเขาสูรางกายในระดับสูงกวามาตรฐานถึงข้ันกอใหเกิด

อันตรายได แมในนํ้าดื่มบรรจุขวดก็พบวามีฟลูออไรดเจือปนอยูในระดับสูง[7]   
 

      2.2. ปจจัยดานรางกาย 

            ฟลูออไรดท่ีไดรับเขาสูรางกายในแตละวันน้ัน จะถูกดูดซึมไมหมด ประมาณ 10-25% ถูกขับออกทาง

อุจจาระ ฟลูออไรดท่ีถูกดูดซึมเขาไปแลวเกือบท้ังหมดถูกขับออกทางไต ในผูปวยท่ีมีปญหาในการทํางานของไต การขับ

ฟลูออไรดออกจะลดลง ซึ่งมีผลทําใหความเขมขนของฟลูออไรดในเน้ือเยื่อเพ่ิมข้ึน   และยิ่งสงผลตอรางกายมากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะกับกระดูก เน่ืองจากความสามารถในการขับฟลูออไรดออกจากรางกายจะลดลง ทําใหมีการสะสมฟลูออไรด

ในกระดูกและกระแสเลือดเพ่ิมมากข้ึน เปนผลทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Skeletal fluorosis มากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ันผูท่ีไดรบัปจจัยท่ีมีผลตอความเปนกรดดางของปสสาวะเชน อาหาร ยา ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิ

ซึม หรือความผิดปกติของระบบหายใจและการอยูในท่ีสูง ก็จะทําใหเกิดหรือสามารถเกิดสภาวะการมีฟลูออไรดท่ีมาก

เกินควรสะสมอยูในรางกายได[2] 
 

     2.3. ปจจัยดานอายุและระยะเวลา 

            สารอปาไททในสิ่งมีชีวิต (biological apatite) เปนสารท่ีมีอยูในกระดูกและฟน พบวาสารอปาไททน้ี      

มีความสัมพันธอยางเหนียวแนนกับฟลูออไรด เมื่อรางกายไดรับฟลูออไรดเขาไป ฟลูออไรดจะเขาไปจับกับสารอปาไทท 

กลายเปน ฟลูออรอปาไทท การเขาไปจับกับอปาไททของฟลูออไรดจะเปนไปไดมากในขณะท่ีเน้ือเยื่อมีการสะสมแรธาตุ 

(calcification) ซึ่งเมื่อสรางเน้ือเยื่อแลว สารอปาไททฟรือฟลูออรอปาไททจะมีคุณสมบัติทางเคมีท่ีคงตัว[2] 

 

3. การรับฟลูออไรดเขาสูรางกาย 

ฟลูออไรดสามารถเขาสูรางกายไดหลายทางโดยมากกวา 80% จะผานทางระบบทางเดินอาหาร  และอาจ

ไดรับจากอากาศผานการหายใจ มีเพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีไดรับทางผิวหนัง เชน Hydrofluoric acid เปนตน  ในผูใหญ

จะไดรับฟลูออไรดจากอาหารในปริมาณท่ีนอยกวา 0.5 mg ตอวัน ไดรับจากนํ้าดื่ม 1-3 mg ตอวัน นอกจากน้ัน

ฟลูออไรดจะปะปนมากับอาหารท่ีมีปริมาณแคตไอออน (+) สูง  เมื่อฟลูออไรดเขาสูรางกาย บางสวนจะตกคางในชอง

ปากและเกิดการรวมตัวเขาสูฟนโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน  ฟลูออไรดสวนใหญท่ีเคลื่อนท่ีเขาสูกระเพาะ

อาหารท่ีสภาวะเปนกรด และถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของไฮโดรเจนฟลอูอไรด (HF) ซึ่งมีคา pKa = 3.45 โดยมีปจจัยตางๆ 

ไดแก อายุ ปริมาณของฟลูออไรด ชนิดของสารประกอบฟลูออไรด คา pH รวมถึงความเขมขนของแมกนีเซียม 

แคลเซียมและไอออนชนิดอ่ืนๆ  กําหนด เมื่อสภาวะกรดของกระเพาะอาหารเพ่ิมมากข้ึนจะสงผลใหกระบวนการดูดซึม

ฟลอูอไรดเขาสูกระเพาะอาหารและลําไสเล็กดําเนินไปอยางรวดเร็ว  ฟลูออไรดท่ีอยูในรูปของไฮโดรเจนฟลูออไรดจะ

ผานเขาสูผนังเซลลไดงายและรวดเร็วกวาไอออนฟลูออไรด   หากไดรับฟลูออไรดพรอมกับนํ้ารางกายจะสามารถดูดซึม

ไดเกือบท้ังหมด  โดยเฉพาะเมื่อไดรับฟลูออไดรในรูปของโซเดียมฟลูออไรดรางกายจะดูดซึมเกือบ 100% [8]   แตจะ
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ดูดซึมไดนอยลงเมื่อไดรับพรอมกับนม  หรืออาหารอ่ืนๆ ท่ีมีแคลเซียม เพราะฟลูออไรดจะเกิด การตกตะกอนหรือ

กลายเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีไมสามารถละลายนํ้าได  โดยจะสงผลใหการดูดซึมลดลง 50 - 70%  การดูดซึมจะ

ลดลงเมื่อกระเพาะอาหารมีระดับ pH และความเขมขนของแคลเซียม แมกนีเซียม และอะลูมิเนียมเพ่ิมสูงข้ึน  อีกท้ังยังมี

การศึกษาพบวามีปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอความสามารถในการดูดซึมฟลูออไรด โดยมีชวงการดูดซึมประมาณ 2-79%  

 

4. ผลกระทบของฟลูออไรดท่ีมีตอสุขภาพ 

มนุษยเราน้ันไดรับปริมาณฟลูออไรดทางอาหาร  นํ้า และไดรับกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดทางการหายใจและ

ผิวหนัง    

ผลกระทบระยะสั้น  เมื่อสูดอากาศท่ีมีกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดในปริมาณมากทําใหระคายเคืองตอระบบ

ทางเดินหายใจ ทําลายเน้ือเยื่อปอดและระคายเคืองตอผิวหนังทําใหผิวหนังเกรียมและไหม การไดรับฟลูออไรดใน

ปริมาณสูง ทําใหกลามเน้ือหัวใจเตนผิดจังหวะถึงแกชีวิต  เน่ืองจากภาวะหัวใจลมเหลว [9]ศึกษา Lethal 

concentration 50 (LC50) ของกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดในหนู หมูเพศเมียและลิง โดยวิธีการสูดดม พบวา กาซ

ไฮโดรเจนฟลูออไรดมีความเปนพิษปานกลาง  

ผลกระทบระยะยาว  ถาไดรับปริมาณฟลูออไรดในนํ้าดื่มไมเกิน 1  ppm. ชวยปองกันฟนผุ ถาเกินกวา 10 

ppm. ทําใหฟนตกกระ (Dental  fluorosis)  และกระดูกโกงงอ  (Skeletal fluorosis) สอดคลองกับการศึกษาของ

[10] ท่ีศึกษาในคนงานโรงงานนํ้าตาลในเมืองวอนจิเชา (Wonji  Shoa) ประเทศเอธิโอเปย ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณ

ความเขมขนของฟลูออไรดในนํ้าดื่มสูง จํานวน 263 คน พบวา คนงานท่ีทํางานนาน 20 ป กระดูผุ โกงงอ  (Skeletal 

fluorosis) 70.3% (185 คน) ในระบบทางเดินหายใจ การสูดดมกาซไฮโดรเจนฟลูออไรดจะมีผลตอการระคายเคืองตอ

จมูก คอและหลอดลม นอกจากน้ี ยังทําลายตับ ไต  ผิวหนังไวตอสิ่งเราทําใหเกิดโรคเลือด โรคผิวหนัง ตอมไธรอยดเปน

พิษในระหวางตั้งครรภ ทารกในครรภไดรับฟลูออไรดโดยผานทางรก ถาไดรับฟลูออไรดในปริมาณท่ีสูง  สงผลตอฟน

ของเด็กเปนจุดแดงหรือนํ้าตาลและกอใหเกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุและประจําเดือนในเพศหญิง  รวมท้ังการ

เกิดมะเร็งกระดูก สอดคลองกับการศึกษาของสถาบันมะเร็งแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The National 

Cancer Institute Toxicologycal) โดยภาควิชาสาธารณสุข  ทําการศึกษาในชายวัยรุนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีการเติม

ฟลูออไรดในนํ้าดื่มนอยกวา 16% ในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวา อัตราการเกิดมะเร็งเพ่ิมข้ึนจาก 5% เปน 6.9% ซึ่งผล

การศึกษาของ[11]  พบวา การสะสมสารกัมมนัตภาพรังสีของฟลูออไรดและคลอไรดในกลามเน้ือ ตับและเอ็นของหนู ท่ี

ไดรับการฉายรังสีเปนเวลา 80 ถึง  240 นาที ตับใชเวลา 120 – 220  นาที ในการยับยั้ง 18F (water) : 18F (plasma 

water) การสะสมรังสีของกลามเน้ือในเวลา 80 นาที ตับ 120 นาที อัตราสวนดังกลาว พบในกลามเน้ือนอยกวาตับ  

และมีความแตกตางกัน  ซึ่งการสะสมรังสีของตับและกลามเน้ือ 79 และ 38% ข้ึนอยูกับความเปนกรด – ดางของเซลล  

[12]ศึกษาในสัตวทดลองโดยใหนํ้าดื่มท่ีมีสวนประกอบของอลูมิเนียมฟลูออไรด (AIF3) หรือโซเดียมฟลูออไรด (NaF) 

เปรียบเทียบกับนํ้าดื่มในสัตวทดลอง ปริมาณความเขมขน 1.0  ppm. (เทากับปริมาณฟลูออไรดในนํ้าดื่มท่ีองคการ

อนามัยโลกกําหนด) เวลา 1 ป พบวาสัตวทดลองท่ีไดรับนํ้าดื่มท่ีมีสวนประกอบของอลูมิเนียมฟลูออไรด  (AIF3) หรือ

โซเดียมฟลูออไรด (NaF) มีโครงสรางของสมองเปลี่ยนไป  นอกจากน้ี [13]ศึกษาการใหยาสเตียรอยดท่ีมีสวนประกอบ

ของฟลูออรีน ท่ีใช ในการรักษาโรคลูคี เมียในเด็กพบวาผูปวย ท่ีไดรับยาชนิดน้ีมีปฏิ กิริยาไวตอสิ่ งกระตุน 

(hypersensitive) และทําใหความฉลาดลดลง จากการศึกษาของ[14]ศึกษาปริมาณของ Chromosomal 

aberration(CA) และ Micronuclei(MN) ใน  Peripheral ของเม็ดเลือดขาวของคนงานจํานวน 40 คน ท่ีทํางานใน

โรงงานทําปุยซุปเปอรฟอสเฟต ในภาคเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษากาซไฮโดรเจนฟลูออไรด 

(HF) และซิลิกอนเตตระฟลูออไรด (SiF4) ท่ีปลดปลอยออกมาสูบรรยากาศ พบวา ทําใหมีการเพ่ิมข้ึนของ 

Chromosomal aberration(CA) และ Micronuclei(MN)   
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 

เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เก่ียวกับการศึกษาปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะในตําบล

มะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัด ลําพูน 

ประชากร อาสาสมัครประจําหมูบาน ท่ีอาศัยอยูในตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัด ลําพูน จํานวน 

409 คน  

การวิเคราะหฟลูออไรดในปสสาวะโดยใชเครื่องมือ Ion Selective Electrode(ISE) 

การวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายถึงขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลคือ เพศ   

อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และสถานภาพ ทําใหทราบถึงลกัษณะพ้ืนฐานของขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ  

คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี1 คาเฉลี่ยฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม.จํานวน 21 หมูบาน 

ชื่อหมูบาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับมาตรฐาน 

หมู1 มะเขือแจ 1.81 10.00 5.79 2.20 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู2 สะแลง 0.94 8.20 3.44 2.08 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู3 แจม 0.85 7.17 2.65 1.32 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู4 สันคะยอม 1.15 9.87 3.13 1.66 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู5 เหมืองกวัก 0.94 5.03 2.85 1.00 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู6 ฮอกกอมวง 1.43 11.50 4.25 2.26 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู7 สันปาเหยีง 0.90 6.14 2.69 1.30 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู8 ก่ิวมิ่น 0.71 7.04 2.11 1.79 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู9 ปาเปา 1.02 10.80 4.61 2.41 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู10 หนองหอย 0.93 3.35 1.64 0.66 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู11 ศรีดอนตัน 1.30 7.98 3.65 1.99 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู12 รอง 2.29 8.50 3.79 1.64 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู13 สันปูเลย 1.04 5.27 2.74 1.16 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู14 ปาตึง 1.30 4.80 2.59 1.10 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู15 หนองเหียง 1.64 13.60 4.61 3.50 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู16 คอกวัว 4.05 9.81 6.56 2.12 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู17 สันตนผึ้ง 1.45 5.40 3.21 1.25 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู18 ใหมฝายหิน 1.89 12.50 4.04 3.08 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู19 ใหมเหมืองกวัก 1.70 5.20 3.03 1.06 ต่ํากวา 3.2 mg/l 

หมู20 ยี่ขอ 1.20 10.00 5.63 3.24 สูงกวา 3.2 mg/l 

หมู21 ฮอกกอมวง2 1.38 11.20 5.59 2.94 สูงกวา 3.2 mg/l 

คามาตรฐานของระดับฟลูออไรดในปสสาวะ (0.2 - 3.2 mg/l)  
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5. บทสรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบวา ฟลูออไรดในปสสาวะของ อสม.จํานวน 12 หมูบาน มีคาฟลูออไรดในปสสาวะเกิน

มาตรฐาน(มากกวา 3.2 มก/ลติร) คิดเปนรอยละ 51.1 

ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนํามาคนหาความเสี่ยงตอการไดรับฟลูออไรดและนําขอมูลมาใชประโยชนใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนํ้าท่ีมีฟลูออไรดใหเหมาะสมตอภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีปนเปอน และ

เพ่ือปองกันการเกิดผลกระทบตอไป โดยท่ีบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ีควรใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริม

พฤติกรรมการไดรับฟลูออไรดและควรจดัมีการศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีอาจจะมีผลตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกันการ

ไดรับฟลูออไรดสูง หรือการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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TheFood Sanitation and Coliform Bacteria Contamination of Restaurantin 

Thung Chang District , Nan 
 

ดาเรศ  สินสกุลวิวัฒน1 

สัณหวัช  ไชยวงศ2 
 

บทคัดยอ 

การสุขาภิบาลอาหารเปนการควบคุมสิ่งแวดลอมรวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอาหารเพ่ือทําให

อาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค  วัตถุประสงคเพ่ือประเมินสุขาภิบาลอาหาร และการปนเปอนโคลิฟอรม

แบคทีเรียของรานอาหาร ทําการศึกษาในผูประกอบรานอาหารในอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน จํานวน 34 ราน  ทําการ

เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามมาตรฐานสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 ขอ และชุดทดสอบการ

ปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียเบ้ืองตน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนาไดแก ความถ่ี และรอยละ ผลการศึกษา พบวารานอาหารในอําเภอทุงชาง ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ

55.88 ขอท่ีไมผานมากท่ีสุดคือ ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูง

จากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  และการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียจากมือและภาชนะอุปกรณพบวามีเช้ือโคลิฟอรม

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 
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1. บทนํา 

สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากข้ึน มีความเรงรีบในการดําเนินชีวิตและความเปนอยูประจํา

พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลีย่นจากการปรงุประกอบอาหารภายในครัวเรอืนมาเปนการรับประทานอาหารนอกบาน  ซึ่ง

อาจทําใหเสี่ยงตอการไดรับอาหารและนํ้าท่ีไมสะอาดมีการปนเปอนของเช้ือโรค  จะเห็นไดวาในปจจุบันรานจําหนาย

อาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมอนามัยไดมีการกําหนดไว  ซึ่งท้ังประเทศมียอด

สะสมของสถานประกอบกิจการท่ีไดมาตรฐานสูงมากกวารอยละ 80  [1] 

  สําหรับการควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัยของรานอาหารในอําเภอทุงชางน้ัน จํานวนรานอาหารมี

ท้ังหมด 34 ราน  ท่ีผานมายังไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจน สวนการกําหนดมาตรฐานน้ันท่ีผานมาใชเกณฑของกรม

อนามัย  ดังน้ันทุกหนวยงานควรมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานประกอบกับผูวิจัยซึ่งมีหนาท่ีตองรับผดิชอบในการ

ตรวจรานอาหารและออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรานอาหารจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาปจจัยใดท่ีมี

ความสัมพันธกับการผานเกณฑมาตรฐานรานอาหารกระทรวงสาธารณสุขของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอทุง

ชาง จังหวัดนาน  โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจใชการสอบถามรวมกับการสุมตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโค

ลิฟอรมแบคทีเรีย  ท้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาและเพ่ือดูปจจัยท่ีจะสนับสนุนการ

ทํางานดานอาหารใหสําเร็จลุลวงตอไปซึ่งอาจเปนประโยชนในการนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดอีกดวย 

 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การสุขาภิบาลอาหารการสุขาภิบาลอาหาร  หมายถึง การจัดและควบคุมเพ่ือใหอาหารสะอาดปลอดภัย

จากเช้ือโรคพยาธิและสารเคมีท่ีเปนพิษตางๆ ซึ่งเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของรางกายสุขภาพอนามัยและการ

ดํารงชีวิตของมนุษยอาจกลาวไดวาการสุขาภิบาลอาหารก็คือการทําใหอาหารสะอาดและปลอดภัยรับประทานแลวไม

ทําใหเกิดโรค ” [2]   

สุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหารผูสัมผัสอาหาร คือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับขบวนการปรุง ประกอบ 

และจําหนาย ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง ผูเสิรฟอาหาร  และผูจําหนายอาหารผูสัมผัสอาหารนับวาเปนบุคคลสําคัญในการท่ี

จะทําใหอาหารสะอาดปลอดภัย  ผูสัมผัสอาหารจึงควรเปนผูท่ีมีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี  เน่ืองจากผูสัมผัสอาหารอาจ

แพรโรคไปสูผูบริโภคได 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากผูประกอบการสถานท่ีจาํหนายอาหาร จํานวนท้ังสิ้น 34 ราน ในดาน 

1).การสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย จํานวน 15 ขอ และ  2).การเก็บโคลิฟอรมแบคทีเรยีจาก

อุปกรณและจากมือผูประกอบการรานจําหนายอาหาร 
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4. ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1   แสดงมาตรฐานสุขาภบิาลอาหารในอําเภอทุงชาง 

ขอท่ี มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ

อาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และจัดเปนสดัสวน 

33 97.1 1 2.9 

2. ไมเตรียมอาหารบนพ้ืน และบรเิวณหนา หรือในหองนํ้า 

หองสวม และตองเตรยีมปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืน

อยางนอย 60 ซม. 

34 100.0 - - 

3. ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย  มีเครื่องหมาย

รับรองของทางราชการ เชน เลขทะเบียนตํารับอาหาร 

(อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม (มอก.) 

34 100.0 - - 

4. อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ     

การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ ตองแยกเก็บเปนสดัสวน 

อาหารประเภทเน้ือสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีไมสูงกวา 7.2 

องศาเซลเซยีส 

32 94.1 2 5.9 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด 

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

34 100.0 - - 

6. นํ้าแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด      

มีฝาปด ใชอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ 

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

30 88.2 4 11.8 

7. ลางภาชนะดวยนํ้ายาลางภาชนะ แลวลางดวยนํ้าสะอาด   

2 ครั้ง หรือลางดวยนํ้าไหล และท่ีลางภาชนะตองวางสูง

จากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

33 97.1 1 2.9 

8. เขียงและมดี ตองสภาพดี แยกใชระหวางเน้ือสัตวสุก 

เน้ือสัตวดิบ และผัก ผลไม 

30 88.2 4 11.8 

9. ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรง

สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

25 73.5 9 26.5 

10. มูลฝอย และนํ้าเสียทุกชนิด ไดรบัการกําจัดดวยวิธีท่ีถูก

หลักสุขาภิบาล 

34 100.0 - - 

11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด 

มีอางลางมือท่ีใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา 

31 91.2 3 8.8 
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12. ผูสัมผสัอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตอง

ผูกผากันเปอนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลมุผม 

33 97.1 1 2.9 

13. ผูสัมผสัอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรยีมปรุง 

ประกอบ จําหนายอาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับ

อาหารท่ีปรุงแลวทุกชนิด 

33 97.1 1 2.9 

14. ผูสัมผสัอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมดิชิด 

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผสัอาหาร 

34 100.0 - - 

15. ผูสัมผสัอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยัง

ผูบริโภค โดยมีนํ้าและอาหารเปนสื่อ ใหหยุดปฏิบัติงาน

จนกวาจะรักษาใหหายขาด 

34 100.0 

 

- - 

 

ตารางท่ี 2  ผลการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในมือและอุปกรณของรานอาหารในอําเภอทุงชาง 

การตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบเชื้อ (n = 34) รอยละ 

มือผูประกอบการ 34 ราน 100.0 

อุปกรณสาํหรับการปรุงอาหาร 34 ราน 100.0 

 

5. สรุปผล 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอทุงชาง ไดแก สิ่งแวดลอม 

(Environment) เชน สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และ

จัดเปนสัดสวน ผูประกอบการ (Host) เชน ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ี

สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม และเช้ือโรค (Agent) เชน โคลิฟอรมแบคทีเรียท่ีปนเปอนในอาหาร ดังน้ัน 

กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรทํา    ความเขาใจกับผูประกอบการรานอาหารในปจจัยท่ีเก่ียวของ 

และตองเขาไปดําเนินการเพ่ือพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูประกอบการรานอาหารและผูเก่ียวของทุกทาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึง

ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 

7. เอกสารอางอิง 

[1]   กระทรวงสาธารณสุข สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า.กรมอนามัย.วารสารสุขาภิบาลอาหารและนํ้าปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 

กุมภาพันธ 2557 – พฤษภาคม2557 

[2]   กระทรวงสาธารณสุข ,สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า.กรมอนามัย. 
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ปจจัยเส่ียงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

Risk factors for lung cancer in the male Thoen, Lampang Province. 

ปยนุช วรรณประเวช1  

สัณหวัช ไชยวงศ2 

 

บทคัดยอ 

 โรคมะเร็งปอดเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญของประชาชนในจงัหวัดลําปาง โดยอุบัติการณโรคมะเร็งป 

พ.ศ.2546-2550 พบวา 5 อําเภอท่ีพบโรคมะเร็งปอดสูงท่ีสุด คือ อําเภอเถิน (30.0 ตอแสนประชากร) วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ทําการวิจัยในเชิงสํารวจ โดยเก็บ

ขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดอืนตุลาคม โดยการใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจดัสรางข้ึน ในกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย 

และมีอายตุั้งแต 35 ปข้ึนไป ตามขนาดของกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน  ท่ีมีคาความเช่ือมั่น 80 %  ระดับ

ความคาดเคลื่อน  ±  15  ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 100 คน ทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความถ่ี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางอายุเฉลีย่ 

51.48 ป รายได/เดือน จํานวน 5,001 – 8,000 บาท และจบการศกึษาระดับประถมศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด

โรคมะเร็งปอดในอําเภอเถินไดแก การไมเปลีย่นเสื้อผา/รองเทากอนออกจากท่ีทํางาน  (Mean =1.24) การการอาบนํ้า

กอนออกจากท่ีทํางาน (Mean =1.18) และการไมสวมหนากากปองกันขณะท่ีปฏิบัติงานสัมผัสแรใยหนิ (Mean =1.27) 

ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนปจจยัเสี่ยงตอการเกิดเปนมะเร็งปอดเพศชายในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 

คําสําคัญ :  โรคมะเร็งปอด, ปจจยัเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด, 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. 
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1. บทนํา 

 สถานการณของโรคมะเรง็ปอดในประเทศไทย อัตราการพบผูปวยใหม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

ปอดยังอยูในเกณฑคอนขางสูงเมื่อเทียบกับมะเร็งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชากร ทางภาคเหนือของประเทศ 

จากรายงาน Cancer in Thailand vol. IV, 1998-2000 เมื่อเปรียบเทียบระหวางจังหวัดตางๆ ท่ีมีฐานขอมูลทะเบียน

มะเร็งท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย มะเร็งปอดพบอุบัติการณสูงในภาคเหนือของประเทศไทย จากรายงาน Cancer 

in Northern Thailand, 2003-2007 ในประเทศไทยมะเร็งปอดเปนโรคท่ีพบมากและเปนสาเหตุการตาย ในอันดับตน 

ท้ังในเพศชายและหญิงและอุบัติการณโรคกําลังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในเพศหญิง ผูปวยมะเร็งปอดสวนใหญ 

(80-90%) เกิดจากการสูบบุหรี่จึงสามารถปองกันได ธรรมชาติทางชีววิทยาของมะเร็งปอด ทําใหเราพบผูปวย เมื่อเริ่มมี

อาการ ในขณะท่ีโรคอยูในระยะลุกลาม และแพรกระจาย เปนผลใหผูปวยประมาณ 90% เสียชีวิตจากโรคมะเร็งภายใน 

เวลา 1-2 ป  

 สถิติของโรงพยาบาลมะเร็งลําปางพบวาโรคมะเร็งปอด เปนมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในเพศชาย (อุบัติการณ 

30.0 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) สวนในเพศหญิงโรคมะเร็งปอดพบมาก เปนอันดับ 3 ของโรคมะเร็งท้ังหมด 

(อุบัติการณ 16.7 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดลําปางมีอัตราอุบัติการณสูงสุด 

(อุบัติการณในเพศชายและหญิง 53.0 และ 27.6 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) จากขอมูลขางตนจะเห็นวาโรคมะเร็ง

ปอดเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญของประชาชนในภาคเหนือ โดยสถิติอุบัติการณโรคมะเร็งของประชากรจังหวัด

ลําปางป พ.ศ.2546-2550 พบวา 5 อําเภอท่ีพบโรคมะเร็งปอดสูงไดแก อําเภอเถิน อําเภอสบปราบ อําเภอเมือง

ปาน อําเภอเสริมงามและ อําเภอแจหม ตามลําดับ สวนใหญพบในเพศชาย และมีอายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป [1] 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ใน

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งทําใหทราบถึง การเกิดโรคมะเร็งปอดของเพศชาย ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เกิดจาก

สาเหตุใดมากท่ีสุด และท่ีทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต และการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลจํานวนมาก เพ่ือลด

อัตราการเจ็บปวยจากโรคมะเร็งปอดท่ียังพบในอัตราท่ีสูง 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 โรคมะเร็งปอด หมายถึง ภาวะท่ีเกิดการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติของเซลลเน้ือเยื่อปอด เกิดเปนกอนเน้ืองอก

ผิดปกติบริเวณปอดและสามารถแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆได 

 ปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด 

 ปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด หมายถึงสิ่งท่ีทําใหมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง การศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค

นิยมใชแนวคิดการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด  ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก ตัวบุคคล (host) ตัวกอโรค 

(agent) และสิ่งแวดลอม (environment) ดังน้ี 

 1. ปจจัยดานบุคคล (host factors) คือ ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลซึ่งมีผลกระทบตอความไวในการ

เกิดโรค ปจจัยเสี่ยงจากบุคคลในการเกิดโรคมะเร็งปอด ไดแก เพศ อายุ สถานะสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ประวัติการ

เจ็บปวยในรอบครัว การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เปนตน 

 1.1 เพศ (sex) อุบัติการณของโรคมะเร็งปอดของประเทศตางๆ  ท่ัวโลก สวนใหญพบในเพศชายสูงกวา

เพศหญิง เมื่อพิจารณาความแตกตางทางโครงสรางและสรีระวิทยาของปอดระหวางเพศชายและหญิงท่ีมีผลตอความ

เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอด อาทิเชน ขนาดและปริมาตรความจุปอดของเพศชายมากกวาเพศหญิงจึงทําใหปริมาณ

ของสารกอมะเร็งท่ีเขาสูระบบการหายใจของเพศชายมากกวาเพศหญิง 
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 1.2 อายุ (age) เมื่ออายุมากข้ึนกลไกการทํางาน และการสรางภูมิตานทานโรคลดลง ทําใหความไวใน

การเกิดโรคตางๆ  มากข้ึน เมื่อมีการสัมผัสสารกอมะเร็งคนท่ีอายุมากจะมีโอกาสการเกิดโรคมะเร็งไดมากกวาคนท่ีมี

อายุนอย เน่ืองจากเซลลเน้ือเยื่อของผูสูงอายุมีปฏิกิริยากับสิ่งแปลกปลอมรวมท้ังสารกอมะเร็งไดงาย 

 1.3  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีบงบอกถึง   สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก ระดับ

การศึกษา รายได และอาชีพดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1.3.1 ระดับการศึกษา ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัวขณะ

ปฏิบัติงานอยางถูกตอง จึงมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไดนอยกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา 

   1.3.2 รายได สถานะทางเศรษฐกิจอาจมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เชน  การ

บริโภคอาหาร  การสูบบุหรี่  เปนตน รวมท้ังการไดรับการสงเสริมสุขภาพ    ตรวจคัดกรองโรค    และการเขาถึงระบบ

บริการดูแลสุขภาพ 

  1.3.3 อาชีพ  ลักษณะการทํางาน หรืออาชีพ เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดได โดย

อุตสาหกรรมหรืออาชีพท่ีเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอด ไดแก  การผลิตอลูมิเนียม การผลิตถานหินและ กาซถานหิน 

การกลึงเหล็ก การหลอมนิกเกิล อุตสาหกรรมผลิตยาง เหมืองแรใตดิน ชางกอสราง เปนตน  

 1.4 ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว เกิดจากการความผิดปกติของยีนท่ีเก่ียวของกับการกระบวนการ

เกิดมะเร็ง    ปจจัยดานพันธุกรรมตอการเกิดโรคมะเร็งข้ึนอยูกับ  ความไวตอการเกิดโรคแตละบุคคล  รูปแบบของการ

ทําปฏิกิริยาทางเคมีของสารกอมะเร็ง (metabolism)     การกําจัดสารพิษออกจากรางกาย (detoxification)  ความ

ไวในการทําลายสารพันธุกรรม (DNA damage) และการซอมแซมสารพันธุกรรม (DNA repair) 

 1.5 ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ผูท่ีมีประวัติการเจ็บปวยดวย วัณโรคปอด

(pulmonary tuberculosis) พังผืดท่ีปอด (pulmonary fibrosis)  เชน โรคซิลิโคซิส (silicosis) หรือ กลุมโรคปอดอุด

ก้ันเรื้อรัง ไดแก หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมโปงพอง emphysema  มีความเสี่ยงของ

โรคมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการอักเสบเรื้อรังของเน้ือเยื่อปอดอาจนําไปสูการกอตัวของเซลลมะเร็งและกระตุนการ

เปนกอนเน้ือมะเร็งได    

 1.6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่   ในบุหรี่ 1 มวน จะมีสารซึ่งเปนสวนประกอบประมาณ 4,800 ชนิด และใน

จํานวนน้ีจะมีประมาณ 60 ชนิดท่ีเปนสารพิษหรือสารกอมะเร็ง (Carcinogens) รวมท้ังสารกอมะเร็งปอด เชน โพลีไซ

คลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน เอ็นไนโตรซามีน อโรมาติกเอมีน สารประกอบอินทรีย เชน เบนซีน และ ครีโลไนไตรท 

สารประกอบ อนินทรียอ่ืนๆ เชน สารหนู อะเซทัลดีไฮด เปนตน   สารเหลาน้ีเมื่อผานเขาสูปอดจะทําลายเซลลปอด  

ทําใหเกิดความผิดปกติของเซลล   เมื่อระยะเวลานานข้ึนเซลลเหลาน้ีจะกลายเปนเซลลมะเร็ง    โอกาสในการเกิด

มะเร็งปอดในผูสูบบุหรี่จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับอายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่ ระยะเวลาท่ีสูบบุหรี่ จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแตละวัน 

และความลึกในการสูบบุหรี่เขาปอด          

 2. ตัวกอโรค (agent) ในท่ีน้ีคือ สารกอมะเร็งปอด ซึ่งหมายถึง สสารทางกายภาพและสารเคมีซึ่งเปน

สาเหตุกอใหเกิดมะเร็งได สารกอมะเร็งปอดสวนใหญพบไดท้ังในสิ่งแวดลอมท่ัวไปและในสภาพแวดลอมการทํางาน 

สารกอมะเรง็ปอดท่ีสําคัญและพบบอย เชน สารหนู เรดอน โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน ยาฆาแมลง ซิลิกา  

แอสเบสตอส แคดเมียม และนิกเกิล เปนตน โอกาสในการกอใหเกิดโรคมะเร็งปอดข้ึนอยูกับระยะเวลาในการสัมผัส

และปริมาณการสัมผัสสารกอมะเร็ง 

  3. ปจจัยในดานสิ่งแวดลอม (environmental factors) สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดจากสิ่งแวดลอม

สวนใหญเกิดจาก มลภาวะ ทางอากาศประมาณรอยละ 2 มลภาวะทางอากาศในสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มลภาวะ

ภายในอาคาร พบไดในบรเิวณท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีทํางาน เชน กาซเรดอน ฝุน ควันจากการประกอบอาหาร เปนตน 

และมลภาวะภายนอกอาคาร เชน เขมาควันจากยานพาหนะ โรงไฟฟา และการปลอยควันพิษสารเคมจีากโรงงาน

อุตสาหกรรม เปนตน  
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 กาซเรดอน (Radon) กาซเรดอนเปนกาซท่ีไมมีส ี ไมมีกลิ่น และไมมีรส เปนกาซธรรมชาติท่ีพบในดินและ   

กอนหิน (rock) กาซชนิดน้ีสามารถทําอันตรายตอปอดและทําใหเกิดโรคมะเรง็ปอดได ผูท่ีทํางานในเหมืองอาจไดรับ

อันตรายจากกาซน้ีได 

 เยื่อหิน (Asbestos) เยื่อหินพบไดในเหมืองหรือโรงงานท่ีผลิตหรือใชสารน้ี เชน โรงงานผลติผาเบรก คลัทช 

ฉนวนกันความรอน และโรงงานทอผาละอองของสารเยื่อหินสามารถลองลอยในอากาศ เมื่อสดูดมเขาไปสารจะไป

ตกคางในปอด ทําอันตรายตอเซลลปอด ทําใหเกิดโรคมะเรง็ปอดตามมา มลภาวะทางอากาศ (Pollution)  สารพิษใน

อากาศบางชนิด เชน สารท่ีเกิดจากการเผาไหมของน้ํามันดีเซล หรอืเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ หมอกควัน จัดไดวาเปนมลพิษทาง

อากาศท่ีสําคัญของ เปนผลผลิตของกระบวนการเผาไหม หรือ สันดาปท่ีไมสมบูรณ เปนตนกําเนิดของสารมลพิษทาง

อากาศท่ีฝงตัวอยู กับอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กท่ีเมื่อเขาไปในปอดแลวไมสามารถขับออกมาได สารมลพิษกลุมท่ีมี

จํานวนชนิดมากท่ีสุด เปนสารประกอบอินทรียท่ีมีช่ือวา พอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอน ท่ีมักเรียกช่ือวา        

พีเอเอช หรือ พาห (PAH) ซึ่งมีสารสมาชิกไมนอยกวาสิบชนิดท่ีเปนสารกอมะเร็ง และแทบทุกชนิดเปนสารท่ีคงอยูใน

สิ่งแวดลอมไดนานไมสลายตัวไดงายหมอกควันในภาคเหนือมีท่ีมาจากหลายแหลง ท่ีสําคัญก็คือ ไฟปา การเผาในท่ีโลง 

และมลพิษจากการใชยวดยานพาหนะ ผลกระทบทางดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยท่ัวไป ไดแก การรูสึก

ระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะ การหายใจไมสะดวก โดยเฉพาะกับผูท่ีเปนโรคหอบหืดมีความเสี่ยงท่ีจะมีอาการทรดุ

หนักถึงข้ันเสียชีวิตได เน่ืองจากขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลงอยางรวดเร็วและแมวาอาจจะไมเสยีชีวิต

ดวยโรคหอบหืดแตในระยะยาวมักจะเสยีชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด [2] 

 
ดัชนีชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

 ตัวชี้วัด หมายถึง การนําเสนอสิ่งท่ีแสดงถึงนัยสําคัญหรือสิ่งท่ีแสดงแนวโนมเก่ียวกับปรากฏการณหน่ึงๆท่ี

ไมสามารถตรวจสอบไดทันที 

 ตัวชี้วัดมลพิษทางอากาศ (Indicator of Air Pollution)  หมายถึง  สิ่งท่ีแสดงนัยสําคัญ และแนวโนม

ของคุณลักษณะและปริมาณของอากาศ 

 ปจจุบันอากาศท่ัวโลกซึ่งรวมประเทศไทยดวยน้ันมีมลพิษปนเปอนอยูมาก ท้ังอากาศท่ีใชหายใจภายนอก

อาคาร (Outdoor Air Pollution) และภายในอาคาร (Indoor Air Pollution) และเปนสาเหตุทําใหเกิดการเจ็บปวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําใหสูญเสียคาจายในการรักษาพยาบาลเปนอยางมาก แหลง

ของสารปนเปอนเหลาน้ีมาจากการประกอบกิจกรรมตางๆในสังคมเปนสวนใหญ นอกจากน้ียังเกิดจากแหลงตาม

ธรรมชาติอีกดวย ซึ่งอาจจําแนกไดดังน้ี 

แหลงกอมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจกรรมในสังคม ไดแก การประกอบอาชีพในการประกอบการ

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การกอสราง การจราจร การเผาศพ  และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไดแก 

การสูบบุหรี่ การท้ิงและการเผาขยะ การเผาปา เปนตน 

แหลงกอมลพิษทางอากาศจากธรรมชาติ  ไดแก  ฝุนละออง กาซและรังสีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแก ฝุน

ละออง กาซ และรังสีจากพ้ืนผิวโลก จากการระเบิดของภูเขาไฟ แหลงกาซเรดอนจากพ้ืนผิวโลก ในประเทศไทยน้ัน

ประสบปญหากับมลพิษทางอากาศและมีผูเจ็บปวยดวยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ภูมิแพ มะเร็งบางชนิด ซึ่งคาดวาอาจ

เน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศดังกลาวได โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากพารามิเตอรหลายชนิด ไดแก  ความ

เขมขนของกาซ ฝุนละออง (จําแนกตามขนาด)  อุณหภูมิ และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของอากาศและแสงแดด ดังน้ี 
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1. ตรวจวัดกาซท่ีสําคญับางชนิด โดยคิดความเขมขนเฉลี่ยความเขมขนของกาซแตละชนิดในชวงเวลา 1 

ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 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 ช่ัวโมง 8 

ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง ไดแก ฝุนละอองโดยรวม (Total Suspended Particulate: TSP)  ฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน (PM 10) และฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 

3. รังสี   ไดแก  รงัสโีดยรวมของดวงอาทิตย (Net Rad)  และรังสีตกกระทบ 

4. ทิศทางลม 

5. ความเร็วลม 

6. ปริมาณนํ้าฝน 

7. ความช้ืนสัมพัทธ[3] 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีการเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึง

เดือนตุลาคม โดยการใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดสรางข้ึน ในกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย อาศัยอยูในอําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง และมีอายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป ตามขนาดของกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน  ท่ีมีคาความเช่ือมั่น 80 %  

ระดับความคาดเคลื่อน  ±  15  ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 100 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เน้ือหา

ของเครื่องมือแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ สถานะสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ประวัติการเจ็บปวยใน

ครอบครัว การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เปนตน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานปฏิบัตพิฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด  โดยแตละขอมีคําตอบให

เลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 

   ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆทุกวันใน 1 สัปดาห 

  ปฏิบัติบอยครั้ง        หมายถึง  ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ  5 – 6  วัน ใน 1 สัปดาห 

  ปฏิบัติบางครั้ง        หมายถึง  ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ  3  - 4  วัน ใน 1 สัปดาห 

  ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง   หมายถึง  ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ  1 - 2   วัน ใน 1 สัปดาห 

  ไมปฏิบัต ิ             หมายถึง  ทานไมเคยปฏิบัติเรื่องน้ันๆ  

กําหนดการใหคะแนน ดังน้ี 

   ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง 

ปฏิบัติเปนประจํา  5 คะแนน 

ปฏิบัติบอยครั้ง  4 คะแนน 

ปฏิบัติบางครั้ง  3 คะแนน 

ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง 2 คะแนน 

ไมปฏิบัต ิ  1 คะแนน 
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เกณฑการแปรผลการประเมินดานปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด คําถามเชิงบวก โดยมี

เกณฑการแปรผล ดังน้ี 

ขอคําตอบแบบประเมินคาขอคําถามเชิงบวก ประกอบดวยขอคําถามสวนท่ี 2  แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยง

ของการเกิดโรคมะเร็งปอด ขอ 1- 20 

ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆทุกวันใน 1 สัปดาห  5 คะแนน 

ปฏิบัติบอยครั้ง        หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 5 – 6  วัน ใน 1 สัปดาห 4 คะแนน 

ปฏิบัติบางครั้ง        หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 3  - 4  วัน ใน 1 สัปดาห 3 คะแนน 

ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง   หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 1 - 2  วัน ใน 1 สัปดาห 2 คะแนน 

ไมปฏิบัต ิ             หมายถึง ทานไมเคยปฏิบัติเรื่องน้ันๆ   1 คะแนน 

ขอคําตอบแบบประเมินคาขอคําถามเชิงลบ ประกอบดวยขอคําถามสวนท่ี 2  แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยง

ของการเกิดโรคมะเร็งปอด ขอ 21-24  

ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆทุกวันใน 1 สัปดาห  1 คะแนน 

ปฏิบัติบอยครั้ง        หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 5 – 6  วัน ใน 1 สัปดาห 2 คะแนน 

ปฏิบัติบางครั้ง        หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 3  - 4  วัน ใน 1 สัปดาห 3 คะแนน 

ปฏิบัตินานๆครั้ง/นอยครั้ง   หมายถึง ทานปฏิบัติเรื่องน้ันๆ 1 - 2  วัน ใน 1 สัปดาห 4 คะแนน 

ไมปฏิบัต ิ             หมายถึง ทานไมเคยปฏิบัติเรื่องน้ันๆ   5 คะแนน 

กําหนดคาคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

พฤติกรรมเสี่ยงมากท่ีสุด มีระดบัคะแนนอยูในชวง  4.21 – 5.00 

พฤติกรรมเสี่ยงมาก  มีระดบัคะแนนอยูในชวง  3.41 – 4.20 

พฤติกรรมเสี่ยงปานกลาง มีระดบัคะแนนอยูในชวง  2.61 – 3.40 

พฤติกรรมเสี่ยงนอย  มีระดบัคะแนนอยูในชวง  1.81 – 2.60 

พฤติกรรมเสี่ยงนอยมาก มีระดบัคะแนนอยูในชวง  1.00 – 1.80 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

การศึกษาระดับประถมศึกษา 60 60.0 

รายได 5,001-8,000 บาท 40 40.0 

อาชีพชาวไร ชาวนา เกษตรกร 47 47.0 

อายุเฉลี่ย 51.48 ป 
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ตารางท่ี 2  การปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยง Mean SD. การปฏิบัติ

พฤติกรรมเสี่ยง 

ทานสูบบุหรีม่วนตอมวน 4.05 1.38 ไมปฏิบัต ิ

ทานพนสารกําจดัศัตรูพืชและแมลงในสวน และไรนา 4.69 .63 ไมปฏิบัต ิ

ทานทํางานในสถานท่ีท่ีมีควันจากทอไอเสีย 4.72 .71 ไมปฏิบัต ิ

ทานพนยากันยุงในหองท่ีปดมิดชิด 4.72 .51 ไมปฏิบัต ิ

ทานอยูในสถานท่ีอับ และไมมีการระบายอากาศ 4.88 .38 ไมปฏิบัต ิ

ทานทําฝาเพดานดวยตัวทานเอง 4.98 .14 ไมปฏิบัต ิ

ทานอยูบริเวณปลายลมในขณะท่ีพนสารกําจดัวัชพืช 4.95 .21 ไมปฏิบัต ิ

ทานอยูในสถานท่ีท่ีมีผูสบูบุหรี่ และสูดควันบุหรี ่ 3.92 1.09 ไมปฏิบัต ิ

ทานพนปุยทางใบ 4.84 .42 ไมปฏิบัต ิ

ทานขับมอเตอรไซด และสดูควันจากทอไอเสีย 4.12 1.16 ไมปฏิบัต ิ

ทานสูบบุหรีร่วมกับการดื่มสุรา 4.24 1.18 ไมปฏิบัต ิ

ทานพบปะผูคนท่ีอยูรวมกันเปนจาํนวนมาก เชน งานทําบุญตางๆในชุมชน    

การประชุม 

3.23 1.24 ปฏิบัตินานๆครั้ง 

ทานเผายางรถยนต 4.95 .41 ไมปฏิบัต ิ

ทานเผาเศษใบไม ใบหญาตางๆ 4.16 .77 ไมปฏิบัต ิ

ทานสัมผสัสารแอสเบสตอสหรือแรใยหินซึ่งใชในวงการ อุตสาหกรรมรถยนต 

และฉนวนกันความรอน 

4.95 .35 ไมปฏิบัต ิ

ขณะท่ีทานสูบบุหรี่ ทานจะสูดควันบุหรี่ใหลึกและแรง เพราะอยากใหควันบุหรี่

เขาปอดมากท่ีสดุ 

4.31 1.15 ไมปฏิบัต ิ

ทานมีการหมุนเวียนการใชสารกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร 4.83 .42 ไมปฏิบัต ิ

ขณะท่ีทานเจ็บปวยทานจะตองไดรับการเอกซเรย 4.86 .40 ไมปฏิบัต ิ

หมูบานของทานมีหมอกควันปกคลุมในชวงฤดูหนาว 3.49 1.33 ปฏิบัตินานๆครั้ง 

หลังฤดูเก็บเก่ียวขาว ทานตองเผาตอซังขาว 4.62 .67 ไมปฏิบัต ิ

ทานเปลี่ยนเสื้อผา/รองเทากอนออกจากท่ีทํางาน 1.24 .78 ปฏิบัติบอยครั้ง 

ทานอาบนํ้ากอนออกจากท่ีทํางาน 1.18 .71 ปฏิบัติบอยครั้ง 

ทานมีการทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชปองกันการหายใจ/เปลีย่นแผนกรองฝุน 4.71 .85 ไมปฏิบัต ิ

ทานสวมหนากากปองกัน ขณะท่ีปฏิบัติงานสมัผสัแรใยหิน 1.27 .90 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/รองเทากอนออกจากท่ีทํางาน (Mean =1.24) การไมเคย

ปฏิบัติในการอาบนํ้ากอนออกจากท่ีทํางาน (Mean =1.18) และการไมเคยปฏิบัติในการสวมหนากากปองกันขณะท่ี

ปฏิบัติงานสัมผัสแรใยหิน (Mean =1.27) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเปนมะเร็งปอดเพศชาย

ในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล อําเภอเถิน จังหวัดลําปางและ

ผูเก่ียวของทุกทาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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สวนประสมทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

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 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง กลุม

ตัวอยาง   คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปางใน 15 โรงเรียน จํานวน 312 คน 

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความถ่ี สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA และ Chi square 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

หลักสูตรศิลป-คํานวณ  มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย  2.51 - 3.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ระหวาง 10,001-

20,000 บาท อาชีพของผูปกครองรับราชการ นักเรียนสวนใหญสนใจศึกษาตอท่ีจังหวัดเชียงใหม สวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

เรียงลําดับ ดังน้ี ลักษณะทางกายภาพ คาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอนและบุคลากร 

และหลักสูตรท่ีเปดสอน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง พบวา มีเพียงการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สําหรับการสื่อสารดานอ่ืนไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
 

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  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยเนชั่น 
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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 ท้ังน้ีเน่ืองจากสามารถเลือกไดหลากหลายท้ังในดาน

เปาประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษา และหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในปจจุบันและพัฒนาการของระบบความรูของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การกําหนดนโยบาย

และกลยุทธทางการตลาด  ในการรับนักศึกษาท่ีแตกตางกัน เพ่ือสรางจุดแข็งใหกับสถานศึกษาในการรองรับความ

ตองการและการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชเครื่องมือทางการตลาดใน

การนําเสนอเพ่ือสรางแรงจูงใจและสรางจุดสนใจในการเขาศึกษาตอ ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการจึงเปนสิ่งท่ีสงผลตอจํานวนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเขาศึกษาตอในแตละ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดความสําเร็จของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  

 จังหวัดลําปางมีโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาศึกษาจํานวน 31 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนท่ี

กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมด 11,415 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35, 

2557) นอกจากน้ันแลวยังมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการมากกวา 9 สถาบัน สงผลใหเกิดการ

แขงขันทางการตลาดในธุรกิจการศึกษา (Education Marketing) คอนขางมาก โดยแตละสถาบันไดนําเครื่องมือ

ทางการตลาดมาเปนสวนสําคัญในการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาในแตละป   

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายในจังหวัดลําปาง เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการเสนอผูบริหารสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

2.  เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา   

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

 

ประโยชนของการวิจัย  

1.  ทราบถึงสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  

2.  เพ่ือนําเปนขอมูลในการเสนอตอผูบริหารสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ  และการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
 

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด  

 สวนประสมทางการตลาดเปนแบบจําลองกลยุทธทางการตลาดโดยมีตัวแปรตางๆ ท่ีสถาบันสามารถ

นํามาใชปรับเปลี่ยนสําหรับการเสนอบริการแกลูกคา ในทางตลาดจําเปนตองใชสวนประสมทางการตลาดแบบ 7ps 

ท้ังน้ีเน่ืองจากเปนการตลาดบริการซึ่งถือเปนการบริการวิชาการและการศึกษา ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี 

การสงเสริมการขาย กระบวนการ ภาพลักษณของสินคา และบุคคล  

 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 

 1. หลักสูตร (Programme) Frumkin (2007); Clubillo (2006) ; Hesketh & Knight (1999) อางถึงใน

Al-Fattal, Anas (2010) ไดกลาวถึงการนําเสนอหลักสูตรวาเปนสิ่งท่ีสถาบันตองตอบคําถามใหไดดวยวาหลักสูตรน้ัน

สนองความตองการของลูกคาแลวหรือยัง  มหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรคลายคลึงกันพบวาตลาดและสาธารณชนท่ัวไปจะ

แยกแยะความแตกตางระหวางสถาบันโดยอิงตามหลักสูตรและคุณภาพ ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและสถาบันท่ี

นําเสนอเปนการสรางเอกลักษณเฉพาะของแตละสถาบัน และหลักสูตรเปนสวนหน่ึงของกลยุทธทางการตลาดของ

สถาบันการศึกษาท่ีจะตองนําเสนอหลักสูตรและบริการใหแกตลาดและลูกคา ไมวาจะเปนนักศึกษา บริษัทหรือผูใหทุน

สนับสนุน   

 2. ราคา (Price) ราคาจะเก่ียวของกับคาเลาเรียนและทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับเงินทอง ราคาจะสะทอนใหเห็น

รายได Joyner (1996) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) เนนใหเห็นวาจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีอาศัยพ่ึงพาคาเลาเรียน

เปนแหลงรายไดพ้ืนฐานมีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชน การเพ่ิมราคาข้ึนเพียง 1% มีผลทําใหกําไรขององคกรเพ่ิมข้ึน 28.7% 

ราคามีอิทธิพลตอกลยุทธการตลาดเน่ืองจากผูปกครองจะกังวลเก่ียวกับคาใชจายในการเขาศึกษาของนักศึกษา 

 3. สถานท่ี (Place)  ระบบของการสงมอบและชองทางในการกระจายสินคาและบริการ ท่ีทําใหการบริการ

การศึกษาในเวลาและการสอนตลอดจนการเรียนรูท่ีมีการกระจายไป และไมจําเปนตองถูกขอจํากัดทางกายภาพและ

ภูมิภาคเน่ืองจากเทคโนโลยีทางไอทีสามารถแพรขยายไปไมมีขอบเขตจํากัด Ivy, Naude (2004) & Maringe (2006) 

อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) เช่ือมโยงสถานท่ีกับสถานท่ีพักอาศัยท่ีมีบรรยากาศคลายมหาวิทยาลัย ในการ

วางแผนเชิงกลยุทธดานสถานท่ี สถาบันจะตองพิจารณาความสะดวกสบายและความนาสนใจใหกับนักศึกษา 

 4.  กระบวนการ (Processes) สถาบันจําเปนตองใสใจในกระบวนการสงมอบบริการและระบบการคควบ

คุมคุณภาพเพ่ือใหลูกคามั่นใจในบริการ อาทิ การจัดการ การลงทะเบียน การสอน การเรียนรู กิจกรรมทางสังคมและ

กีฬา เปนตน  

5. ลักษณะและหลักฐานทางกายภาพ (Physical Facilities) Gibbs & Knapp (2002) อางถึงใน Al-

Fattal, Anas (2010) กลาววา สภาพทางกายภาพของสถาบันสื่อถึงภาพลกัษณของสถาบันเปนอยางมาก ตัวอยางเชน 

เทคโนโลยีท่ีใชความสะอาดของหองเรียน พรม การทําความสะอาดหองซักลาง เหลาน้ีจะเปนการกําหนดบริบทท่ีแตละ

คนจะเขาใจเมื่อไดมาเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูก็ชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 6.  บุคคล (People) หมายรวมถึงบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีในการสอนและบริหาร ซึ่งทําการสง

มอบบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา Wright (1999, p23) อางถึงใน Al-Fattal, Anas.  (2010) ไดกลาววา

ความสําเร็จของสถาบันฯ ข้ึนอยูกับทัศนคติ ความทุมเท และความเช่ียวชาญของกําลังคน มากกวาปจจัยอ่ืน กลยุทธน้ี

ทําใหมั่นใจวา จะมีการแบงปนความเช่ือ และเปาหมายวาจะมุงลูกคาเปนหลัก 
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แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 

เสรี วงษมณฑา (2540) อางถึงในแคทรียา ตั้งเจริญ (2554) ไดใหคํานิยามการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การวาเปนกระบวนการของการติดตอสื่อสารทางการตลาดท่ีตองใชการสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับ

กลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 

1. การโฆษณา (Advertising)   

Kotler (2003, p. 15) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววา การโฆษณาเปนวิธีการ

นําเสนอท่ีมีคาใชจายโดยไมใชบุคคล เพ่ือนําเสนอแนวคิด สินคาหรือบริการ โดยระบุผูใหการสนับสนุนอยางชัดเจน 

2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

Kotler (1997, p. 604) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ไดกลาววาการขายโดยใชพนักงานขาย หมายถึง     

การขายท่ีผูขายติดตอเผชิญหนากันกับผูซื้อท่ีมุงหวังหน่ึงคนหรือมากกวา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑหรือ

บริการเพ่ือตอบขอซักถามและเพ่ือใหไดรับใบสั่งซื้อ 

3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotions) 

สุวิมล แมนจริง (2546, น.346) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการ

ขาย หมายถึง หน่ึงในหนาท่ีของการสงเสริมการตลาดท่ีมุงเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับผูบริโภคพนักงานขาย หรือ

พอคาคนกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหเกิดการซื้อ หรือขายสินคา/บริการของผูผลิตในทันทีทันใด หรือใน

ระยะเวลาอันสั้น 

4. การประชาสัมพันธและการเผยแพร (Public Relations) 

Belch & Belch (2004, p.15) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายวาการประชาสัมพันธ 

หมายถึง การจัดการท่ีมีหนาท่ีในการประเมินทัศนคติของสาธารณชนรวมท้ังระบุถึงนโยบายและลําดับการปฏิบัติของ

องคกรท่ีมีผลประโยชนสวนรวมโดยมีการพัฒนาแผนการสื่อสารออกไปเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจและมีการ

ยอมรับ 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

Kotler (1997, p. 718) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ไดใหความหมายไววาการตลาดทางตรง (Direct 

Marketing หรือ Direct Response Marketing) หมายถึง ระบบการตลาดท่ีมีปฏิกิริยาระหวางกันซึ่งใชสื่อโฆษณาหน่ึง

สื่อข้ึนไปเพ่ือใหมีการตอบสนองหรือการซื้อขายท่ีสามารถวัดได 
 

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง 

แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบไอดา (AIDA Model) เปนการแสดงลําดับข้ันตอนของวัตถุประสงคในการสงเสริม

การตลาดประกอบดวย การดึงดูดความตั้งใจ (Attention) การสรางความสนใจ (Interest) การกระตุนความตองการ 

(Desire) การทําใหผูซื้อเกิดการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยการใชพนักงานขาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาด

อ่ืนๆ (Etzel, Walker & Stanton, 2001, G-1) หรือเปนงานสงเสริมการตลาดท่ีตองทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

ติดตอสื่อสารตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ความตั้งใจ (Attention: A)  ผูสงขาวสารตองทําใหผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจท่ีจะรับฟงขาวสารกอน 

คนเราจะเกิดความตั้งใจรับขาวสารก็ตอเมื่อขาวสารน้ันนาสนใจ สะดุดหู สะดุดตา  

2. ความสนใจ (Interest: I) หลังจากเกิดความตั้งใจรับฟงขาวสารในข้ันท่ีหน่ึงแลว ผูสงขาวสารควรสรางให

เกิดความสนใจท่ีจะติดตามผลิตภัณฑหรือขาวสารตอไป 

3. ความตองการอยากได (Desire: D) ผูสงขาวสารตองจูงใจใหรับขาวสารเกิดความตองการในผลิตภัณฑ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Action: A) ผูสงขาวสารซึ่งโดยท่ัวไปเปนพนักงานขาย ตองเรงรัดใหลูกคาเกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 10,060 คน  (สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35, 2557)  

 

วิธีการสุมตัวอยาง  

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรจึงคํานวณหาขนาดของ

ตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (อางถึงในธานินทร ศิลปจาระ, 2553, น.46) ท่ีใชระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 โดย

ใชความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยสามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางได 385 คน โดยผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน เพ่ือปองกันปญหาแบบสอบถามท่ีอาจเก็บไมครบถวน 

ข้ันตอนท่ี 2  การสุมตัวอยาง (Random Sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยาง 400 คน  

ข้ันตอนท่ี 3  การเก็บขอมูลแบบสอบถามโดยการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง (Purposive 

Sampling)  กับนักเรียนระดับมัธยมปลายท่ีเรียนพิเศษกับโรงเรียนหรือสถาบันสอนพิเศษ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ สถานศึกษา ระดับช้ัน  หลักสูตร ผลการ

เรียน รายไดตอเดือนของครอบครัว อาชีพผูปกครอง เปนลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Response 

Question) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) และสถาบันการศึกษาท่ีสนใจศึกษาตอเปนลักษณะคําถาม

แบบจัดอันดับ (Ranking Question)  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา    โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน (Likert scale) 

5 ระดับ ไดแก 1) หลักสูตรท่ีเปดสอน 2) คาใชจายในการศึกษา 3) ท่ีตั้งของสถาบัน 4) ความรูความสามารถของ

อาจารยผูสอน/บุคลากร 5) ลักษณะทางกายภาพ และ 6) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน 

(Likert scale) 5 ระดับ ดังน้ี 1) การโฆษณา 2) การประชาสัมพันธและเผยแพรขาว 3) การสงเสริมการขาย 4) การ

ขายโดยบุคคล 5) การเจาะตลาดทางตรง  

สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันระดับอุดมศึกษาจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 

การวัดระดับความตั้งใจในการเลือกศึกษา ระดับความสนใจในการเลือกศึกษา ระดับความตองการในการเลือก

การศึกษา และระดับการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในสถานศึกษา  
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 การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One-way 

ANOVA และ Chi square 

 
 

ผลการดําเนินงาน  

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลักสูตร

ศิลป-คํานวณ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย  2.51 - 3.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ระหวาง 10,001-20,000 

บาท อาชีพของผูปกครองรับราชการ นักเรียนสวนใหญสนใจศึกษาตอท่ีจังหวัดเชียงใหม 

 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง จําแนกตามสวน

ประสมทางการตลาด พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังน้ี ดานความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร ดานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ดานท่ีตั้งของสถานศึกษา ดานคาใชจายในการศึกษา ดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา และดาน

หลักสูตร   

 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง จําแนกตามการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก

ดานเรียงลําดับ ดังน้ี ดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา ดานการขายโดยบุคคล ดานการเจาะตลาดทางตรง 

และดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาว  

ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก     

ศึกษาตอ พบวา            

     - ดานความตั้งใจ พบวา หลักสูตรของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจในการศึกษาตอมากกวา

ท่ีตั้ง  กระบวนการจัดการเรียนการสอน และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร สวนคาใชจายใน

การศึกษาในลําปาง และลักษณะทางกายภาพของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยไมมีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจเลือกศึกษาตอ  

     - ดานความสนใจ พบวา หลักสูตรของสถานศกึษามีอิทธิพลตอระดับความสนใจในการศึกษาตอมากกวา

ท่ีตั้ง และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากร สวนคาใชจายในการศึกษาและลักษณะทางกายภาพและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจเลือกศึกษาตอ 

     - ดานความตองการ พบวา ทุกปจจัยของสวนประสมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอระดับความตองการ

เลือกศึกษาตอ 

     - ดานการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ พบวา ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอมากกวาคาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน/บุคลากรและหลักสูตร สวนท่ีตั้งและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมมีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ                     

เลือกศึกษาตอ พบวา  

     - ดานความตั้งใจ พบวา การโฆษณาของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความตั้งใจในการศึกษาตอ

มากกวาการประชาสัมพันธและเผยแพรขาว  สวนการสงเสริมการขายของสถานศึกษา การขายโดยบุคคลของ

สถานศึกษา การเจาะตลาดทางตรงไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 
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     - ดานความสนใจ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวของสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความ

สนใจในการศึกษาตอมากกวาการโฆษณา สวนการสงเสริมการขาย  การขายโดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรงไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

     - ดานความตองการ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวในสถานศึกษามีอิทธิพลตอระดับความ

สนใจในการศกึษาตอ สวนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล  การเจาะตลาดทางตรงไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

     - ดานการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวของสถานศึกษามีอิทธิพลตอ

ระดับความสนใจในการศึกษาตอ สวนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรงไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง  ผลการวิจัยสามารถนํามา

อภิปรายผลได ดังน้ี 

ระดับความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ลักษณะทางกายภาพของ

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย คาใชจายในการศึกษา ความรูความสามารถของอาจารยผูสอนและบุคลากร และหลักสูตรท่ีเปด

สอน สอดคลองกับ Gibbs & Knapp (2002) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) กลาววาสภาพทางกายภาพเปนสิ่งท่ี

สื่อใหเห็นถึงภาพลกัษณขององคกรหรือสถาบัน เปนสิ่งท่ีจับตองหรือสัมผัสได ท้ังยังสอดคลองกับ Joyner (1996) อาง

ถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) ท่ีเนนใหเห็นวาจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีอาศัยพ่ึงพาคาเลาเรียนเปนแหลงรายไดพ้ืนฐานมี

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ตัวอยางเชนการเพ่ิมข้ึนในราคาเพียง 1% มีผลทําใหกําไรขององคกรเพ่ิมข้ึน 28.7% ราคามีอิทธิพลตอ

กลยุทธการตลาดเน่ืองจากผูปกครองมักจะกังวลเก่ียวกับคาใชจายในการเขาศึกษาของนักศึกษา ท้ังยังสอดคลองกับ 

Wright (1999, p.23) อางถึงใน Al-Fattal, Anas (2010) ท่ีกลาวถึงความสําเร็จของสถาบันฯ ข้ึนอยูกับทัศนคติ ความ

ทุมเทและความเช่ียวชาญของกําลังคนมากกวาปจจัยอ่ืน กลยุทธน้ีทําใหมั่นใจวาจะมีการแบงปนความเช่ือ และ

เปาหมายวาจะมุงลูกคาเปนหลัก  และยังสอดคลองกับพีรภาว  พุแค  (2548) ท่ีไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานความรูความสามารถและความนาเช่ือถือของ

คณาจารยและบุคลากร 

ระดับความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง พบวา มีเพียงการประชาสัมพันธและเผยแพรขาว

ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สําหรับการโฆษณา  การสงเสริมการขาย การขาย

โดยบุคคล การเจาะตลาดทางตรง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สอดคลองกับสุวิมล  แมนจริง (2546, 

น.341) อางถึงใน ปวีณา  ทิณบุตร (2554) ท่ีไดใหความหมายไววา การประชาสัมพันธเปนสวนหน่ึงของการ

ติดตอสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลทางดานความคิดและทัศนคติกับกลุมชนตางๆท่ีธุรกิจเก่ียวของ

ดวย จึงตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ มีการทํางานอยางตอเน่ือง ท้ังยังเปนการติดตอสื่อสารสองทางและเปน

เครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางเสริมภาพลักษณโดยรวมของกิจการอีกดวย ท้ังยังสอดคลองกับธนวรรณ แสงสุวรรณ 

มัลลิกา ตนสอน และฉัตยาพร เสมอใจ (2544, น.170) อางถึงในปวีณา  ทิณบุตร (2554) ท่ีไดใหความหมายการ
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ประชาสัมพันธหมายถึงเครื่องมือทางการตลาดท่ีกระตุนการเสนอซื้อสินคาหรือบริการโดยการสรางขาวเก่ียวกับ

ความสําคัญทางการตลาดโดยใชสื่อวิทยุโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ เพ่ือสรางความเช่ือถือและภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

สอดคลองกับสุนันทิกา ปางจุติ (2552) ท่ีไดศึกษากลยุทธการสื่อสารเพ่ือการสรางแบรนดของสถาบันเอกชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดเก่ียวกับ

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางสื่อมวลชน 

 
 

ขอจํากัดในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดดําเนินการเก็บขอมูลในสถาบันกวดวิชาเน่ืองจากเปนสถานท่ีท่ีมีนักเรียนเลือกศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเก็บขอมูลตัวอยางได 312 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 81.03  
 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปางในทุกดาน ยกเวนดานความตองการใน

การศึกษาตอ ดังน้ันสถาบันการศึกษาควรทําการศึกษาเพ่ือคนหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความตองการในการเลือกศึกษา

ตอของนักศึกษา เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธตอไป 

2. ควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลําปาง อาทิ ปจจัยดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลย ีเปนตน  
 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเลมน้ีน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ  

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ลภัสรดา จางแกว อาจารย ดร.พยัต วุฒิรงค ท่ีกรุณาเปนคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ อีกท้ังยังใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ เปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถามในการวิจยั   

คุณงามความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธเลมน้ี  ผูวิจัยขอมอบแดบิดา  มารดา  อันเปนท่ีเคารพยิ่ง และ

คณาจารย     ผูประสาทวิชาความรู ตลอดจนทุก ๆ ทานท่ีใหกําลังใจชวยเหลือจนกระท่ังวิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลงได

ดวยดี 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดความภักดีของผูชมส่ือเครือเนช่ัน 

(Factors that Influence Customer’s Loyalty to Nation’s Media) 
 

                                                 ณัฐนันท   รวยทรัพยทวี  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของผูชมสื่อตอความภักดีในการรับชมสื่อของเนช่ัน ผาน 5 ชองทางคือหนังสือพิมพวิทยุโทรทัศนสื่อ

ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนในมิติของความภักดีทางดานทัศนคติและมิติทางดานพฤติกรรม โดยใช  จํานวน 

411 ตัวอยางดวยวิธีการแจกแบบสอบถามโดยใช Link เช่ือมโยงไปยังแบบสอบถามออนไลนพบวา 

สัดสวนของเพศชายและหญิงใกลเคียงกันสวนใหญอายุระหวาง 30-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรับชมระหวาง

เวลา 20.00-24.00 โดยรับชมผานทางโทรทัศนและโทรศัพทมือถือมากท่ีสุด นอกจากน้ีไดวิเคราะหหาความสัมพันธของ

ตัวแปรดวยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะหความภักดีโดยใชคา

ดัชนีช้ีวัดความภักดีของลูกคา (Net Promoter Score; NPS) 

 ในการศึกษาน้ีพบวาท้ังปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค

ลวนมีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อเนช่ันท้ังในดานทัศนคติและพฤติกรรมโดยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ปจจัย

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีในภาพรวมซึ่งปจจัยดานสินคามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความ

ภกัดีในเชิงทัศนคติสงูท่ีสุดปจจัยดานราคา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีในเชิงพฤติกรรมสูงท่ีสุด สวน

ความสัมพันธของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอความภักดีในดานทัศนคติ และดานพฤติกรรมสูงท่ีสุดคือ

รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมผูมุงมั่นพยายาม (Srtivers) ท้ังน้ีผลคะแนน NPS โดยรวมช้ีวากลุมตัวอยางยังไมใชกลุมท่ีมี

ความภักดีอยางแทจริงและพรอมท่ีจะเปลี่ยนไปรับชมสื่ออ่ืน 
 

คําสําคัญ :  ความภักดีสื่อสวนประสมทางการตลาดรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

 

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 

 งบประมาณในการโฆษณาคือสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ดวยจํานวนมากกวา

แสนลานบาทตอปและมีอัตราเติบโตโดยรวมทุก ท้ังน้ีมีการใชเงินเพ่ือซื้อสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทโดยประเภท

ของสื่อท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุดคือสื่อทางโทรทัศนรองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งประเภทของสื่อท่ีผูประกอบการใหความ

สนใจสัมพันธกับจํานวนของผูรับชม คือกวารอยละ 95 ของประชากรในประเทศยังรับชมสื่อโทรทัศนเปนหลัก แต

ปจจุบันสภาพการแขงขันทางธุรกิจสื่อสารมวลมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากนโยบายของภาครัฐท่ีตองการเปดเสรีใน

การรบัขอมูลขาวสารของประชาชน จึงเพ่ิมชองทางในการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงอีกท้ังตองการใหประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารไดมากข้ึนจึงมีการพัฒนาการถายทอดสัญญาณจากระบบอนาล็อคเปนระบบดิจิตอลเพ่ือทําให

ขอมูลขาวสารท่ีไดมีคุณภาพ ถายทอดสัญญาณไดรวดเร็วและไดจํานวนชองสัญญาณท่ีมากข้ึนทําใหประชาชนมี

ทางเลือกในการรับชมมากข้ึน โอกาสเชนน้ีจึงเปนชองทางท่ีทําใหผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาท

ในการผลิตรายการและนําเสนอขาวสารจํานวนมากข้ึนจึงเกิดการแยงกลุมผูรับชม ดังน้ันความนิยมในการรับชมขาวสาร

ของผูบริโภคจึงเปนหัวใจสําคัญในการไดมาซึ่งเวลาในการซื้อโฆษณาเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจตอไป ไมวาสื่อในชองทางใดก็

ตามลวนแตตองการผูรับชมจํานวนมากดวยกันท้ังสิ้น ประกอบกับปจจัยของความกาวล้ําในเทคโนโลยีของการสื่อสาร

ในระบบดิจิตอลอันเปนยุคท่ีขอมูลขาวสารสามารถสงถึงกันไดดวยเวลาท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน มีอุปกรณในการรับสงสัญญาณ

ภาพและเสียงท่ีมีขนาดเล็กและสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีไรสาย อีกท้ังปจจัยของพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังการรับขาวสารจากหลายชนิดอุปกรณในคราวเดียวกัน รวมถึงการใช

เครือขายสังคมออนไลน เพ่ือการสงผานขอมูลไปยังเพ่ือนหรือคนใกลชิดเพ่ือรับทราบขาวสารรวมกันหรือการแชรขอมูล

รวมกันบนเครือขายสังคมออนไลน โดยแนวโนมของผูบริโภคมักจะเช่ือตามขอมูลของคนใกลชิดและเพ่ือนท่ีรูจัก ดังน้ัน

การท่ีผูรับชมมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและติดตามรับชมขาวสารน้ันจึงเปนสวนสําคัญในการชวยแชรขอมูลและบอก

ตอไปยังเพ่ือนหรือคนใกลชิด เพ่ือใหติดตามรับชมสื่อในแงสรางสรรคจึงเปนสิ่งสําคัญของการประชาสัมพันธท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชนท่ีไดคือการไดรับกลุมผูชมใหมและไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูท่ีมีความภักดีในการรับชม ซึ่ง

เมื่อมีจํานวนผูชมใหความสนใจมากข้ึนก็จะนําไปสูความสนใจของบริษัทผูประกอบการในการซื้อสื่อเพ่ือการโฆษณา

ตอไป 

 ดังน้ันการศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูประกอบการสื่อ ท่ีมีตอระดับ

ความสัมพันธตอความภักดีในการติดตามของผูรับชม  โดยปจจัยภายในท่ีทําการศึกษาคือปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเน่ืองจากเปนปจจยัฐานทางธุรกิจ และปจจัยภายนอกของการศึกษาคือรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชม โดย

ใชวิธีการศึกษาและแบงกลุมผูบริโภคตามรูปแบบการแบงทางจิตตวิทยา แบบ VLAS จะทําใหทราบปจจัยท่ีมี

ความสําคัญสําหรับการพัฒนาทางธุรกิจสื่อสารมวลชน และสามารถนําไปปรับเพ่ือพัฒนาการบริหารงานเพ่ือสรางความ

ภักดีของผูบริโภคในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับความภักดีในการรับชมสื่อ 

เครือเนช่ัน 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีตอระดับความภักดีในการรับชมสื่อ  

เครือเนช่ัน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือทราบถึงระดับความสมัพันธของปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อ อันเกิดจากสวนประสมทาง

การตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูรับชมสื่อเนช่ัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับระดับความภกัดีของการรับชมสื่อ 

2. ปจจัยดานรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพันธตอระดับความภกัดีของการรับชมสื่อ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูท่ีรับชมสื่อ

เนช่ันผานทาง 5 ชองทาง  อันประกอบดวย ทางโทรทัศน ทางวิทยุ ทางหนังสือพิทพ ทางออนไลนและทางเครือขาย

สังคมออนไลน  จํานวน 411 ตัวอยาง  ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม โดยใช Link เช่ือมโยงไปยังแบบสอบถามออนไลน

เพ่ือความสะดวกในการตอบแบบสอบถามสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ท้ังน้ีสามารถนํา Link ดังกลาวสงตอและ

ประชาสัมพันธไดทางเครือขายสังคมออนไลนไดอยางสะดวกและลดขอจํากัดเรื่องขอบเขตดานสถานท่ีของการเก็บ

แบบสอบถาม 

ระยะเวลาดําเนินการเก็บตัวอยางชวงเดือนกันยายน 2557 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดี 

 การสรางความภักดีกับบริษัทหรือองคกรเปนกระแสหน่ึงท่ีถูกกลาวถึงในวารสารวิชาการของฮาวเวิรด 

(Harvard Business Review) โดยนํามาอางถึงอีกครั้งในเชิงเปรียบเทียบวาบริษัทท่ีมีลูกคาท่ีมีความภักดีมากกวายอม

ไดเปรียบเรื่องผลกําไรมากกวา(Victor Ho, 2012) เน่ืองจากการเติบโตของบริษัทตองอาศัยลูกคาท่ีมีความภักดี

เน่ืองจาก ลูกคาท่ีภักดีนอกจากจะสรางยอดขายซ้ําแลวซ้ําอีกโดยการซื้อซ้ําอยางตอเน่ือง ยังเปนตัวแทนท่ีดีของสินคา

และบริการท่ีจะชวยบอกตอไปยังเพ่ือนหรือคนใกลชิดเพ่ือใหซื้อสินคา นําไปสูการเพ่ิมข้ึนของลูกคากลุมใหมโดยใชการ

ประชาสัมพันธท่ีต่ํากวา แตท้ังน้ีการซื้อซ้ําไมไดเกิดจากปจจัยความภักดีเพียงอยางเดียวอาจเกิดจากการท่ีสินคาน้ันไมมี

คูแขงในดานราคา ดานชองทางจําหนายหรือวาผูบริโภคมีความคุนเคยอยูกอนแลวหรือการท่ียังไมมีคูแขงในธุรกิจท่ี

แทจริงจึงทําใหเปนผูนําแบบผูกขาดในตลาด (ณัฐพัชร , 2549:27 อางถึงในชุลีรัตน, 2553.)  

 ดังน้ันความผูกพันคือระดับของประสบการณของลูกคาท่ีรับรูไดในเชิงบวก ซึ่งประสบการณดังกลาวเกิดข้ึน

ไดท้ังในดานทัศนคติและดานพฤติกรรม (Hayes E. Bob, 2014) สําหรับความพึงพอใจของลูกคาคือการวัดทัศนคติท่ี

ลูกคามีตอตราสินคาและบริการ ความภักดีถูกแบงเปน 2 ความหมาย (Susan E. Wyse, 2013) โดยความภักดีเชิง
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พฤติกรรม คือการแสดงในการใชบริการซ้ําใชบริการเดิมและยากท่ีจะเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง ขณะท่ีความภักดี

เชิงทัศนคติเปนการแสดงออกทางความเห็นและความรูสึกท่ีมีตอสินคาหรือบริการหรือวาตราสินคาหรือวา บริษัทซึ่ง

นําไปสูพฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Oliver, 1999) ในบางครั้งลูกคาแสดงพฤติกรรมความภักดีโดยไมตองมีความรูสึกเชิง

ทัศนคติแตในทางกลับกันลูกคาแสดงทัศนคติความรูสึกภักดีโดยไมตองแสดงพฤติกรรมความภักดีใดใด (Susan E. 

Wyse, 2013) ซึ่งแสดงวาความภักดีท้ังสองมิติเปนอิสระจากกันแตในทางหน่ึงความภักดีดานทัศนคติและพฤติกรรม

สามารถเช่ือมโยงซึ่งกันและกันได  

 

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาดเปนการนํากลยุทธเก่ียวกับสินคาผลิตภัณฑหรือบริการ   การจัดจําหนาย  การ

สงเสริมการตลาดมาประสมเปนหน่ึงเดียว โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิด

ความพึงพอใจซึ่งกันและกันท้ังสองฝาย (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อางถึงในพิบูล, 2545: 42) สวน

ประสมทางการตลาดเปนการรวบรวมตัวแปรท่ีอยูภายใตการควบคุมของอคกร เพ่ือใชสนองตอบความตองการ 

(Demand) และทําใหไดประโยชนจากการแขงขัน (Competitive advantage) (Wheelen L. Thomas and 

Hunger J David, 2012: 199)  

 แตเดิม Boden คือผูท่ีแบงประเภทของสวนประสมทางการตลาดออกเปน 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) จากน้ันรูปแบบ

สวนประสมทางการตลาดไดมีการปรับปรุงเรื่อยมามีการปรับมุมมองใสสวนของลูกคาไดเปนสวนประสมทางการตลาด

สําหรับลูกคา (4Cs) และสวนประสมทางการตลาดดานบริการ (7PS)  

 ผลสรุปของการศึกษาในงานวิจัยของ Goi Lee Chai   เรื่อง“A Review of Marketing Mix: 4P or 

More?” สรุปวา สวนประสมทางการตลาด 4Ps ยังคงถูกใชงานอยางแพรหลาย แมจะมีขอจํากัดอยูบางแตเปนเพราะ

ความเรียบงายของกรอบแนวคิดน้ีจึงทําใหยังคงถูกใชงานอยูและไดรับการยอมรับวาเปนแกนของสวนประสมทาง

การตลาด ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกศึกษาสวนประสมทางการตลาดหลัก 4Ps    โดยพิจารณารวมกับการศึกษาเรื่อง“A 

Comparative Study on Marketing Mix Models for Digital Products” โดยเปรียบเทียบรูปแบบของสวนประสม

ทางการตลาดท้ัง 4P, 4C, 4S กับสินคาและบริการในยุคดิจิตอลซึ่งสรุปวาโดยพ้ืนฐานแลวสามารถนําสวนประสมทาง

การตลาด 4P ไปประยุกตใชกับสินคาและบริการท่ีเปนดิจิตอลได (WnagKanLiang, Wang Yuan and Yao JingTao, 

2005)  ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 4Ps เปนตัวแปรในการวิจัย 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สงท่ีเสนอขายสูตลาดเพ่ือความสนใจการจัดหาการใชหรือการบริโภคท่ี

สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 ประกอบดวยสิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชน

บรรจุภัณฑสีราคาคุณภาพตราสินคาบริการและช่ือเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานท่ีบุคคลหรือ

ความคิดผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา 

(Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ/บริการหรือเปนคุณคา ท้ังหมดท่ีลูกคารับรู

เพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินท่ีจายไป (Armstrong and Kotler. 2009) หรือหมายถึง

คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา

ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ันถาคุณคาสูงกวาราคา

ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ 
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 การสงเสริมการตลาด (PLace) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือ

ความคิดหรือตอบุคคลโดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวา

จะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเช่ือและพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677)  

 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการเคลื่อนยายสินคาหรือ

ผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคซึ่งอาจะเกิดข้ึนโดยทางตรงจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือทางออมโดยการผานคนกลาง

(Armstrong and Kotler. 2009) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 ในการแบงกลุมของผูบริโภคเพ่ือใหผูผลิตไดทราบถึงความตองการท่ีผูผลิตตองผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือ

ตอบสนองผูบริโภคมีหลักเกณฑหลากหลาย  ตั้งแตหลักประชากรศาสตรซึ่งเปนการแบงดานกายภาพไปจนถึงแบงตาม

บุคลิกลักษณะซึ่งเปนดานจิตวิทยา เน่ืองจากรสนิยมและความแตกตางของผูบริโภคมีบทบาทในการเลือกซื้อสินคามาก

ข้ึน (Gunter &Furnham อางถึงในสุมาลี, 2545: 23)  

 การแบงกลุมผูบริโภคดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตมีหลากหลายหลักเกณฑเชนเดียวกัน  โดยเกณฑการแบง

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีนิยมใชเพ่ือการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในปจจุบันคือ การแบงกลุมรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตและทัศนคติในการดํารงชีวิต (The Values and Lifestyles หรือ VALS ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัย

สแตนฟอรด SRI (Standford Research Institute) โดยมีเกณฑการแบง 2 แกนหลักคือ แกนตามแนวนอนเปนดาน

แรงจูงใจหลักตามความเช่ือและทัศนคติในกาดํารงชีวิต (Primary Motivations) อันประกอบดวยความคิดความสําเร็จ

และการแสดงตัวตนและเกณฑตามแนวตั้งคือแบงตามทรัพยากร (Resources) โดยทรัพยากรคือการศึกษาฐานะความ

มั่นใจความเปนผูนําศักยภาพทางรางกายจิตใจและในอีกหลายองคประกอบท่ีมีในแตละคนไมเทาเทียมกันซึ่งการ

แบงกลุมน้ีจะไดลักษณะของผูบริโภค 8 กลุมดังน้ี 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 

• สินคา (Product) 

• ราคา (Price) 

• ชองทางนําเสนอ (Channel) 

• สวนสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

(Chai Lee Goi, 2009) 

ปจจัยจําแนกรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต (VALS) 

• กลุมผูสมหวังในชีวิต 

(Innovators) 

• กลุมผูมีชีวิตสมบูรณแบบ 

(Thinkers) 

• กลุมผูประสบความสําเรจ็ 

(Achievers) 

• กลุมผูแสวงหาประสบการณ 

(Experiencers) 

• กลุมผูอนุรักษนิยม (Believers) 

• กลุมผูมุงมั่นพยายาม (Strivers) 

• กลุมนักปฏิบัต ิ(Makers) 

• กลุมผูดิ้นรน (Survivors) 

(SRI, 2006 

ความภักดีของผูบริโภค 

(Customer Loyalty) 

• มิติดานทัศนคติ (Attitude) 

• มิติดานพฤติกรรม (Behaviour) 

(หมะหมูด หะยีหมัด, 2555) 
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การดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2557 โดยเลือกกลุมตัวอยาง

จากประชากรท่ีรับชมขาวสารจากชองทางตางๆ ของเนช่ันซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงอาศัยวิธีการคํานวณดวยสูตร

การหาขนาดตัวอยางของประชากรท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอนของ W.G. Cochran (วิเศษพรรณ, 2553) ท่ีความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน ใชวิธีการสงแบบสอบถามดวยวิธีการสงลิงคเช่ือมโยงไปยัง

แบบสอบถามแบบออนไลน แลวสงลิงคน้ันไปยังประชาชนท่ัวไปโดยอาศัยการสงตอดวยเครือขายสงัคมออนไลน รวมถึง

ประชาสัมพันธ ลิงคดังกลาวดวยการนําไปประชาสัมพันธผานเฟสบุคและเว็บไซดรายการตางๆ ของเนช่ันและสงตอให

กลุมผูช่ืนชอบผูประกาศขาวของเนช่ัน เขามาตอบแบบสอบถาม โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 588 คนชุด

และไดตัวอยางท่ีรับชมสื่อเนช่ันในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาผานทางสื่อ 5 ชองทางดวยกันคือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ

เว็บไซดและเครือขายสังคมออนไลนรวมท้ังสิ้น 411 คน 

 ผูวิจัยไดทําการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด กับผูท่ีมีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง

เพ่ือนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัต (สุจิตรา, 2543) ของแบบสอบถามท่ีมีมาตรวัดอันตรภาคช้ัน 5 

และ 11 อันดับ ในแบบสอบถาม 3 สวน จํานวน 57 ขอซึ่งไดคาอัลฟาเทากับ 0.909 ซึ่งถือวาอยูในชวงท่ีมีความ

นาเช่ือถือ 

 เมื่อเก็บตัวอยางครบท้ังสิ้น 411 ชุด ผูวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดมาประมวลผลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสิถิติ โดยอาศัยการใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาในการแจกแจงความถ่ี รอยละคาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จากน้ันอาศัยวิธีการแยกองคประกอบของตัวแปรดาน

รูปแบบการดําเนินชีวิตโดยอาศัยวิธีการ อาศัยสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรและพยากรณตัวแปรท่ี

ทําการศึกษาดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise ดวย

ความเช่ือมั่นทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 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

ครอบครัวของกลุมตัวอยางอยูท่ีจํานวนสมาชิกระหวาง 3 – 4 คน 

 ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา กลุมตัวอยางไดรับชมสื่อเนช่ันผานชองทางตางๆ โดยชองทางท่ีมีการรับชมสูงสุดคือ

ทางโทรทัศนคิดเปนรอยละ 25.78  รองลงมา ติดตามใชบริการผานชองทางเครือขายสังคมออนไลนท้ังเฟสบุคทวิต

เตอรของเนช่ันชองรายการของเนช่ันคิดเปนรอยละ 24.59 และอันดับท่ี 3 คือ ใชบริการผานชองทางออนไลนคือเว็บ

ไซดของเนช่ันและบริษัทในเครือคดิเปนรอยละ 20.57 ซึ่งท้ังสามชองทางมีผูใชบริการรวมรอยละ 70.94 ซึ่งถือไดวา

ชองทางสื่อออนไลนเปนชองทางหลักท่ีกลุมตัวอยางใชเพ่ือการรับชมเน้ือหาของเนช่ัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยชนิดหลายตัวแปรของสมมติฐานระหวาง

ความสัมพันธของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด และตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอความภักดีของการ

รับชมสื่อเนช่ันท้ังดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีรอยละ 95 พบวาตัวแปรสวนประสมทาง

การตลาดและตัวแปรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอความภักดีในการรับชมสื่อเนช่ัน โดยสวนตัวแปรประสม

ทางการตลาดและตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) กับความภักดีในการรับชมสื่อ

เทากับ 0.723 และ 0.298 ตามลําดับโดยมีคาพยากรณ (R-Square) รอยละ 52.3 และ 8.9 ตามลําดับซึ่งมีรายละเอียด

ความสัมพันธของตัวแปรดังน้ี 

 ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีดานทัศนคติมีคา

สัมประสิทธ์ิความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.716 และคาพยากรณตัวแปรท่ีรอยละ 51.3 คือปจจัยดานสินคา

สวนสงเสริมทางการตลาดและชองทางนําเสนอโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เปน 1.133, 0.672 และ 0.373 

ตามลําดับ พบวา สินคาเปนตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีทางดานทัศนคติสูงท่ีสุด   

 ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีดานพฤติกรรมมีคา

สัมประสิทธ์ิความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.682และคาพยากรณตัวแปรท่ีรอยละ 46.5 คือ ปจจัยดานราคา

สินคาชองทางนําเสนอและสวนสงเสริมการตลาดโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เปน 0.965, 0.583, 0.337 และ 

0.368 ตามลําดับ พบวา ปจจัยดานราคาเปนตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีทางดาน

พฤติกรรมสูงท่ีสุด 

 ตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีดานทัศนคติมีคาสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.256 และคาพยากรณตัวแปรท่ีรอยละ 6.6 คือตัวแปรกลุมผูมุงมั่นพยายาม, 

กลุมผูประสบความสําเร็จกลุมผูสมหวังในชีวิตกลุมผูแสวงหาประสบการณโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เปน 

0.314, 0.207, 0.191 และ 0.174 ตามลําดับ พบวา กลุมผูมุงมั่นพยายามเปนตัวแปรดานรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมี

ความสัมพันธตอความภักดีทางดานทัศนคติสูงท่ีสุด 

ตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความภักดีดานพฤติกรรมมีคาสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ 0.277และคาพยากรณตัวแปรท่ีรอยละ 7.7 คือ ตัวแปรกลุมผูมุงมั่นพยายามกลุม

นักปฏิบัติกลุมผูแสวงหาประสบการณและกลุมผูตอสูดิ้นรน  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เปน 0.351, 0.255, 

0.235และ 0.222 ตามลําดับพบวา กลุมผูมุงมั่นพยายามเปนตัวแปรรูปแบบดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธตอความภักดี

ทางดานพฤติกรรมสูงท่ีสุด 
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สรุปผลการวิเคราะหความภักดีของผูชมสื่อเนช่ันผานดัชนีช้ีวัดความภักดี (NPS) 
 

 ผลการวิเคราะหดัชนีคาความภักดขีองผูบริโภคไดผลดังตารางท่ี 1  
 

 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากผลของลักษณะกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุมตัวอยางสามารถอภิปรายไดวา กลุม

ตัวอยางเปนกลุมคนทํางานรุนใหมท่ีเริ่มตนการใชชีวิตและตองการความกาวหนา มีความสนใจในขาวสารและการ

ติดตามขาวสารดวยชองทางท่ีสะดวกผานเครือขายสังคมออนไลนใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเปนชองทางท่ีเหมาะสม

สําหรับรูปแบบการใชชีวิตในปจจุบัน เน่ืองจากมีราคาถูกและสามารถใชงานไดหลากลายอีกท้ังเทคโนโลยีในการหลอม

รวมสื่อ (Media Convergence) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดและการศึกษาท่ีสูงยอมมีโอกาสท่ีจะ เขาถึงสื่อไดหลากหลาย

ชองทางกวาจึงมีโอกาสท่ีจะเปรียบเทียบคุณภาพและเน้ือหาในแตละชองทาง  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อนเช่ัน

สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวัดคาดัชนีชีวัดความภักดีของผูบริโภค 

คําถามเกี่ยวกับความภักดี 
กลุมของ

ผูบริโภค 

Detracto

rs (0-6) 

Passive 

(7-8) 

Promote

rs (9-10) 
NPS 

ทานมีความพึงพอใจกับการไดติดตามเน้ือหา

ขาวสารจากเนช่ัน 

ความภักดเีชิง

ทัศนคต ิ

25.06% 44.77% 30.17% 5.11% 

ทานมั่นใจคุณภาพเน้ือหาขาวสารท่ีระบุ

แหลงท่ีมาจากเนช่ัน 
25.55% 41.12% 33.33% 7.79% 

ถาทานตองการทราบขอมลูขาวสารท่ีถูกตอง 

"เนช่ัน" จะเปนแหลงขอมูลแรกท่ีทานนึกถึง 
36.98% 36.98% 26.03% -10.95% 

ทานมั่นใจท่ีจะแนะนําเพ่ือนหรือคนรูจักของ

ทานใหติดตามขาวสารจากเนช่ัน 

ความภักดเีชิง

พฤติกรรม 

30.66% 45.50% 23.84% -6.81% 

ทานจะติดตามขาวสารจากเนช่ันในชองทางท่ี

ทานติดตามอยูอยางตอเน่ืองและตอไป 
27.74% 40.63% 31.63% 3.89% 

ทานยินดีเสยีคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหไดขอมลูเชิง

ลึกจากแหลงขาวของเนช่ัน 
55.23% 34.55% 10.22% -45.01% 
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 สวนประสมทางการตลาดดานสินคามีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อมากท่ีสุดท้ังในดานทัศนคติและ

โดยรวม เน่ืองจากเน้ือหาสาระของรายการและขาวสารท่ีนําเสนอเปนสวนประกอบหลักท่ีทําใหผูชมเกิดความสนใจ 

ท้ังน้ีทัศนคติของผูชมตางมีความเช่ือมั่นในการติดตามเน้ือหาของเนช่ันและมั่นใจในคุณภาพของเน้ือหา ซึ่งเปนสวนท่ี

ผูชมคาดหวังเปนอันดับแรกอางอิงจากคะแนน NPS ในสวนของทัศนคติท่ีไดผลเชิงบวกในความหมายของความมั่นใจใน

คณุภาพดานเน้ือหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวิตตอความตั้งใจ

ซื้อจานดาวเทียม DTV  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (จารุวรรณ, 2553) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การเลือกใชบริการเคเบิลทองถ่ินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ (ประเด็จและณัฐ, 

2554) และการเลือกซื้อโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ชวนันทและชนะ

เกียรติ, 2557) ซึ่งท้ัง 3 การวิจัยไดผลในทางเดียวกันคือสินคา/บริการลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอตัวแปรเปนลําดับสูงสุด

และสัมพันธกับทิศทางการบริหารของเนช่ันซึ่งใหความสําคัญกับเน้ือหาสาระ(สุทธิชัย, 2555)  

 ถัดลงมาคือสวนประสมทางการตลาดดานราคาเน่ืองจากราคามีความออนไหวตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

โดยตัวแปรน้ีเปนตัวแปรท่ีสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงไปใชบริการอ่ืน (Goi Lee Chai, 2009) แตในธุรกิจสื่อสารมวลชน

ราคาของสื่อท่ีผูบริโภคตองการมีมูลคานอยและราคาใกลเคียงกันตางเพียงคาเสียเวลาของผูบริโภคในการรับชมขอมูล

ขาวสารเทาน้ันซึ่งจุดน้ีจากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคไมไดคํานึงถึงเวลาท่ีสูญเสียไป 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอความภักดีในการรับชมสื่อเนช่ัน

สามารถอภิปรายไดดังน้ี รูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 6 ใน 8 กลุม มีความสัมพันธตอการเกิดวามภักดีของสื่อเนช่ันแสดง

วาสื่อของเนช่ันสามารถตอบสนองการรับรูของผูชมไดหลากหลายกลุม แตทําใหการเลือกประเด็นการนําเสนอของ

เน้ือหากวางดวยเชนกัน ซึ่งนาจะมาจากการศึกษาน้ีเปนการศึกษาในทางกวางซึ่งไมไดเจาะจงเน้ือหารายการประเภทใด

ประเภทหน่ึงทําใหกลุมผูชมมีความแตกตางทางบุคลิกและทัศนคติอยางเห็นไดชัด 

 ในการทดสอบสมมติฐานท้ัง 2 ขอพบวา คาพยากรณของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีคามากกวา 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตแสดวารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดความภักดี

มากกวา  ดังน้ันในการพัฒนาธุรกิจดานสื่อสารมวลชนเพ่ือทําใหผูชมเกิดความภักดีและติดตามรับชมจึงควรเนนพัฒนา

ปจจัยภายในดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานสินคาซึ่งคือเน้ือหาสาระท่ีผูประกอบการจะ

นําเสนอและควบคุมปริมาณดานราคาซึ่งควรคํานึงถึงใน 2 ลักษณะคือ ราคาในดานรูปธรรมคือคาใชจายท่ีผูชมตอง

รับผิดชอบและราคาดานเวลาท่ีผูชมตองใชไปกับการรับชม สวนของชองทางนําเสนอน้ันควรมีชองทางท่ีหลากหลายแต

ควรมีแตพอดีเพ่ือใหผูบริโภคไมเกิดความสับสนในการติดตามรับชมชองทางท่ีมากเกินไป 

 ท้ังน้ีผูประกอบการควรใสใจในการตรวจสอบความพึงพอใจตอการรับชมในแตละชองทาง แตละรายการ

และแตละชวงเวลาเพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพไดอยางตรงจุด  

 ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดแยกรายการแยกชวงเวลาและแยกชองทางและ

เปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดความภักดีรวมดวยเพ่ือทําใหเห็นภาพในการวิจัยไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of  Sri Wiang Chai 

Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2 

          จตุพร  โปธาวิน* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบและศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน  

เขต 2   ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา  คือ ผูบริหารโรงเรียน  และครูผูสอน ในโรงเรียนศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวนท้ังสิ้น 135 คน โดยวิธีการเจาะจงคือ ผูบริหาร 

จํานวน 12 คน และสุมตัวอยางจากครูผูสอนโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 123 คน   

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีความเช่ือมั่น  .98   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม    

(t -test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปรยีบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 อยูในระดับปานกลาง  ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน  ผลการ

เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัตงิาน โดยภาพรวมละรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย  มีการประชุม   

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากร  ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน 

ใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงาน

ตนเองหรือรายงานประจําปควรรายงานตอสาธารณชนและตนสังกัด 
 

คําสําคัญ :   การประกันคุณภาพภายใน  การดําเนินงาน  ศูนยเครอืขายศรีเวียงชัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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 
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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

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงจะสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสมดุล  การพัฒนาการศึกษาไทยในระยะท่ีผานมาถือวา

ประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับหน่ึง  แตยังไมเปนท่ีเพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางมากมาย  การศึกษาไทยจึงตองเปนกระบวนการท่ีเตรียมและนําคนไทย  สังคมไทยใหกาวสูอนาคตอยางมั่นคง

และรูทันโลก  ดวยเหตุน้ีการพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคต  จึงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ท้ังในสวนท่ี

เปนปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต  ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหได

มาตรฐานและมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวประเทศ    

           ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปน

สิ่งจําเปนท่ีตองเรงดําเนินการอาทิการตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศตาง ๆ การสื่อสารท่ีไร

พรมแดนการเพ่ิมเสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูล

ขาวสารตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ปจจัยเหลาน้ีไดกระตุนใหผูท่ีอยูในวงการศึกษาตระหนักถึง

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีตอง

มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง 

บัญญัติวา ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดกําหนดใหมี

การจัดการศึกษาโดยยึดหลักเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ในกฎกระทรวง มาตราท่ี 5 วาดวยระบบ หลักเกณฑและ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ไดกลาววา การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน   ซึ่งตองกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงาน   

ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

            ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552 - 2561) ไดมีเปาหมายวา ภายในป 2561 มีการ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรูอยางเปนระบบ โดยเนนเปาหมายหลักสามประการอันไดแก ดานคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรู เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

        การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2  ท่ีประสบอยูกอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระบบประกันภายใน  จึงสงผลใหไมมีการดําเนินการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายในท่ีเปนรูปธรรม  เพราะระบบประกันคุณภาพภายในเปนงานท่ีตองทําอยางตอเน่ือง  และทุกคนตองมี

สวนรวมในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว   

          จากขอมูลดังกลาว  ทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนและมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน  มีความสนใจในการวิจัยเรื่อง การดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 วิธีการดําเนินงานตางๆ โดยตองการทราบวาสภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัยเปนอยางไร มีแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษา

ศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตาม เพศ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       

ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 

 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน  187 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน  12  คน และครูผูสอน จํานวนท้ังสิ้น 175 คน จาก 11 โรงเรียน (ขอมูลบุคลากรศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

ขอมูล ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2557) 
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 กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตารางอัตราสวนของ Krjcie and Morgan 

(1970:608)   ไดแก ครูผูสอน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน   เขต 2     

ปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 123  คน   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

สํารวจ รายการ (Check List) เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) มีจํานวน 34 ขอ โดยจําแนกขอคําถามท่ีเปนประเด็น จํานวน 3 ดาน คือ 

ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงานผล ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 

โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.92  และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.98  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม  โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากผูบริหาร 

และครูผูสอนในโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 

135 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 135 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ทําการคํานวณหา คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 

เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จําแนกตามเพศ โดยการวิเคราะหความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม (t -test) และเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จําแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  และ

เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ สําหรับขอมูลตอนท่ี 3 ซึ่งไดจากผูบริหารท้ัง 12 ทาน นํามา

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการนับคาความถ่ีของคําตอบ และนําเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง 
 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  

      1.1 ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ท้ัง 3 ดานโดยภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการ อยูในระดับมาก 

รองลงมา ดานการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง และดานการรายงานผล  อยูในระดับปานกลาง  

  2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  
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     2.1 ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  จําแนกตามเพศ  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา  

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

      2.2 ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา

โดยรวมและรายดาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3. แนวทางและขอเสนอแนะการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 สรุปไดดังน้ี ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพภายในเพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากร  ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน ใชขอมูลสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงานตนเองหรือรายงาน

ประจําปควรรายงานตอสาธารณชนและตนสังกัด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี  

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  โดยภาพรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูใน

ระดับปานกลาง  ท้ังน้ีเปนเพราะ โรงเรียนใชกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติเปนแนวทางในการดําเนินงานผลการประเมินสถานศึกษามีการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน

สถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเปนแนวทางในการดําเนินงานผลการประเมินสถานศึกษามีการพัฒนาเขาสู

มาตรฐานสถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ซึ่งไดดําเนินการ ตามข้ันตอน คือ มีมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนจะตอง

เปนผูกําหนดมาตรฐาน รวมท้ังตัวบงช้ีคุณภาพใหครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอนและผลการ

เรียนรู มีการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษาเน่ืองจากตองมีการตัดสินใจในทุกระดบัท่ีตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนแนวทาง มีการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา เปนข้ันตอนแรกของการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน ในแผนจะตองกําหนดเปาหมายและทิศทางใน

การพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด แลวดําเนินการตามแผน เปนข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงานตามภาระงานแผนงานโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในแผน มีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ เปนข้ันตอนของการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเพ่ือรายงานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในข้ันตอนน้ีสถานศึกษาจะตองวางกรอบและกําหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล แปลความ สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานเปนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพ่ือเผยแพรใหผูท่ี

เก่ียวของทราบ พรอมท้ังเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชน เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ 
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 เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากเพศไมมีผลตอระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พัฒนพล แกวยม สิริพร เรืองสุรัตน (2556) เรื่องสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตาง

กันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

9 แหง โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  

เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา  โดยภาพรวมและ 

รายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพล แกวยม  สิริพร เรือง

สุรัตน (2556 ) เรื่องสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 

แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็น ในดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน แตมีความ

คิดเห็นในดานการบริหารจัดการและดานการมีสวนรวมและทัศนคติของบุคลากรแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ คณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2554)  เรื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบวา บุคลากรมี

ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1. การดําเนินการงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หนวยงานภายนอกและหนวยงานตน

สังกัดท่ีจะทําหนาท่ีในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตองจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนาขาราชการครูและ

ผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหทราบแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ท้ังน้ีเปนเพราะโรงเรียนบางสวนจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานตน

สังกัด แตไมไดเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ เชน กลุมผูปกครองและชุมชน 
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการรายงานผล  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 2. ควรศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางอ่ืนเชน ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระหวางเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขต 1 กับ เขต 2 

 4. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา ในการ

จัดทํามาตรฐานโรงเรียนของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร 

เสริตานนท  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยสุดา เนตรสวาง  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ดร.สาโรจน 

แกวอรุณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ท่ีใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความ

ซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน  ท่ีไดกรุณาให

ความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมาผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ  ใหคําแนะนําในการจัดทํา  

แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบ

ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
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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 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางความคาดหวังของชุมชนตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

ชุมชนใน 3 หมูบาน คือ หมูบานปาตาล หมูบานปาตาลฮองแฮ และ หมูบานเตาปูน จํานวนท้ังสิ้น 310 คน เครื่องมือท่ีใชเปน

แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่น 0.76  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา  ความคาดหวังของ

ชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  อยูในระดับมากท้ัง

โดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขอเสนอแนะ

ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน คือ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพ่ิมเติมเทคนิคการสอนใหมๆใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

บูรณาการการเรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน  ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นําไปวางแผนพัฒนา  และมีการจัดอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมประสบการณ 

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 co-

efficient 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 

 
*ชาลิสา  อภิวงควาร    ครูผูสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล  ตําบลบานธิ  อําเภอบานธิ   จังหวดัลําพูน 
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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 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญ อยางยิ่ง ท่ีจะชวยสงเสริมให

เด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนคําท่ีใชเรียก

เด็กตั้งแตปฏิสนธิจนถึง 6 ป ซึ่งอยูในวัยท่ีคุณภาพของชีวิตท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญากําลังเริ่มตน

เด็กวัยน้ีตองการการเรียนรู ในสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ดาน จากบิดา มารดา คนรอบขางและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหเกิดพัฒนาการท่ีเปนรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตท้ังทางรางกาย

และจิตใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ เพราะเด็กในชวงตั้งแตปฏิสนธิในครรภแมจนถึง 4 ป ระบบประสาทและ

สมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผูใหญ) การอบรมปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการทุกดานใหแก

เด็กปฐมวัยไดเจริญเติบโตเต็มศักยภาพในชวงอายุน้ีจะเปนรากฐานท่ีดีจะใหเขาเติบโตเปนเยาวชนและพลเมืองท่ีดี 

เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตไดก็ดวยการพ่ึงพาพอแม และผูใหญท่ี

ชวยเลี้ยงดูปกปองจากอันตรายหากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชิดอบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะ ตอบสนอง

ความตองการพ้ืนฐานท่ีเปลี่ยนไปตามวัยไดอยางเหมาะสมใหสมดุลกันท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และ

สังคม การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป  (5 ป 11 เดือน 

29 วัน ) ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลาวจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากระดับอ่ืน ๆ ท้ังน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยท่ี

สําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมองการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยน้ีมีช่ือเรียกตางกันไป

หลายช่ือ  ซึ่งแตละโปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรมซึ่งมีจุดมุงหมายท่ีจะชวยพัฒนาเด็กในรูปแบบ 

ตาง ๆ กัน 

          องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับ การถายโอนจากสวนราชการ

ตางๆ และท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเอง การดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจท่ีสําคัญขอ

องคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทําหนาท่ีบริหารจัดการศูนยพัฒนา เด็กเล็กเพ่ือเปนการกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ สามารถเตรียม

ความพรอมเด็กเล็กเพ่ือใหเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะ และแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแมผูปกครองสามารถ

ประกอบอาชีพไดอยางผาสุกหมดความกังวลใจ (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หนา 1) 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับเลี้ยงเด็กอายุระหวาง 2- 6 ป กอนท่ีจะเขา

เรียนช้ันประถมศึกษา ศูนยเหลาน้ีมีช่ือเรียกแตกตางกัน เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน ศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑในวัด และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดของกรมศาสนา  ศูนยโภชนาการเด็กของกรมอนามัย 

สถานสงเคราะหเด็กกอนวัยเรียน กองบัญชา การตํารวจตะเวนชายแดน เปนตน   ในสวนขององคกรสวนทองถ่ินตําบล

บานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล จากกรม

พัฒนาชุมชน จํานวน 1 แหง จํานวนนักเรียน 110 คน ครูพ่ีเลี้ยง 8 คน  
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 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล เทศบาลตําบลบานธิ ขอมูล ณ ปการศึกษา 

2556 บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู เด็กมีความสนใจ มีสุขภาพจิตท่ี

ด ีราเริงแจมใส รวมกิจกรรมทุกกิจกรรม เด็กไดเรียนรูในโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัดสภาพแวดลอม

ของศูนยมีการปรับภูมิทัศนภายในและภายนอกใหเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก รมรื่นและสวยงาม การจัดการเรียนการ

สอนของครูมีคุณภาพดีมาก การบริหารจัดการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชน เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ-

จิตใจดี มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มีความซื่อสัตยสุจริต รูจัดแบงปน สนใจและมีความสุขกับงานดานศิลปะดนตรี 

การเคลื่อนไหวรักการออกกําลังกาย เด็กมีพัฒนาการดานสังคม มีวินัยรับผิดชอบตนเอง เลนและทํากิจกรรมกับผูอ่ืนได 

มีพัฒนาการดานสติปญญา สนใจเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว มีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิด

สรางสรรค  จุดดอยคือ เด็กขาดความมั่นใจ ไมคอยกลาแสดงออก 

 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดใหศูนยมีสภาพแวดลอมนาอยู สะอาด สวยงาม 

บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน มีประสบการณ มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส ยอมรับฟงความ

คิดเห็นและความรูสึกของเด็ก ใหความสนใจอยางเสมอภาคอยางยุติธรรม ใหอิสระในการแสดงออกของเด็ก ผูปกครอง

ใหความสนใจตอการดําเนินงานของศูนย สวนท่ีควรพัฒนา คือ การสงเสริมดานสุขอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย เชน 

หองนํ้า หองสวม โรงอาหาร หองเรียนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเด็ก ในดานท่ีเก่ียวกับสังคมแหงการเรียนรู ศูนยควรมีการ

จัดกิจกรรมรวมกับองคกรในชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชน สวนท่ีตองมีการปรับปรุงพัฒนา คือควรมีงบประมาณ

สนับสนุนเพ่ิมเติม ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ไดแก การแตงกายของเด็กใหสวยงามตามถ่ินและชาติพันธุ

ของทองถ่ินของตนเอง และควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม รวมท้ังตองมีการสงเสริมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโครงการออมทรัพย เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักประหยัดอดออมโดยมีการฝากเงินออมทรัพยทุกวัน ดานการพัฒนา 

จําเปนตองสงเสริมนิสัยรักการอานโดยมีการพัฒนาการอานแบบหลากหลายรูปแบบ 

         จากผลการดําเนินงานท้ังหมด สิ่งท่ีตองมีการพัฒนาตอไป ไดแก การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดาน

คุณธรรมควบคูกับดานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  ดานคุณภาพผูเรียน เด็กมีความรูและทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตน  

มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเปนรากฐานในการเรียนตอในระดับพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ และปลูกฝงทาง      

ดานระเบียบวินัย เปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยูในสังคมของระบอบประชาธิปไตยอันมีพะมหากษัตริยเปนประมุข

ของชาวไทยตอไป การบริหารจัดการศูนยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองไดรับการชวยเหลือในดานตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 1) ดานอาคารเรียน เน่ืองจากอาคารเรียนไมตรงตามแบบมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก 2) ดานสถานท่ีคอนขาง

คับแคบไมมีสนามหญาสนามเด็กเลนท่ีกวางขวางและเพียงพอสําหรับเด็ก 3) ดานงบประมาณไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก

ในการจัดการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 

          จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน ซึ่งยังตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยในฐานะครูผูดูแลเด็กสังกัดสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีสวน

เก่ียวของโดยตรงกับงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา

ตาลตามความคาดหวังของผูปกครองในตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ผูปกครองมีความคาดหวัง ดานใดมาก

ท่ีสุดจากมาตรฐาน 6 ดาน ซึ่งจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานท่ีควรปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอผูท่ี 

 

 

 



- 143 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล       

ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 

         2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล 

ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามชุมชนจาก 3 หมูบาน 

          3)  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของชุมชนกลุมตัวอยางท่ีมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 

 
วิธีการศึกษา 

          ประชากรและกลุมตัวอยาง 

          ประชากร ประชากรในชุมชน 3 หมูบานจาก 20 หมูบาน ท่ีนําบุตรหลานเขารับการดูแลในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานปาตาลมากท่ีสุด 1) หมูบานปาตาล 2) หมูบานปาตาลฮองแฮ 3) หมูบานเตาปูน จํานวนท้ังสิ้น 1,599 คน 

 กลุมตัวอยาง ประกอบดวยประชากรในชุมชน 3 หมูบาน คือ หมูบานท่ี 1 บานปาตาล  หมูบานท่ี 2 บาน     

ปาตาลฮองแฮ และหมูบานท่ี 3 บานเตาปูน จํานวน 310 คน  โดยเลือกกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยาง

ของ (Krejcie & Morgan, 1970)   อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543 แลวสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

          เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

  เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ เปนแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

สํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ปาตาล มีจํานวน 3 ตอน จํานวน 44 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน จํานวน 6 ดาน 

คือ ดานมาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานมาตรฐานดานบุคลากร ดานมาตรฐานดานอาคาร

สถานท่ีสิ่งแวดลอม ดานมาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ดานมาตรฐานดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานมาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.756 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

          ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจาก ประชากรใน

ชุมชน 3 หมูบาน คือ บานปาตาล  บานปาตาลฮองแฮ และ บานเตาปูน ในปการศึกษา 2557 จํานวน 310 คน  ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

มาใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

 



- 144 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุมชนตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล  ทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามหมูบาน โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี  Scheffe  โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร    
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล  

ตําบลบานธิ  อําเภอบานธิ   จังหวัดลําพูน 

1. ระดับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล ตําบลบานธิ 

อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน  โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน 

2. ผลการเปรยีบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล 

อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกตามชุมชน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะ  ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปาตาล ตําบลบานธิ  อําเภอบานธิ   จังหวัดลําพูน คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพ่ิมเติมเทคนิค

การสอนใหมๆ ใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน บูรณาการการเรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน  

ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนา  และมีการจัดอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอ

การเรียนรูสงเสริมประสบการณ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นเก่ียวกับความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปาตาล ตําบลบานธิ  อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนดังน้ี 

ผลการวิจัยความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล อําเภอธิ 

จังหวัดลําพูนเมื่อพิจารณาในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูปกครองคิดวาเด็กในวัยอนุบาล เปนวัยท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เน่ืองจากเด็กวัยน้ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได

ทุกอยาง การท่ีผูปกครองจะสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสักแหง จึงตองมีความไววางใจ ถึงจะสงบุตร

หลานเขาเรียน เพราะเหตุน้ีจึงทําใหผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิทย ศรีฉาย (2547) ไดทําการศึกษา “สภาพความคาดหวังและเปรียบเทียบ เก่ียวกับ

สภาพการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา พบวา ลําดับความคาดหวัง ของผูปกครองนักเรียนท่ังในภาพรวมของผูปกครองนักเรียน และจําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน และรายไดของครอบครัวนักเรียนสอดคลองกัน โดยความ

คาดหวัง ในลําดับแรกของแตละดาน ไดแก ดานหลกัสูตร คือเรื่องการจัดหลักสูตรท่ีมีการจัดประสบการณหลากหลาย 

และเหมาะสมกับวัย ดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก คือ เรื่องหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะมีแสงสวาง

เพียงพอ และสามารถปรับความสวางได เมื่อบรรยากาศภายนอกหองมืดหรือสวางมากเกินไป ดานการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกายอารมณ จิตใจ สังคม
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และสติปญญาและ ดานความสัมพันธระหวางครูกับครอบครัวของเด็ก คือ เรื่องพบปะผูปกครองของเด็กในความดูแล 

ทุกคนอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เชน ชวงรับสงเด็ก และสอดคลองกับผลการวิจัยขอ โพธิญาณ กานจักร (2547)    

ไดทําการศึกษา “ความคาดหวังของผูปกครอง  ท่ีมีตอการบริการศึกษาของโรงเรียนบานปะคําดง อําเภอคูเมือง    

จังหวัดบุรีรัมย” ในดานการบริหารวิชาการ เพ่ือเปรียบเทียบ ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารศึกษา 

พบวา ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับคาดหวังมาก  

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล 

อําเภอบานธิ ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน เมื่อจําแนกหมูบาน ออกเปน 3 หมูบาน ท้ังโดยภาพรวม และรายดานในทุก

ดาน แตกตางกันอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ผูปกครอง ประชาชนในชุมชนมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูง มีความรู ความสามารถหลากหลายอาชีพ ผูปกครอง 

และประชาชนในชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะเด็กวัยน้ีเปนหัวใจสําคัญของ

การศึกษา เปรียบเสมือนผาขาว ท่ีเราจะนําสีอะไรมาปาย ผาขาวก็จะเปนสีน้ัน ไมตางอะไรกับตัวเด็ก ท่ีผูปกครอง ครู

ผูดูแลเด็ก ท่ีจะสอนอะไร เด็กก็ไดรับสิ่งน้ัน  

 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ปาตาล อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน คือผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กตองการท่ีจะใหครูผูดูแลเด็กไดมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแกปญหารวมกัน เพ่ือพัฒนาศูนยใหดียิ่งข้ึนไป จึงเขารวมเปนสมาชิก

เครือขายครูผูดแูลเด็กอําเภอบานธิ และเขารวมเปนสมาชิกชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็กจังหวัดลําพูน และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กควรมีการจัดการอบรมเพ่ิมเตมิเทคนิคการสอนใหมๆใหกับครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน บูรณาการการ

เรียนการสอนเตรียมความพรอมสูอาเซียน  ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไป

วางแผนพัฒนา  และมีการจัดอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมประสบการณ  ซึ่งสอดคลองกับวิจัย ธนกร 

ระวังสัจ (2549) ไดทําการศึกษา “ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร

ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรียลักษณ ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” พบวา ขอเสนอแนะ

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลสุรียลักษณ ตําบลไทรมา 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีดังน้ี 2.1) ตองการครูท่ีมีความรู ความสามา รถ ประสบการณในการเรียนการ

สอนและมีความรูดานพัฒนาการเด็ก 2.2) จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหนักเรียนเกิดพัฒนาการท่ีดี มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 2.3) มีสื่อท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับวัย 2.4) ตองการใหมีอาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย รมรื่น 

สวยงาม 2.5) ตองการใหครูและผูปกครองมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมี วิสัยทัศน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.2  มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานการ

ปฏิบัติงานและวินัยในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้งจากหัวหนาหนวยงาน 

1.3  มีอุปกรณเครื่องเลนท่ีมีความปลอดภัย 

1.4  มีการจัดประสบการณท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ดานรางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา 

1.5  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.6  มีการจัดตั้งเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน ชมรมผูปกครอง 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอาชีพและรายไดของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวามีความสอดคลอง

กับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนและ   

สงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือทราบความคาดหวังและการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรและความคาดหวังของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรัฐบาล 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน 

เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินในท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา 
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บริหารการศึกษาทุกทาน  ท่ีไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณา

ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ประกอบดวยประชากรในชุมชนท้ัง 3 หมูบาน คือ บาน

ปาตาล บานปาตาลฮองแฮ และ บานเตาปูน ท่ีเปนกลุมตัวอยางและทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความ

คิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
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การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

Community Expectations towards Early Childhood Education of  

‘Ban Klang Wittayanukun’ School, Muang District, Lamphun Province 

ณัฐพิมล  ถาวรคณุ* 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา ชุมชน

ใน 3 หมูบาน คือ หมูบานกลาง หมูบานข้ีเหล็ก และ หมูบานพญาผาบ จํานวนท้ังสิ้น 322 คน  ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่น 0.79 สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวัง

ของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกหมูบาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน คือ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมเพียงพอกับจํานวนเด็ก โรงเรียนควร

มีควรปรับปรุงดานความสะอาดของหองนํ้าไมใหสงกลิ่นเหม็น โรงเรียนควรจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และ

ใชประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ  โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานท่ี 

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 โรงเรยีนบานกลางวทิยานุกูล อําเภอเมือง จงัหวัดลําพูน 
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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 เน่ืองจากมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาและสําคัญท่ีสุดของชาต ิ

โดยเฉพาะการเริ่มตนของชีวิต คือ ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ป การศึกษาปฐมวัยจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคคล เมื่อเด็กไดรับการปูพ้ืนฐานท่ีถูกตองตั้งแตระยะปฐมวัย มีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหครบ

ท้ัง 4 ดาน ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา รวมท้ังมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตวัยเยาว 

ยอมสงผลใหเด็กเติบโต เปนคนท่ีมีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป (ประกาย ถ่ินจันทร, 2547, 

หนา 22 ) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญ อยางยิ่ง ในอันท่ีจะชวย

สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ท้ังน้ีเน่ืองจาก

เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กท่ีมีอายระหวาง 0 - 6 ขวบน้ัน เปนวัยท่ีมีการพัฒนาของพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตใน

อัตราท่ีสูงสุด โดยเฉพาะในระบบประสาท และสมองซึ่งเจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะท่ีเกิดการเรียนรู

อยางเต็มท่ี เมื่อไดรับ การสงเสริมอยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไปตางเช่ือวา ประสบการณท่ีเด็ก

ปฐมวัย ไดรับเปนปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเน่ืองไปจนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญ การวางรากฐานท่ี

ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพใหกับ ประเทศชาติน่ันเอง กลาวไดวา

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การสรางเสริมพัฒนาการ ทุกดานใหเจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพ

และเตรียมความพรอมเพ่ือการเรยีนรูชีวิต โดยคุณสมบัตท่ีิมุงสรางเสรมิ คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุมคุณธรรม 

จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอม และคานิยม ความเสมอภาค ดังน้ัน การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะ

เปนการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อีกท้ังยังมี ความสําคัญในฐานะท่ี

เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป., หนา 2)  

เทศบาลเปนหนวยงานหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยในปจจุบัน โดยไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองตั้งแตปพุทธศักราช 2542 สงผลใหเกิด     การปรับเปลี่ยน

โครงสรางใหม ซึ่งแตเดิมการจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนในเขตตําบลจะอยูภายใตการดูแล

ของสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอมาในปพุทธศักราช 2542 ก็เริ่มมีการโอนยายโรงเรียนเทศบาลเมืองเขามาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยถือเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2548, หนา 37 ) การโอนยายเกิดข้ึนครั้งแรก เมื่อป

พุทธศักราช 2542 – 2545 กลุมโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการชวยเหลือและรวมมือกันในการ

พัฒนาการศึกษาในกลุม โรงเรียนพันธมิตรภายใตความรวมมือแบบไตรภาคี ตอมาการโอนยายเริ่มมีมากข้ึน ในระหวางป

พุทธศักราช 2546 จนถึงปจจุบันไดมีสถาบัน หรือโรงเรียนภายใตสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดข้ึนมากมาย ไมวา

จะเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหม และจากการโอนยายสังกัด และดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ีเองสงผลทําใหเกิด

ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลท่ีมาจากการดําเนินงานท่ีไมมีแนวทางการจัดการบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน 

เหมาะสมกับบริบทและยากตอการปฏิบัติ (อุดมลักษณ กุลพิจิตร 2550, หนา 326) 
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เทศบาลตาํบลบานกลางไดดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน  เมื่อป 

2542  รับดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรยีน อายุ 2.5 – 4 ป  ในระดับอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ป  และ อนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ป 

เพ่ือใหมีความพรอมทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม พรอมท่ีจะเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษาตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนด  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) และ รอบสาม  (พ.ศ. 2554 – 2558) (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)อยูในระดับดีมาก 

แตยังมีขอเสนอแนะจากกรรมการผูประเมินในแตละดาน เพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา  ในฐานะครูผูสอนใน

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลไดมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับงานโรงเรียน มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเด็ก 

และ พัฒนาความพรอมใหกับเด็กทุก ๆ ดาน     จึงมีความสนใจทําการวิจัยน้ีเพราะไดพบขอเสนอแนะท่ีกรรมการ      

ผูประเมินไดกลาวไวเพ่ือนําไปสูการพัฒนา  

ดังน้ันในฐานะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

ซึ่งจะนํามาประกอบกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 2 และ รอบ 3 ท่ีไดใหขอเสนอแนะไว ซึ่งจะ

นําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

อ.เมอืง ลําพูน จ.ลําพูน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบาน  

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ประกอบดวยประชาชนในตําบลบานกลาง จํานวน 12 หมูบาน เปนจํานวนท้ังสิ้น 9,866 คน 

 กลุมตัวอยาง ประชาชนในชุมชน จํานวน 3 หมูบาน คือ หมูบานท่ี 1 บานพญาผาบ  หมูบานท่ี 2                    

บานกลาง และหมูบานท่ี 3 บานข้ีเหล็ก มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,950 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 322 คน  

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน โดยแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยาง  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  คือ แบบสอบถาม การจัดการศกึษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check 

List) มีจํานวน 40 ขอ  โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ดาน คือ  

ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ  ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  ดานวิชาการ และกิจกรรม

ตามหลักสูตร  ดานการมีสวนรวม  และการสนับสนุนจากผูปกครอง  ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 

โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.79 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชนใน

หมูบานในชุมชนบานกลาง คือหมูบานพญาผาบ หมูบานข้ีเหล็ก และหมูบานบานกลาง  จํานวนท้ังสิน้ 322 คน ไดรับ

แบบสอบถามกลบัคืนมา จํานวน 322 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

มาใชในการวิเคราะหขอมูล       
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความคาดหวังของชุมชนตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย (x̄) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ

ความคาดหวังของชุมชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามหมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffe  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร    
 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการจดัการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนของโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล       

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 พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. ผลการวิเคราะหคาความถ่ีของขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  คือ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิม

เพียงพอกับจํานวนเด็ก โรงเรียนควรมคีวรปรับปรุงดานความสะอาดของหองนํ้าไมใหสงกลิ่นเหม็น โรงเรียนควรจัดใหมี

สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และใชประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริม

ใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานท่ี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน มีประเด็นสําคญัท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ชุมชนของนักเรียน มีความเช่ือวาการศึกษาระดับอนุบาล เปนการศึกษาท่ีตองมีการฟูมฟกใหเด็กมีพ้ืนฐานท่ีดี มีความ

คาดหวังใหบุตรหลานมีพัฒนาการการเรียนรูท่ีดี อยูในสถานท่ีท่ีปลอดภัยไววางใจใหดูแลบุตรหลาน และถือวาเปนการ

วางรากฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  จึงทําใหชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีเก่ียวกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา ชุมชนคาดหวังใหนักเรียน
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ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สติปญญาละสังคมดานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของครูพ่ีเลี้ยง คาดหวังใหอาคาร

สถานท่ีสวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความสัมพันธกับชุมชนและบริการอ่ืนๆคาดหวังใหปฏิสัมพันธ

กับครูแบบแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และตองการใหโรงเรียนจัดบริการรับ-สง 

การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน พบวา ไมแตกตางกัน อาจสืบเน่ืองมาจาก เน่ืองจากท้ัง 3 หมูบานเปนสังคมท่ีอยูใกลเคียงกัน มี

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเหมือนกัน ไมวาจะวัฒนธรรมดานการกิน การทํางาน ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดจาก

บรรพบุรุษเหมือนกัน มีวิถีหรือบรบิทของสังคมการทํางานท่ีอยูในยานนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ไมวาจะดานบุคลากร

และการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งอยูในทํานองเดียวกัน ผูบริหารไดใหความสาํคัญตอ การจัดการศึกษา

ปฐมวัย ตอบสนองความตองการของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเรียนรูท่ี

สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเดก็แตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมท่ีเดก็อาศัยอยู ดวย

ความรัก ความเขาใจเปนพ้ืนฐานใหเด็กพัฒนาตนเอง ซึ่งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นก็สอดคลองกับหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2547,  หนา 1 - 5) ท่ีระบุวาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนา

เด็กเล็กตั้งแต 3 – 5 ป  บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและ

พัฒนาการแรกของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ือ

อาทร และความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเอง

และสังคม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2550) ไดวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและความ

คาดหวังของผูปกครองตอครูปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตเทศบาลนครสงขลา ท่ีพบวา ผูปกครองท่ีอยูในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันของครูปฐมวัย โดยภาพรวม ดานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน รายขอท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด คือ ควรสนับสนุน 

และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูนอกสถานท่ี จํานวน 300 คน เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน หมูบานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด

ไดแก หมูบานข้ีเหล็ก มีคาความถ่ี จํานวน 115 คน รองลงมาคือ หมูบานกลาง มีคาความถ่ี จํานวน 95 คน และ 

หมูบานพญาผาบ มีคาความถ่ี จํานวน 90 คน ตามลําดับ จากประเด็นรายขอท้ังหมด 9 ขอ มีรายขอท่ีมีขอเสนอแนะซึ่ง

แตกตางกันระหวาง 3 หมูบานอยางชัดเจน ไดแก ขอท่ี 5 การแจงกิจกรรมตาง ๆ ควรมีการแจงขาวสารท่ีชัดเจน และ

แจงลวงหนา อยางนอย 3-5 วัน คาความถ่ีมากท่ีสุด คือ หมูบานกลาง จํานวน 130 คน  รองลงมาหมูบานพญาผาบ 

จํานวน 87 คน และหมูบานข้ีเหล็ก จํานวน 12 คน หมูบานข้ีเหล็กมีขอเสนอแนะนอยกวาหมูบานกลางและ หมูบาน

พญาผาบ อาจเปนเพราะ 2 ชุมชนมีบุคลากรท่ีทํางานอยูในโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูลจํานวนหลายคน ขาวสาร

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจึงมีการเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธบอกตอไดรวดเร็วกวาหมูบานกลาง ขอท่ี 7 

โรงเรียนใหความรวมมือและสนับสนุนกับชุมชนเปนอยางดี มีคาความถ่ีสูงสุดคือ หมูบานกลาง จํานวน 120 คน 

รองลงมาคือ หมูบานข้ีเหล็ก จํานวน 50 คน และ หมูบานพญาผาบ จํานวน 30 คน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะชุมชนใน 2 

หมูบานดังกลาวไมไดใหความสําคัญในกิจกรรมของโรงเรียนไมไดมีสวนสนับสนุน ซึ่งแตกตางจากหมูบานกลางท่ีเห็น

ความสําคัญจึงมีขอเสนอแนะขอน้ีมากกวา 2 หมูบาน และในขอท่ี 9 ควรมีการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

คาความถ่ีมากท่ีสุด คือ หมูบานพญาผาบ จํานวน 50 คน รองลงมาหมูบานข้ีเหล็ก จํานวน 49 คน และหมูบานกลาง 

จํานวน 2 คน หมูบานพญาผาบและหมูบานข้ีเหล็กมีขอเสนอแนะสูงกวาหมูบานกลาง อาจเปนเพราะหมูบานกลางเปน

ชุมชนท่ีอยูใกลโรงเรียนท่ีสุด จึงสามารถท่ีจะติดตอสื่อสารกับโรงเรียนและครูไดตลอด มีการรับรูขาวสารไดอยางท่ัวถึง 

สามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดตลอด  ดังน้ันการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง  จึงไมจําเปน

มากนักสําหรับหมูบานกลาง 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ โรงเรียนควรมีควรจัดหาบุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ิมเพียงพอกับ

จํานวนเด็ก  

 1.2  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โรงเรียนควรมีควรปรับปรุงดานความสะอาดของ

หองนํ้าไมใหสงกลิ่นเหม็น 

 1.3  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โรงเรียนควรจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และใช

ประโยชนไดจริงอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 1.4  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนกับชุมชน โรงเรียนควรสนับสนุน และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู

นอกสถานท่ี 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีเปรียบเทียบอาชีพการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของแตละ

โรงเรียน เพ่ือทราบความคาดหวังและการปรับปรังการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและความคาดหวังของ

ชุมชนในโรงเรียนรัฐบาล  

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในโรงเรียน 
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ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ในหมูบานในชุมชนบานกลาง คือหมูบานพญาผาบ 

หมูบานข้ีเหล็ก และหมูบานบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรุณาตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 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 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประชากรและกลุม

ตัวอยางในการศึกษาคือ ผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย  จํานวนท้ังสิ้น 135 คน  โดยวิธีการเจาะจงคือผูบริหาร  

12 คน และสุมตัวอยาง ครูผูสอน 123 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา ท่ีไดคาทดสอบความ

เช่ือมั่นท่ี 0.97   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant Difference)  

ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนในศูนยเครอืขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 อยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามขนาดโรงเรียนไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แนวทางในการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  คือโรงเรียนตองซักซอมทําความเขาใจกับครูผูสอนวา การ

นิเทศมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง มีตารางปฏิทินวางแผนการนิเทศภายใน การนิเทศจะเปนแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือนอยางมีกัลยาณมิตร มีการสรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเน่ือง รวมท้ังขอมูลท่ีสรุปจาก

คณะกรรมการประเมินควรมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบเพ่ือจะไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป 

 

คําสําคัญ :  การนิเทศภายในโรงเรียน การดําเนินงาน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   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 โรงเรียนบานหวยตมชยัยะวงศาอุปถัมภ ตาํบลนาทราย อําเภอลี้ จงัหวัดลําพูน 
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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 ผูบริหารและครูตองทราบถึงภารกิจหลักและตระหนักถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึน ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการ กระบวนการ เทคนิควิธีการ และกิจกรรมนิเทศ ตลอดจน

ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนิเทศนํามาปรบัประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง ครูผูสอนในโรงเรียน

ใชเพียงแตจะสอนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียนแลว ยังจะตองมีการเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณในการทํางานใหทุกคนในโรงเรียน เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจใหครูสามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียน

การสอนของตนใหดียิ่งข้ึน และพัฒนาตามความตองการของนักเรียนดวยการใชเทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543: 53) การนิเทศภายในจะประสบ

ความสําเร็จได โดยมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผูสอน และบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือใน      การพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสําคัญการนิเทศภายในคือการเรียนรูของครูเพ่ือพัฒนา

ตนเองใหมีความรูทันการเปลี่ยนแปลง ทันเหตุการณ ซึ่งจะทําใหเขาใจวิธีการตางๆไดอยางชัดเจน วิธีการท่ีทําใหครู

สามารถพัฒนาตนเองไดหลายวิธี การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนครูดวยกัน นักเรียนมีโอกาสไดรับความรู 

ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความรูและรวมคิดวิเคราะหเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท้ังปญหาของตนเอง เพ่ือน ครูและ

พอแม เพ่ือหาแนวทางแกปญหารวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541: 87)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มุงสงเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการปฏิบัติและวัดผลสําเร็จของงานอยาง

เปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบได มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาอยางท่ัวถึงและ

ตอเน่ือง เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยางมี

คุณภาพ และไดมาตรฐาน (รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ, 2555: 13) 



- 156 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัย ซึ่ง

ประกอบดวยโรงเรียนในตําบลนาทราย ตําบลแมลาน และตําบลกอ จํานวน 11 โรงเรียน ยังมีการปฏิบัติการนิเทศนอย

มากและโรงเรียนสวนใหญก็ไมประสบความสําเร็จในดานการนิเทศภายใน เพ่ือแกปญหาในดานการเรียนการสอน 

กระบวนการดําเนินการแตละโรงเรียนยังขาดเปาหมายอยางชัดเจน   สวนใหญการนิเทศขาดความตอเน่ือง การนิเทศ

ไมเปนระบบ  กิจกรรมการนิเทศไมหลากหลาย ผูนิเทศมีภาระงานมากเกินไปจนไมสามารถทําการนิเทศตามปฏิทินได  

จากขอมูลดังกลาวทําใหผู วิจัยในฐานะครูผูสอน ไดตระหนักถึงปญหาการนิเทศการศึกษาซึ่งเปน

กระบวนการท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยท่ีผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางหน่ึง

สําหรับใหผูเก่ียวของกับการนิเทศภายในสถานศึกษานําไปประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานศึกษาและความ

ตองการของโรงเรียนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน และ ขนาดโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 12 คน จาก 11  โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

            กลุมตัวอยาง ครูผูสอนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ประจําปการศึกษา 2557  จํานวนท้ังสิ้น   123 คน จาก 11 โรงเรียน วิธีเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาด

ตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608) จากน้ันจึงแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยางตามจํานวน

ประชากรในแตละโรงเรียน  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ 

(Check List) เก่ียวกับการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA ของ 

Deming (Deming, W. Edwards ,1989: 84-85) มีจํานวน 40 ขอ  โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ดาน  คือ ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  ดานการตรวจสอบและกํากับติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียน และ ดานการประเมินผลและแกไข 

ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา 

(IOC) อยูระหวาง 0.8-1 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.971 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากผูบริหารและ

ครูผูสอน ในโรงเรียนศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 ในปการศึกษา 

2556 จํานวนท้ังสิ้น 135 คน ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา จํานวน 135 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนํา

แบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนการวิเคราะหขอมลู      

  

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การดําเนินงานการนิเทศภายในของ

โรงเรียน ทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการ

ดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน จําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน โดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least 

Significant Difference)  โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร    
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2   

  1. ระดับการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2   โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ 

“มาก” ทุกดาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางานและขนาดโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบ

การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน จําแนกตามประสบการณในการทํางานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของ

โรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 3. ผลการศึกษาแนวการพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 คือโรงเรียนตองซักซอมทําความเขาใจกับครูผูสอนวาการนิเทศ

มีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง มีตารางปฏิทินวางแผนการนิเทศภายใน การนิเทศจะเปนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน

อยางมีกัลยาณมิตร มีการสรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเน่ือง ขอมูลท่ีสรุปจากคณะกรรมการ

ประเมินมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบเพ่ือจะไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรยีน  ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2   มีประเด็นสําคญัท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเปนการลด

ชองวางตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  เปนตัวเช่ือมประสิทธิภาพในการทํางาน ใหดําเนินไปอยางเปนระบบ มีข้ันตอนอยางมี

คุณภาพ ดังน้ันการนิเทศภายในจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีเพราะวาการนิเทศ

ภายในเปนยุทธศาสตรโรงเรียนเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความรวมมือรวม

ใจของบุคลากรภายในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานอยางชัดเจนเปนระบบอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการ จะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงไมได ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นวพร งามลออ (2552: 40)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการนิเทศการศึกษาประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเอกชน เขตบางกอกนอย ผลการวิจัยสรุปไดวา การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด  ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ และ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วาสนา มัคนา (2553: 

บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผลปรากฏวา

ผูบริหารโรงเรียนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก มีการดําเนินการนิเทศภายในทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด 

 การเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจข้ึนอยูกับ

ประสบการณในการทํางาน ท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกตางกันท้ังในดานการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การตรวจสอบและกํากับผลการนิเทศภายในโรงเรียน และการประเมินผลและแกไข

ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย สมโภชน เรืองมะเริง (2551: 76-80) ไดศึกษาการพัฒนาการ

นิเทศภายในโรงเรียนลุงถอนราษฎรอุทิศ อําเภอจักราช สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2  ผลการ

ดําเนินงาน พบวา วงรอบท่ี 1 ทุกคนมีความรูความเขาใจ ตามกรอบงานการนิเทศภายในทักษะในการปฏิบัติการนิเทศ 

ปญหาอุปสรรค คือครูมีประสบการณการสอนนอย ทําใหไมกลาเสนอแนะความคิดเห็น การพัฒนาวงรอบท่ี 2 พบวาครู

มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน สามารถปฏิบัติการนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ   

สําหรับการเปรียบเทียบการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน อาจสืบเน่ืองมาจากขนาด

โรงเรียนในเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีลักษณะบริบทโรงเรียน

ใกลเคียงกัน มีการจัดอบรม สัมมนา ผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน และท่ีสําคัญมีการประเมินการ

ดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนท้ังเครือขายสม่ําเสมอ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง จึงทําใหโรงเรียนท่ีมีขนาด

ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนไดอยางครบถวน ตามข้ันตอน สงผลการ

ดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนท้ังขนาดโรงเรียนใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กไมแตกตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ นนทรัตน เทศารินทร (2554: บทคัดยอ)  ไดศึกษาในเรื่องการดําเนินงานการนิเทศภายใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลศึกษาคนควาไดวา บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเดียวกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 แนวทางในการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  คือโรงเรียนตองซักซอมทําความ

เขาใจกับครูผูสอนวาการนิเทศมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง ซึ่งอาจจัดทําโครงการรองรับ มีตารางปฏิทินวาง

แผนการนิเทศภายในเปนรายภาคเรียน ตลอดจนผูมีสวนรวมกําหนดเกณฑการนิเทศภายใน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบในการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศจะเปนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนอยางมีกัลยาณมิตร มีการ

สรางขวัญกําลังใจผูรับนิเทศ มีการติดตามอยางตอเน่ือง กระตุนสม่ําเสมอและเปนระบบ ขอมูลท่ีสรุปจากคณะกรรการ

ประเมินมีการแจงผลใหผูรับการนิเทศทราบ และจักไดวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วันทนา ศิวาคม (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนทุงศรี

เมืองประชาวิทย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ปรากฏวา ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจในการ

พัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน สามารถพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนได โรงเรียนมีการ

ดําเนินงานนิเทศภายในท่ีพัฒนาปรับปรุงมาใชนิเทศภายในโรงเรียน ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง สงผลให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนตามลําดับ ยังสอดคลองงานวิจัยของ อัมพร อ่ิมนาง (2550: 111-116) ไดศึกษาการพัฒนา

ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบานนาเพียงใหญ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   ผลการศึกษาคนควา พบวา การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการชวยใหครูมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิบัติงานจริง และการสังเกตการสอนชวยใหผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติการนิเทศสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติจริงไดอยาง

เหมาะสม และเกิดประโยชนตองานของตนเอง ทุกฝายมีสวนรวมในการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา การวางแผน และ

กําหนดทางเลือกการสรางสื่อ และเครื่องมือรวมกันโดยกําหนดชัดเจนในแผนปฏิบัติการ ครูผูสอนมีความพึงพอใจมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันและการนิเทศภายในเปนไปอยางกัลยาณมิตร 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิจัย การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน แตการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีคาเฉลีย่เปนอันดับสุดทายน้ัน ควรมีสรางความเช่ือมั่นดวยการกระตุนใหกําลังใจใน

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยูเสมอ มีการเสรมิแรงอยางเหมาะสม จะชวยใหการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

พัฒนาตนเองอยูเสมอ  และควรสรางความสมัพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนระหวางผูนิเทศกับผูรับนิเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติการ

นิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปอยางเรียบรอย 

 2. จากผลการวิจัย การดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ดานการตรวจสอบและกํากับติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

เปนอันดับรองสดุทายน้ัน ควรมกีารติดตามการนิเทศภายในโรงเรยีนอยางตอเน่ืองตามปฏิทินการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

   1. ควรทําวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก  

   2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม 

   3. ควรศึกษาปจจัย สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
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ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน       

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการ

ดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม การเลือก

กลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครผููสอน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 86 คน ใน 6 โรงเรียน สังกัดสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามประเมินคา สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (f)  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจยั พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนครูผูสอน การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.18) 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.24) คาความสัมพันธ

ระหวางระหวางการบรหิารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีความสมัพันธทางบวกในระดับสูงมาก (rXY =.867)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ :  การดําเนินงาน การบริหารสถานศึกษา การประกันคณุภาพภายใน  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 

การประกันคณุภาพการศึกษาในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาเปนแกนนําในการ

สรางความมั่นใจ โดยเริม่ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ การนําขอมลูสารสนเทศและ

องคความรูเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษท่ีทันสมัยและนาเช่ือถือเก่ียวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ

ประเทศมาใชในกระบวนการสรางวิสัยทัศน กรอบแนวคิดเก่ียวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม

โลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเหมาะสมกับกาลสมัย

และทันเหตุการณ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก โดยสามารถนําขอมลูพ้ืนฐานเหลาน้ีไปพัฒนาเปนหลักสูตร

สถานศึกษา สูแนวทางจัดการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การประกันคณุภาพน้ันยังครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและ

ภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการท่ีมีการวางแผนลวงหนาและมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ 

เพ่ือท่ีจะสรางความมั่นใจท่ีสมเหตสุมผลวาผูเรยีน จะมีความรูความสามารถ และ คณุลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว 

การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม ไดยึดหลักและแนวทางการดําเนินงานตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สมศ. โดยมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารงานของ

สถานศึกษา การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียน การใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวม

ขอมูล การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน และฝายตางๆ ตามแผนงานของโรงเรียน รวมท้ังการนําแนว

ทางการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาระบบงานมาขยายผลใหแกบุคลากรในสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชและยึด

เปนแนวปฏิบัติ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเปนระบบอยูในระดับดี แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล สถานศึกษาควรช้ีแจงเรื่องระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆ กัน เพ่ือสรางความ

เขาใจใหตรงกันเรื่องระบบประกันคุณภาพ สถานศึกษา ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมมือกัน วางแผน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลบุคลากรในสถานศึกษา ควรรวมกันจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน การ

นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลใหชัดเจน จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาใหครอบคลุม

ตอการพัฒนาการศึกษาทุกมาตรฐาน ดังน้ันการปฏิบัติงานของทุกฝายจึงจะบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว โดยสิ้นป

การศึกษา ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวบงช้ี

ตามมาตรฐานทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  

ผูบริหารควรมีภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ โดยมีการวางแผนและจัดทําโครงการท่ีสงผลสัมฤทธ์ิตอการ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ ไตรตรองและมีวิสัยทัศน โดยสงเสริมสนับสนุน

ครูผูสอนในการผลิตสื่อการสอน สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความ

ตองการของผูเรียน รวมท้ังมีกิจกรรมสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง ใหฝกทักษะการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และจัดใหมีโครงการพัฒนาดานสุขนิสัยเรื่องความสะอาดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การรักษา

ความสะอาดหองนํ้า หองสวม หอพัก หองครัว โรงอาหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากร ครู และผูเรียนใหมี

คณุธรรมจริยธรรม  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางาน มีความริเริ่ม และมีวิสัยทัศน มีความสามารถทางวิชาการ 

และเปนผูนําทางวิชาการ ควรบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวมและโปรงใสตรวจสอบ

ได สงเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสมบูรณยิ่งข้ึน สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหมี
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สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสวงหาแหลงเรียนรูและความรวมมือจากทุกฝาย (รายงานประจําปของ

สถานศึกษาปการศึกษา, 2556) 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา

ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม   เพ่ือคนพบขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     

เกิดความตอเน่ือง และทําใหระบบการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตืน่ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

2.  เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ครูและคณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูและคณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําป

การศึกษา 2557 จํานวน 86 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970 : 607-610) ผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผูสอน จํานวน 76 คนและ

คณะกรรมการโรงเรียน ท้ังสิ้น 30 คน จาก 6 โรงเรียน 
  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบสอบถามของ นางสาวจิราภา วิชาชาญ, (2550) คือ เปนแบบ 

สอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบชนิด

ตรวจสอบรายการ (Checklist) สรางตามทฤษฎีของ เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา

ของผูบริหาร มีจํานวน 48 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 8 

ดาน คือ 1)ดานภาวะผูนํา (Leadership) 2)ดานแรงจูงใจ(Motivational Forces) 3)ดานการติดตอสื่อสาร

(Communication)  4)ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกัน (Interaction Influence) 5)ดานการตัดสินใจ

(Decision-making)  6)ดานการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (Goal Setting or Ordering) 7)ดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน (Control)  8)ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายใน มีจํานวน 36 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายใน เปน 6 ดาน  1)การจัดการศึกษาและการเตรียมการ  2)การวางแผนการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

3)การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  4)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  5)การพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  6)การประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5  ทาน โดย

มีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ .96  และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ .89 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจาก ครูและ

คณะกรรมการโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จากคะแนนขอมูลแบบสอบถาม การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทําการคํานวณหาคาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (r) และหาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา

ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน นํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 1.1. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.18) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ”มาก” ทุกดาน 

 1.2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.24) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ”มาก” ทุกดาน  

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 2.1. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงมากกับดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2.2. ผลการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยภาพรวมความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา

ของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.867) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากปการศึกษาท่ีผานมาน้ัน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตําบลแมตื่น  อําเภออมกอย  จังหวัด

เชียงใหม ตองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษาตื่นตัวกันมาก การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารน้ันจึงอยูในระดับ

มาก และการดําเนินงานประกันคุณภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวม

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานภาวะผูนํา 

ดานแรงจูงใจ  ดานการตัดสินใจและดานการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการอยูในระดับมากทุกดาน  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วารุณี  สิงหเสนห, (2545)  เรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพงาน

วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมจะพบวาอยูในระดับมากท้ัง 6 พฤติกรรมและเมื่อพิจารณาเปน

รายปจจัย พบวาผูบริหารใชปจจัยการบริหารดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก 

ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนอําเภอ เขตภูมิภาคตะวันตก บริหารจัดการโดยบุคลากรแสดงความ

คิดเห็นเปดโอกาสใหบุคคลากรแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานโดยอิสระ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ แสดงความสามารถและพัฒนาจุดเดนของตนเองอยูเสมอ อีกท้ังมีวิสัยทัศน สามารถกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายของงานใหชัดเจน เชนเดียวกับแนวคิดของกริฟฟธ (Griffiths)  ท่ีไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม

ภาวะผูนําและพบวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมในการเปนผูผลักดัน คือ ใหโอกาสผูมีสวนรวมพัฒนาท่ี

รับผิดชอบ และสนับสนุนใหทํางานใหดีข้ึน เขาใจปญหาและสามารถประสานงานไดดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิ

ริวรรณ พูลสมบัติ, (2548) ท่ีศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัด

กาญจนบุรี ดานภาวะผูนํามีคา เฉลี่ยมากท่ีสุด 

          การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการนํา

แผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช ดานการวางแผนการประกันคณุภาพทางการศึกษาและดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา ดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของประสาน  ลักษณาวงค, (2546) ท่ีศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศการศึกษาของ

ผูบริหารกับการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบครีีขันธ เขต 1 พบวาระดับ

การประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการดําเนินงาน

การประกันคณุภาพภายในดานการควบคุมคณุภาพการศึกษา มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด ผลดังกลาวอาจ

เน่ืองจากเปนข้ันตอนแรกของการดําเนินงาน บุคลากรทุกคนมสีวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

และขอมลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา เปนการดําเนินการเพ่ือใหความรู และสรางความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพ

ภายในแกบุคลากรทุกคนในองคกรจึงตองใหความสําคัญรวมกําหนดแนวทางการทํางานเพ่ือใหบรรลวัุตถุประสงคท่ีตั้ง

ไว สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ วิโรจน พวงอินทร (2548) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในของอาชีวศึกษา จังหวัด

กาญจนบุรี อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สมชาติ  แกวขาว (2545) ศึกษาวิจัยการดําเนินงาน

การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญั จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับมาก 

ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.867) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  พูลสมบัติ, (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารมีการใชสารสนเทศการศึกษาในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบในการวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบวาการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานแรงจูงใจ ดานการ

ตัดสินใจและดานการกําหนดเปาหมายหรือการสัง่การ และในสวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการนําแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช ดานการวางแผนการประกันคุณภาพทางการศึกษาและดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา ดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา แตท้ังน้ี ควรปรับปรุงในดานการติดตอสื่อสาร และดาน

การศึกษาและการเตรียมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยดําเนินการดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสรางความ

ภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูรวมงาน ควรพัฒนาทักษะการโนมนาวและกระตุนใหบุคลากรเกิดความ

ภาคภูมิใจท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือหนวยงาน รวมท้ังศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบใหแรงจูงใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายลดลง ผูบริหารควรรับรูและเขาใจปญหาท่ีบุคลากรกําลังเผชิญ การมีปฏิสัมพันธของผูบริหาร

และบุคลากรท่ีควรมีลักษณะการติดตอแบบฉันทมิตรและเต็มไปดวยความมั่นใจและไววางใจกัน การวินิจฉัยสั่งการท่ีให

เกิดพลงัจูงใจแกบุคลากรท่ีจะตองนําไปการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีบุคลากรควรคํานึงถึงเปาหมายหรือผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา โดยผูบริหารใชขอมูลในการควบคุมงาน (เชน ขอมูลดานบัญชี ผลการสอน ฯลฯ) หรือการตรวจสอบเพ่ือ

เปนแนวทางในการปรุงงานและแกปญหาของสถานศึกษา สรางบรรทัดฐานของผลงานท่ีตองการไวสําหรับเปรียบเทียบ

ผลงานท่ีทําได  

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาในดานการศึกษาและการเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการและหรืออนุกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีมีความรูในการประกันคุณภาพ

ภายใน มีแผนปฏิบัติการท่ีผานการพิจารณาปรบัปรุงจนมีความเหมาะสม รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกบุคลากรเพ่ือให

ทําหนาท่ีตามแผนประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ ผูประเมินในสถานศึกษาควรมีการประเมินมาตรฐานของ

สถานศึกษาตามแนวท่ีกําหนดทุกข้ันตอน และ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินภายในท่ีสมบูรณเสนอให

หนวยงานตนสังกัดทราบ นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาทบทวนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ใหมีความพรอมดานการบริหารและการจัดการภายในเพ่ือรองรับการประเมินจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบสภาพอุปสรรคปญหาในการบรหิารหารสถานศึกษาจาํแนกตาม     

บริบทพ้ืนท่ี 

2. ควรวิจัยเรื่องความแตกตางระหวางการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณการทํางาน 

3. ควรวิจัยเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในท่ีสอดรับการเปนประชาคมอาเซยีน 

4 .ควรวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอคณุภาพการบริหารสถานศึกษาสอดรับการเปนประชาคมอาเซียน 
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อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ตฤณธวัช  ธุระวร ผูทรงคณุวุฒิท่ีคอยแนะนําใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 

ตลอดจนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 5 ทาน คือ 1.อาจารย ดร.สุชาติ ใจภักด ี2.อาจารย ชนิดา ธรรมวิวรณกุล 3.

อาจารย นานนํ้า บัวคลาย 4.อาจารย ยงยุทธ ปญญาปอ 5.อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือ

เปนพระคณุอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรณุาใหความรูและใหคํา 

แนะนําดวยดเีสมอมา ขอขอบพระคุณครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม และท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรณุาตอบแบบสอบถามจึงขอกราบขอบพระคณุทุกทานเปนอยาง

สูง ณ โอกาสน้ี 

 และขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจ สนับสนุนในการทําวิทยานิพนธเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือน

นักศึกษาทุกคนท่ีคอยหนุนใจซึ่งกันและกัน 
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การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

Performance of Internal Quality Insurance in Small Schools                                                                                                        

under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 

นคร  เนติพล* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ตอ

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีประสบการณการทํางาน และอําเภอท่ีตั้ง 

กลุมตัวอยาง ประกอบดวยโรงเรียนท่ีทําการศึกษาจํานวน 44 โรงเรียน แบงเปนผูบริหาร จํานวน 44 คนและครูผูสอน 

จํานวน 192 คน รวม 236 คน วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตําแหนงหนาท่ี ดวยคา t - test แบบอิสระ 

และเปรียบเทียบระหวางอําเภอกับประสบการณการทํางานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดย

เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé สรุปได ดังน้ี 

 1. ระดับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีผลการดําเนินการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบ จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีดวยคาสถิติ t – test โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 3. เปรียบเทียบจําแนกตามอําเภอ ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) กลุมตัวอยางท่ีมีอําเภอท่ีตั้งของ

สถานศึกษาตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

           4. วิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูตางอําเภอกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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 

          การศึกษาเปนการพัฒนาคนเปนการสรางทุนมนุษยอันเปนหัวใจของการพัฒนาคนท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

เหมาะสม และเปนกลไกเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประเทศอีกทอดหน่ึง ท้ังน้ีการศึกษาดังกลาวตอง

เปนการศึกษาท่ีมี “คุณภาพ” เทาน้ัน จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพของประชากรในชาติเพ่ือพัฒนาประเทศชาติอยางมี

คุณภาพตอไป กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทยใหมีมาตรฐาน

เปนเลิศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2546:14)  

          จากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สนับสนุนใหมี

การกระจายอํานาจบริหารการศึกษาไปยังทองถ่ิน และสถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพเพ่ือให

เกิดความมั่นใจวา ผูเรียนไมวาจะอยูในทองถ่ินใดก็ตามจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน โดยมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและประเมินภายนอก จึงกําหนดเก่ียวกับคุณภาพไวดังน้ี 

          หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพ

นอกระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงมาตรา 48  ใหหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันภายในสถานศึกษาใหถือวาประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง จึงไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการดังน้ี 

(สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,2549:7) 1)การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา  

4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6) การประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8) การพัฒนาคุณภาพากร

ศึกษาอยางตอเน่ือง 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 อําเภอ จากท้ังหมด 25 

อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม มีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดจํานวนท้ังสิ้น 156 โรง จําแนกเปนโรงเรียน

ขนาดใหญ 10โรง โรงเรียนขนาดกลาง 101 โรง และขนาดเล็ก 42 โรง จะเห็นวาโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาด

เล็ก และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  จํานวน 42 โรง  พบวาโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี    มีจํานวน  

5 โรง คิดเปนรอยละ11.90  โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช จํานวน 31 โรง คิดเปนรอยละ 73.81 

โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง มีจํานวน 6 โรง คิดเปนรอยละ 14.29 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3,2555:8)  
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          นอกจากน้ีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555  สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ซึ่งมีนักเรียนเขาสอบท้ังสิ้น 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   (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3,2555:8)  

          จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตนจะพบวาผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิของการ

ประเมินอยูในระดับต่ํา สะทอนวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมบรรลุมาตรฐาน ไมบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีได

กําหนดไว  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3,2555:8)  จากสภาพปญหาของโรงเรียนขนาด

เล็กดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการวิจยัเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

ขนาด ตามระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ประการ ซึ่ง

ผลการวิจัยจะทําใหทราบสภาพและปญหา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑดังกลาววามีสภาพ

และปญหาอยางไรเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีประสบการณการทํางาน และอําเภอท่ีตั้งของ

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีสังกัด 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 47 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหาร 

จํานวน 47 คน และครูผูสอนจํานวน 225 คน รวมท้ังสิ้น 272 คน แยกเปน 4 อําเภอ คือ อําเภอเชียงดาว อําเภอไชย

ปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย   

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 

(1970 : 608)  โดยแบงตามสัดสวนของจํานวนผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามอําเภอท่ีตั้งของ

สถานศึกษา ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประจําปการศึกษา 2557 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   

               เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) เก่ียวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงหนาท่ี อําเภอท่ีตั้งของ

สถานศึกษา และประสบการณการทํางาน และเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale)  มี 5 ระดับจํานวน  55  ขอ   โดยจําแนกขอคําถาม

เปนประเด็นตามระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

พ.ศ. 2546   โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ดาน (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

,2549:7)คือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศการจัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและทบทวน

คณุภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปและ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน  โดยมีคาความสอดคลอง

ของเน้ือหา (IOC) เทากับ 1.00 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.88 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

          ในการน้ีผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ผูบริหารและขาราชการครู) โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ในปการศึกษา 2557จํานวน ผูบริหาร 44 คน ครูผูสอน 192 คน   รวม 236 คน  ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมา 236 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะห

ขอมูล  

 

การวิเคราะหขอมูล 

          การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (%) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหา

คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ใชสถิติ t-test แบบอิสระและการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามอําเภอ ใชสถิติเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว one 

way ANOVA(F-test) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมในการดําเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 

8 ดาน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

2. การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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2.1 การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ดวยคาสถิติ t – test โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อ

พิจารณาแยกรายดาน พบวา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

2.2 การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  จําแนกตามอําเภอ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

– Way ANOVA) พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอําเภอท่ีตั้งของสถานศึกษา ตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษา 

ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ี

มุงเนนคุณภาพการศึกษา  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 การวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายคู ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 

สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว  มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใน

อําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยู

ในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใน

อําเภอไชยปราการและอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ี

มุงเนนคุณภาพการศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดานการรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป พบวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอไชยปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง พบวา สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

          ผลการการวิจัยการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูวิจัยมุงอภิปรายประเด็นสําคัญดังน้ี 

1. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยอยูใน 3 ลําดับแรก  และลําดับสุดทาย คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยูในระดับมาก ดานการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ท้ังระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มีหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงมาตรา 48 หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ควรจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
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โดยมีการจัดทํารายงานประจําปรายงานตนสงักัดหนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สอดคลองกับ สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ (2549:7) กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการออก

กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2546 โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ 

2. การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเพราะการประกันคุณภาพการศึกษามีหลักในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

มุงเนน การกระจายอํานาจ โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารรวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน 

ท้ังดานงานบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและใหอิสระแกผูสอนใน

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถ

ปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีความตองการของชุมชนและสังคมใหมาก

ท่ีสุด การเปดโอกาสการใหมีสวนรวมในการทํางานของครู คณะทํางานของสถานศึกษารวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน 

สงเสริม และติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษาและการแสดง

ภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได โดยสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและจุดเนนท่ี

ตองการพัฒนา มีการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท้ังครูและผูบริหาร จากหลักการดังกลาวจึงทําใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงตางกัน มีสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

ดิเรก  ศรีโยธา (2551 : 86) ท่ีไดศึกษาสภาพการดําเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรากร โพธิพฤกษ (2553:112  - 115) ไดวิจัยปจจัยท่ี

สัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชคือ ครูผูสอนและผูบริหาร ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยแยกเปนครูผูสอนจํานวน 302 คน ผูบริหารจํานวน 37 คน รวมท้ังหมด 

339 คน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง 

3. การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามตามอําเภอ พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามอําเภอ พบวา กลุม

ตัวอยางท่ีมีอําเภอท่ีตั้งของสถานศึกษา ตางกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทองพูล คําเรืองศรี (2553:131 - 133) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ เขต 2 

จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน ท้ังโดยรวมและรายดาน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

จํานวน 335 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน จําแนกตาม

สถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวาโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และดานการประเมินคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

4. การทดสอบสมมติฐานเปนรายคู การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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             ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว มีการ

ดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ดานการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมอาย มีการ

ดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตัง้อยูในอําเภอไชยปราการและอําเภอฝาง อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา พบวา สถานศึกษาท่ีตั้ง

อยูในอําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป พบวาสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเชียงดาว

และอําเภอแมอาย มีการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอไชยปราการ 

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง พบวา สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใน

อําเภอเชียงดาว มีการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา แตกตางกับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอฝาง อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

             โดยสามารถสรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบสถานศึกษาเปนรายคูของแตละดานแลว สถานศึกษามีการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สถานศึกษาท่ีตั้งอยูอําเภอไชย

ปราการมีคาเฉลี่ยของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยรวมสงูกวาอําเภอเชียงดาว อําเภอแมอาย

และอําเภอฝางตามลําดับ ท้ังน้ีอาจอนุมานไดวา ขาราชการครูท่ีสังกัดอําเภอไชยปราการ สวนใหญเปนขาราชการครูท่ี

เปนคนในพ้ืนท่ี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง มีเจตคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีอัตราการเคลื่อนยาย

นอย มีประสบการณในการทํางานสูง มีจํานวนครูท่ีบรรจุใหมในอัตราท่ีนอยกวา จึงสงผลใหคุณภาพในการทํางาน

โดยรวมมีมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรากร โพธิพฤกษ (2553:112 - 115)  ไดวิจัยปจจัยท่ีสัมพันธกับการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  

เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชคือ ครูผูสอนและผูบริหาร ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปการศึกษา 2553  ภาคเรียนท่ี 2  พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง    และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเจตคติตอการประกันคุณภาพ มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาดานนโยบาย  การบริหารและการปฏิบัติ ดานแรงจูงใจในการทํางาน การประกันและคณิต  ยลวงศ (2552 : 

147 – 150) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 2   โดยแยกตามขนาดของโรงเรียนพบวาสภาพการดําเนินงาน พบวาดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

 

ขอเสนอแนะ 

         ขอเสนอแนะท่ัวไป 

          1. สถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหแกครูและบุลากรทางการศึกษาใหเห็นความสําคัญของ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหครูมีบทบาท มีสวนรวมในการกําหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

          2. สถานศึกษาควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีคลอบคลุมสาระการเรียนรู และเผยแพร

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารชน 

          3. สถานศึกษาจัดทําขอมูลของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยการจัด

โครงสรางการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
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และการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มท่ี 

          4. สถานศึกษาควรศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ืองชัดเจนเปนรูปธรรม และจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษาใชขอมูลจากการ

วิเคราะหปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

          5. สถานศึกษาควรมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบใหกับบุคลากรทางการศึกษาใหชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติ

รับทราบหนาท่ีและขอบขายในหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบและมีกรรมการนิเทศกํากับติดตาม และนําผลการกํากับ

ติดตามน้ันมาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

          6. สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการตรวจสอบทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ใหใชวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสม โดยดําเนินการอยางตอเน่ือง และนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอไป 

         7. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เน่ืองจากการรายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําปเปนการแสดงภาระงานรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยรายงานความกาวหนา ผลของการ

ปฏิบัติ ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ 

          8. สถานศึกษาควรตระหนักในการเผยแพรประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษากับองคกรอ่ืน เพราะการเผยแพรประชาสมัพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูจะทําใหการเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน

และสามารถนําสิ่งดีๆจากหนวยงานอ่ืนมาประยุกตปรับปรุงใชในหนวยงานของตนเอง และเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของหนวยงานดวย 

          9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรใหมีการทบทวนนิเทศการปฏิบัติงานตามระบบการนิเทศการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการใหขอมูลยอนกลับแกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

          10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณตามความขาดแคลนของสถานศึกษามากกวา

การจัดสรรตามจํานวนนักเรียน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนนอยถาจัดสรรตามจํานวนนักเรียนอยางเดียวทําให

งบประมาณท่ีจะดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. ควรวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

4. ควรวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบรหิารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ 

5. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  ผู วิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบคุณ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยท่ีใหความอนุเคราะหขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการ

บริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูผูสอนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรุณาตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
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การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 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 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน อุปสรรคและขอเสนอแนะในการสงเสริม

ความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 18 คน  ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2557 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีใชวิธีการวิเคราะหเชิงอนุมาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการ

สรุปผลอยางเปนระบบ แลวเขียนรายงานในรูปแบบความเรยีงเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการ

สงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา หากพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานท่ีหน่ึง นักเรียนมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทํา

เปนคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานท่ีเนนอาเซียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนอาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ดานท่ี

สอง นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสงเสริมใหครูไดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดาน

ท่ีสาม นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มี

การสงเสริมการเรยีนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานท่ีสี่ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสรางความตระหนักและภูมิใจในความเปนเยาวชน

อาเซียน สําหรับอุปสรรคในการดําเนินงานน้ัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 77.78 ประสบปญหาเดียวกัน คือ 

การขาดแคลนครูหรือบุคลากรท่ีมีความถนัดดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซยีนศึกษา รวมท้ังการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน 

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     ครูชาํนาญการโรงเรียนบานแมหาด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน 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

เขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค เพ่ือใหบรรดาประเทศสมาชิก สามารถมีความมั่นคง

และดํารงสันติสุขอยูรวมกันอยางยั่งยืน ในสวนของ กรมอาเซียน (2552: 1) กลาววา การกําเนิดอาเซียน ถือเปนการ

สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค การสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย

ทางการเมือง การสรางสรรคการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมรวมถึงวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบน

พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน จนเปนท่ีประจักษแกนานาประเทศ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น

ของ สมใจ  กงเติม (2555: 5) วา การรวมตัวกันของประเทศเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 น้ัน เปนการสราง

สังคมภูมิภาคใหพลเมืองในประเทศอาเซียนอยูรวมกันอยางสมานฉันท  

ประเทศไทยไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันความรวมมือของอาเซียนใหมีความกาวหนามาโดยตลอด โดย

ไดเช่ือมโยงประเทศท่ีตั้งอยูบนภาคพ้ืนทวีปและประเทศท่ีเปนหมูเกาะท้ังหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่ง สัมภาษณ  คําผุย (ม.ป.ป.: 4) กลาววา ประเทศไทยไดรับมอบตําแหนงประธานอาเซียนตอจาก

สิงคโปร เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2551 โดยดํารงตําแหนงน้ีถึงเดือนธันวาคม 2552 ในชวงท่ีประเทศไทยดํารงตําแหนง

ประธานอาเซียน รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายหลักท่ีจะผลักดันไว 3 ประการ คือ 1) การอนุวัติขอผูกพันภายใตกฎบัตร

อาเซียน (Realizing the Commitments Under the ASEAN Charter) 2) การฟนฟูอาเซียนใหเปนองคกรท่ีมี

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 ของอาเซียนเกิดประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด ซึ่งประเด็นน้ี ได

มีการหารือในการประชุมระดับผูนําอาเซียนท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพและยุทธศาสตรท่ีประเทศไทยใชเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายขางตน คือ  1) การสรางความตระหนักรูของประชาชนเก่ียวกับอาเซียน  2) การสงเสริมความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับบทบาทประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน  3) การเสริมสรางใหประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 

ประเทศรวมตัวกันเปน “ประชาคมอาเซียน” ท้ังในดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

วัฒนธรรมภายใน พ.ศ. 2558 และ  4) การสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน 

โดยเฉพาะประเด็น ท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูของประชาชนโดยตรง ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ ในการ

เปนจุดศูนยกลางและเปนผูนําในอาเซียนอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังยัง

ตระหนักถึงความจําเปนท่ีคนไทยกับมิตรประเทศอาเซียนจะตองชวยกันผลักดันใหเกิดประชาคมอาเซียนข้ึนในป 2558 

น้ี 

การศึกษาเปนกุญแจสําคัญสําหรับพลเมืองของอาเซียน ใหตระหนักรูถึงการเช่ือมโยงหลายดานท่ีเก่ียวพัน

กับตน และสรางทักษะท่ีจําเปน รวมท้ังจะตองเสริมสรางใหเยาวชนเปนผูท่ีมีความสามารถ ไมเพียงแตนําสิ่งท่ีไดจาก

การเรียนรูไปประยุกตใช แตยังสามารถตอบสนองตอโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางอนาคตท่ีดียิ่งข้ึนของ

ตนเอง ครอบครัว และภูมิภาคอาเซียนโดยรวม ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10)  จึงไดพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา แลวกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 1) การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับอาเซียน 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ใหมีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสู

ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมการหมนุเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย ในอาเซียน 

4) การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรทีางการศึกษาในอาเซียน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5) 

การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ผูบริหารสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมความเปนเยาวชน

อาเซียนสําหรับนักเรียน ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมาย น้ัน แพรภัทร  ยอดแกว (2555: 372 

- 378) กลาวถึง การสรางเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนวา เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยจําแนก

คุณลักษณะดังกลาวเปน 3 คุณลักษณะ ดังน้ี  1) คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน ไดแก มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับอาเซียน มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค และ มีความ

ภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน  2) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ไดแก รักความสงบ

และการแกปญหาดวยสันติวิธี มีความเช่ียวชาญในอาชีพและความสามารถหลากหลาย มีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน เคารพ

สิทธิและหนาท่ีของผูอ่ืน มีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในภูมิภาค พัฒนาตนเองอยู

เสมอ มีความรับผิดชอบรวมกันในฐานะเปนสมาชิกของอาเซียน เคารพความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม และ ยึด

มั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน  3) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ ไดแก การใหความชวยเหลือ ความสํานึกในหนาท่ี การใหความรวมมือ ความอดทนอดกลั้น 

และการคํานึงถึงผูอ่ืน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาน้ัน ในระยะท่ีผานมา การดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 18 โรงเรียน ได

ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพ่ือกาวสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

และพยายามท่ีจะจัดการศึกษาใหมคีุณภาพ และดําเนินงานตามนโยบายอาเซียน แตจากการรายงานผลการดาํเนินงาน

ประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 (2556: 36) ในสวนของการดําเนินงานเตรียม

ความพรอมเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษาในสังกัด น้ัน พบวา โดยสรุปในภาพรวม โรงเรียนขยาย
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โอกาสทางการศึกษาท้ังหมด มีผลการดําเนินงานดังกลาว อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนการบงช้ีถึงการดําเนินงานของ

สถานศึกษา มีลักษณะกาวไปอยางชาๆ ซึ่งยังไมสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกระตุนใหสถานศึกษา

เตรียมความพรอมของนักเรียนสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนบานแมหาด จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยโดย

วิธีการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน ตาม

นโยบายท่ี 5 : การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ี

จะใชเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยใหมี

ความพรอมในการเปนพลเมืองท่ีดีของประชาคมอาเซียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1)  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

2)  เพ่ือศึกษาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้นจํานวน 18 คน โดยเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง การสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 2  ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับสถานภาพของผูใหการสัมภาษณ ไดแก เพศ 

อายุ ประสบการณในตําแหนง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสถานศึกษา  ตอนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณ จํานวน 

12 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชน

อาเซียนตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน โดยผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ แพรภัทร  ยอดแกว (2555: 372 - 

378) จํานวน 4 ดาน ไดแก  1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน  2) มีทักษะในการสื่อสาร  3) มีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค  4) มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน และ ตอนท่ี 3 เปน

แบบสัมภาษณ จํานวน 8 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีเก่ียวกับอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน ซึ่งผูวิจัยใชกรอบแนวคิด

ของ แพรภัทร  ยอดแกว (2555: 372 - 378) จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน  2) มี

ทักษะในการสื่อสาร  3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค  4) มีความภาคภูมิใจในความ



- 181 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

เปนพลเมืองอาเซียน ซึ่งแบบสัมภาษณน้ีไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความ

สอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.89  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth 

Interview) ในการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ท้ัง 18 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ

ประชากรท้ังหมด แลวรวบรวมขอมูลและบันทึกถอดคําของผูใหสัมภาษณแตละคน เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  

  การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของประชากรผูใหการสัมภาษณ จําแนกตามสถานภาพของผูใหการสัมภาษณโดยใช 

ความถ่ีและคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง และวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ดวยเทคนิค

การสรุปผลอยางเปนระบบ Content Analysis โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค 

แลวนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 

สภาพการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 หากพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานท่ี

หน่ึง : นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยจัดทําเปนคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานท่ีเนนอาเซียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนอาเซียนใน

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เชน อาสาอาเซียน อาเซียนหรรษา ภาษาอังกฤษสูอาเซียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตามบริบทของโรงเรียน เชน เสียงตามสาย ปายนิเทศ มุมอาเซียน สัปดาหอาเซียน เปนตน ดานท่ีสอง : นักเรียนมี

ทักษะในการสื่อสาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสงเสริมใหครูไดจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน จัดปายนิเทศ 

จัดหองศูนยภาษาตางประเทศ กิจกรรมพบเจาของภาษา กิจกรรมฝกทักทายเปนภาษาอังกฤษ การนําเสนอ

ภาษาอังกฤษวันละคําหนาเสาธง การสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะดานภาษาอังกฤษกับหนวยงาน

ภายนอก เปนตน ดานท่ีสาม : นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การหาขอมูลจากเว็บไซด โทรทัศน วิทยุ

สําหรับทําภาระงานในรายวิชา  การใชคอมพิวเตอรชวยสอน เชน e-learning  การเรียนการสอน  โดยใช CAI,        

E-learning เปนตน รวมท้ังการสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอรกับหนวยงานภายนอก 

ดานท่ีสี่ : นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ มีการสงเสริม

การจัดกิจกรรมท่ีสรางความตระหนักและภูมิใจในความเปนเยาวชนอาเซียน เชน การจัดคายอาเซียน การจัดงานวัน

กําเนิดอาเซียน 8 สิงหาคม การจัดขบวนพาเหรดที่เนนอาเซียนในงานกีฬานักเรียน การรวมกิจกรรม

เก่ียวกับอาเซียนกับโรงเรียนเครือขายสถานศึกษา เปนตน 

อุปสรรคและขอเสนอแนะในดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา อุปสรรคใน

การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 77.78 ประสบปญหาเดียวกัน คือ การขาดแคลนครูหรือบุคลากรท่ีมี



- 182 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

ความถนัดดานภาษาอังกฤษซึง่เปนภาษากลางในประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรูความ

เขาใจเก่ียวกับอาเซียนศึกษา รวมท้ังการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน สวนขอเสนอแนะก็สอดคลองกับ

อุปสรรค ซึ่งพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญตองดําเนินการเก่ียวกับการเสนอขออัตรากําลังครูผูสอนวิชาเอก

ภาษาอังกฤษและผูท่ีมีประสบการณดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับอาเซียนศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาครู

ใหเขารับการประชุม อบรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับอาเซียนศึกษา ตลอดจน

การศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเปนศูนยอาเซียนศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนตนแบบอาเซียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 

สภาพการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา มีลักษณะท่ีกาวไปอยางชาๆ 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

นโยบายเก่ียวกับอาเซียนศึกษายังไมชัดเจน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมและเศรษฐกิจ 

ทําใหสถานศึกษาท่ีอยูหางไกลจากสวนกลางของจังหวัดยังขาดความตระหนักถึงความพรอมในการรองรับการเปดประตู

สูประชาคมอาเซียน ดังน้ันสถานศึกษาจึงตองปฏิรูปการจัดการศึกษาท้ังระบบ ท้ังการปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูป

หลักสูตร การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนครูมืออาชีพ สอดรับกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Brown 

(2002) อางใน ธนะชัย  มากพูน (2556: 46) ท่ีไดศึกษาถึงวิธีการสอนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ โดยเนนศึกษาการรับรู

ของครูเก่ียวกับอิทธิพลขอวิจัยปฏิบัติ ท่ีมีตอ แนวความคิดในการ ปฏิบัติ และรับรูผลกระทบของความคิดดังกลาวตอ

การปฏิบัติการสอน  การศึกษาครั้งน้ี แสดงใหเห็นวาการพัฒนาบุคลากรมี ความสําคัญอยางมากตอหนวยงานหรือ

องคกร เพ่ือใหการดําเนินงานภายในองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยและ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว บุคลากร

เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานและสําหรับในสถานศึกษาก็จะทําใหเกิดผลดีตอครูผูสอนและผูเรียน เพราะการ

เตรียมความพรอมในดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในทักษะท่ีสําคัญ จึงมีความจําเปนอยางมากท่ี

ชวยใหบุคลากรอันเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศใหเจริญรุดหนาในประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 น้ี 

ประกอบกับ เอกราช  อะมะวัลย (2554: บทคัดยอ) ไดทําศึกษาปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชางฝมือ

ทหาร ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งพบวามีผลการวิจัยท่ีสอดคลองกัน คือ ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการ

เขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ปจจัยดานความเขาใจ 2) ปจจัยดานศักยภาพบุคคล 3) ปจจัยดานคุณภาพ

มาตรฐาน    4) ปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษา 

อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา อุปสรรคใน

การดําเนินงานของผูบริหารสวนใหญ คือ การขาดแคลนครูหรือบุคลากรท่ีมีความถนัดดานภาษาอังกฤษซึ่งเปน

ภาษากลางของประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียนศึกษา 

รวมท้ังการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนแกนักเรียน สวนขอเสนอแนะก็สอดคลองกับอุปสรรค ซึ่งพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญน้ัน ตองดําเนินการเก่ียวกับการเสนอขออัตรากําลังครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและผูท่ีมี
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ประสบการณดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับอาเซียนศึกษา แตอยางไรน้ันการไดรับจัดสรรอัตรากําลังคนใน

สาขาวิชาท่ีเสนอขอ นาจะยังมีขอจํากัดเก่ียวกับความไมเพียงพอของอัตรากําลังคนในสาขาวิชาท่ีตองการดังกลาวของ

หนวยงานตนสังกัดท่ีจะจัดสรรอัตราใหแกโรงเรียน นอกจากน้ี ควรมีการสงเสริมและพัฒนาครูใหเขารับการประชุม 

อบรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับอาเซียนศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ี

เปนศูนยอาเซียนศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนตนแบบอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดารา  ใจดี และวิยุทธ  จํารัสพันธ (2555: บทคัดยอ) ซึ่งได

ศกึษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ินและผูนําชุมชนเก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบวา บุคลากรทองถ่ินและผูนําชุมชนมี

ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง สําหรับแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน

และผูนําชุมชน คือแนวทางการจัดการฝกอบรมและแนวทางการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ประกอบกับมุกดาวรรณ  

รักสัตยมั่น (2555: บทคัดยอ) ก็ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง

พบวาโดยภาพรวมของฝายวิชาการการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็นวาทุกสวนงานของ

ฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่อง

ของดานหลักสูตรและการใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1)  ควรสงเสริมใหทุกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 มี

ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 2)  สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของเก่ียวกับอาเซียนศึกษา โดยการ

ประชุม การอบรมสัมมนาตลอดจนการศึกษาดูงาน 

 3) หนวยงานตนสังกัดควรมีการสํารวจความตองการเก่ียวกับอัตรากําลังคนของสถานศึกษา เพ่ือทําการ

เสนอขอจัดสรรอัตราตําแหนงจากสวนกลางตอไป  
 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1)  ควรศึกษาการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีไมใช โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 2) ควรศึกษาปจจัยท่ีมีตอการดําเนินงานการสงเสริมความเปนเยาวชนอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
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การทําวิทยานิพนธครั้งน้ี 



- 184 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

เอกสารอางอิง 

กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน.กรุงเทพฯ : บริษัทวิธิตา แอนิเมช่ันจํากัด. 

ธนะชัย  มากพูน. (2556). การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนรูสูประตูอาเซียนโรงเรียนบานวังตาลาดสมบูรณ 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ.การศึกษาคนควาอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลั 

มหาสารคาม. 

ดารา  ใจดี และวิยุทธ จํารัสพันธ. (2555). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชนเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย   อําเภอสีค้ิว 

จังหวัดนครราชสีมา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

แพรภัทร  ยอดแกว. (2555). โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3. “การเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน”.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

มุกดาวรรณ รักสัตยมั่น. (2554). การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน.งานวิจัย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2555). การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทยจํากัด. 

สมใจ กงเติม. (2555). การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ. 

สัมภาษณ คําผุย. (ม.ป.ป.). การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน.รอยเอ็ด. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2. (2556). รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2. ลําพูน: รานกาญจนกอปปปริ๊น. 

เอกราช อะมะวัลย. (2554). การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสู

ความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558. งานวิจัยการศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 



- 185 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

Performance Standards on Administration in Child Development Centers  

under Local Authority, Muang District, Lamphun Province 

พงศกร  กันสุทธิ * 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทราบปญหาและแนวทางแกปญหา

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอนาคต 

เครื่องมือท่ีใชมี 2 ลักษณะ เปนแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางคือ ผูปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางาน 5 ปข้ึนไป จํานวน 60 คน และ

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับประชากร คือหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน จํานวน  15 คน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ (Content 

Analysis)  ผลการวิจัย  สภาพการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

ผูปฏิบัติการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 เมื่อพิจารณาราย

มาตรฐานแลว มาตรฐานท่ี 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สามารถปฏิบัติได

มากกวาดานอ่ืน ผลการศึกษาพบวาปญหาสอดคลองกับแนวทางปญหา ดังน้ี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญให

ขอคิดเห็นวา ควรมีการทําความเขาใจในสวนของบทบาทหนาท่ีหนวยงานและสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน สรางความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญของ

การสนับสนุนการจัดการศึกษา การใชนวัตกรรมใหมๆ แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี ความ

ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาสื่อท่ีไมตรงกับความตองการของ

ผูเรียนและผูสอน ตลอดจนขอระเบียบกฎหมายตางๆ ท่ีจะเกิดผลดีแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมถึงทรัพยากรทาง

การศึกษาท่ีครบถวนเหมาะสม และความกาวหนาในอาชีพ สวนผลการศึกษาแนวคิดการพัฒนาในอนาคต พบวา ตองมี

การนํานโยบายในทุกระดับ มาเปนแนวในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและแกปญหาโดยการมีสวนรวม นํามาปฏิบัติใหไดตาม

มาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดย

การบูรณาการกิจกรรมในสาระการเรียนรู  สอดแทรกความรู ในเรื่องเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ ตามศักยภาพของผูเรียน 

คําสําคัญ :  การบริหารงาน,  มาตรฐานการดําเนินงาน,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 
* พงศกร  กันสุทธ ิ 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 ผูรับผิดชอบตองศึกษาหลักการของหลักสตูรใหเขาใจและสามารถนํามา

สูการปฏิบัติไดจริง เน่ืองจากการจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู 

ควบคูกับการใหการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7) คือ การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน 

ท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานตางๆ เพ่ือใหเด็กพัฒนาทุกดานท้ัง

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และลักษณะนิสัย อยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายผานการบูรณาการ 

ผานการเลนและกิจกรรมท่ีเปนประสบการณตรง เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ นําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางมีความสุข เปนคนเกง เปนคนดีของสังคมสอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน องคกรเอกชน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม และ

ความตองการภายในทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ซึ่งการจัดการศึกษาทองถ่ินมี

วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอม
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ทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และลักษณะนิสัยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการเต็มศักยภาพ มี

คณุธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตแนวคิด

เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีวา การเริ่มตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด ในงานแหงชีวิตจุดเริ่มตนคือการเริ่ม

ชีวิตในเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษาวาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ 

เปนชวงท่ีสําคัญชวงหน่ึงของชีวิตท่ีสมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

สําหรับปูพ้ืนฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพ่ือมีความพรอมในการพัฒนาในระดับตอไป 

 คุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จากการดําเนินงานท่ีผานมาและผลการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (2556: 4) พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงยังประสบปญหาดานอาคาร

สถานท่ี ขอจํากัดดานงบประมาณ ดานบุคลากร และประสิทธิภาพของบุคลากร ปญหาเด็กขาดเรียนบอยทําใหขาด

ความตอเน่ืองในการเรียน ปญหาการขาดความดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง ซึ่งทุกปญหาลวนสงผลกระทบตอพัฒนาการ

ของเด็ก ยิ่งไปกวาน้ันเด็กเหลาน้ีอยูในชวงท่ีสําคัญชวงหน่ึงของชีวิตท่ีสมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และ

เปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการปูพ้ืนฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพ่ือมีความพรอมในการพัฒนาในระดับตอไป 

 จากขอจํากัดและสภาพปญหาหลายๆ ดาน การบริหารงานเปนสิ่งสําคัญ ในการจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งมีหนาท่ี

รับผิดชอบดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหมืองงา  จึงไดศึกษาการบริหารงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน และตรงตามตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในอนาคต  

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูดูแลเด็ก 

โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ท่ีมีเง่ือนไขตองมีประสบการณการทํางาน 5 ปข้ึนไป จํานวน 60 คน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2557 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 109 ขอ ซึ่งผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553: 1) โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

จํานวน 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดาน

สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง

ของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.94 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.97 และ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

interview) สอบถามเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี และแนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2553: 1) มีจํานวน 14 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.94  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือแจกแบบสอบถามแก

กลุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยทําการสัมภาษณปากเปลากับกลุมประชากร เปนการสื่อสารแบบ Two 

ways Communication โดยมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแนวทางในการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลตาม

วัตถุประสงค และนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบ พบวาขอมูลท่ีไดยังไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดกลับไปสัมภาษณอีกครั้งเพ่ือ

ความสมบูรณของผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพท่ัวไปของประชากร จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถ่ีและคา รอย

ละ และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยแบงเปน 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร  3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและเปนรายดาน 

2. วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ 

Content Analysis  แลวนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนสรุป อภิปรายผลตามวัตถุประสงค  และนําเสนอผลการวิจัยใน

รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

 สภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวดลําพูน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา มาตรฐานท่ี 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 
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สามารถปฏิบัติไดมากกวาดานอ่ืน รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 4 ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.10 มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 มาตรฐานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ3.05 มาตรฐานท่ี 5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.98 และมาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 ตามลําดับ  

 ปญหาและแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 ดาน ซึ่งปญหาพบวา  

 1.  ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาปญหาดานสื่อการเรียนและอุปกรณการเรียน  หนังสือ

แบบเรียนสวนใหญไมเพียงพอ และไมตรงตามความตองการ ขาดสื่ออิเลคทรอนิกส สื่อสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร 

สื่อบางอยางไมนาสนใจ ลาสมัย ไมตรงกับสภาพปจจุบัน ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร ทําใหการสืบคนขอมูลทําไปได

ยาก และเกิดความลาชา 

 2.  ดานบุคลากร พบวามีจํานวนบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาดานปฐมวัย หรือดานการศึกษา ไมเพียงพอ สวน

ใหญเปนพนักงานจาง คาตอบแทนนอย มีการโยกยาย สับเปลี่ยน ลาออกบอยครั้ง ทําใหการเรียนการสอนไมมีความ

ตอเน่ือง ขาดการพัฒนาศักยภาพ ไมคอยไดเขารับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ บางแหงไดรับการถายโอนภารกิจ

มาจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ทําใหยังไมเขาใจบริบท และหนาท่ี 

 3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงอาคารสถานท่ีไม

มีความเหมาะสม ยังไมมีอาคารสถานท่ีเปนเอกเทศ สภาพแวดลอมไมมีความรมรื่น  สนามเด็กเลนมีเครื่องเลนไม

เพียงพอ พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมกลางแจงยังไมมีความเหมาะสมเทาท่ีควรบางจุดยังเสี่ยงตออันตราย และยังไมไดรับ

ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณมาแกปญหา 

 4.  ปญหาดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบวาการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผล ไมตอเน่ือง 

ไมเปนไปตามแผนและกําหนดท่ีวางไว หรือเกิดความลาชา มีกิจกรรมอ่ืนเขามาแทรกมากเกินไป สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ

พ้ืนฐาน เพ่ือการเรียนรูยังขาดความทันสมัย ไมเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางแหงยังไมไดปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ตามหลักสูตรและกิจกรรมท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 5.  ปญหาดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมคอย

ไดประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหประชาชนและผูปกครองไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากเทาท่ีควร ไมมีความ

ตอเน่ือง  ชุมชนไมใหความรวมมือ เห็นความสําคัญของการศึกษานอยกวาเรื่องของการทํามาหากิน และขาดความ

ตระหนักในบทบาทและภาระหนาท่ีในการรวมกันพัฒนาดานการศึกษาปฐมวัย 

 6.  ปญหาดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงาน

ผูจัดการศึกษาปฐมวัย และฐานะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร ยังมีการสนับสนุนและการดําเนินการท่ีไมตอเน่ือง เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการพัฒนาคอนขางนอย มีการพยายามผลักดันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไมประสบผลสําเร็จ 

 ในสวนของแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนแกปญหา พบวา ควรมีการทําความเขาในในสวนของบทบาท

หนาท่ีหนวยงานและสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน ไมวาจะเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเอง ท่ียังไมไดจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สรางความเขาใจในบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญในดานสนับสนุนการจัดการศึกษา การคิดริเริ่มสรางสรรค การใช
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นวัตกรรมใหมๆ ใหทันยุคทันสมัย แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี ความปลอดภัย การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาสื่อท่ีไมตรงกับความตองการของผูเรียนและ

ผูสอน ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีจะเกิดผลดีแกเด็กและผูปกครองท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา 

รวมถึงทรัพยากรทางการศึกษาท่ีครบถวนเหมาะสม ก็เปนสวนสําคัญ เชน การสอนภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความ

พรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน จัดอาคารสถานท่ีเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู และมีความทันสมัย เชน การจัดหองสื่อการ

เรียนรู หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และสุดทายคือความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรทาง

การศึกษาก็เปนสวนสําคัญท่ีจะเปนขวัญและกําลังใจในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหตรงตามมาตรฐานตอไป 

 แนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในอนาคต พบวา ตองมีการนํานโยบายท้ังในระดับชาติ ระดับ

กรมฯ ระดับจังหวัด รวมถึงระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง มาเปนแนวในการปฏิบัติเพ่ือวางแผน มีการนํา

ขอบกพรอง ปญหา อุปสรรคตางๆ ในปท่ีผานมามาเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กเอง

จะตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณเทศบัญญัติประจําป แผนพัฒนา 3 ป และเสนอบรรจุโครงการตางๆ ท่ี

จําเปนตอการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก และนํามาปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือจะไดสง

เขารับการประเมินจากองคกรตางๆ รวมไปถึงการสงเขาประกวดเพ่ือรับรางวัล และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือ

เขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการบูรณาการกิจกรรมในสาระการเรียนรู โดยสอดแทรกความรูในเรื่องเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน เชน สอนใหเด็กรูจักบริบทของ ประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยูในประชาคมอาเซียน ตกแตงศูนยใหเอ้ืออํานวยการเรียนรู 

ใหเด็กทํากิจกรรมเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน เชน วาดรูป พูดทักทาย รองเพลงฯ ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยของ

เราในดานตางๆ เชน ทักษะการคิด วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา มีเหตุผล มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และท่ี

สําคัญมีความรักในความเปนไทยใหมากข้ึน และยังมีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการสอน

ภาษาตางประเทศ โดยเจาของภาษาอีกดวย 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

 สภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

กิตติศัพท  ใจทน (2555: 50) ไดทําการวิจัยเรื่องมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยัเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา มาตรฐานท่ี 6  ดาน

สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถปฏิบัตไิดมากกวาดานอ่ืน และมาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 ปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของขาดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ขาดการสนับสนุนการจดัการศึกษา ขาดการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช มีปญหาความ

ปลอดภัยและความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี ความลาชาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาสื่อท่ีไมตรงกับความตองการ

ของผูเรียนและผูสอน มีขอระเบียบกฎหมายตางๆ ท่ีไมเอ้ือประโยชนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการขาด

แคลนทรัพยากรทางการศึกษา และขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มัณฑนา  

หริกจันทร และคณะ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนา
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เด็กเล็กขององคการบริหารตําบล จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการ ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานีในภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและผูดูแลเด็กมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการดําเนิน 

งานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากทุกดาน 

ดานท่ีมีความคดิเห็นระดับสูงสดุ คือ มาตรฐานดานบุคลากร 

 แนวทางแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พบวา ควรมีการทําความเขาใจในสวนของบทบาทหนาท่ีหนวยงานและสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน สรางความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเล็งเห็นความสําคัญใน

ดานสนับสนุนการจดัการศึกษา การใชนวัตกรรมใหมๆ แกปญหาในเรื่องของความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี ความ

ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความลาชาในการดาํเนินการจัดซื้อจดัจาง และการจัดหาสื่อท่ีไมตรงกับความ

ตองการของผูเรียนและผูสอน ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีจะเกิดผลดีแกเด็กและผูปกครองท่ีดอย

โอกาสทางการศึกษา รวมถึงทรัพยากรทางการศึกษาท่ีครบถวนเหมาะสม และความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของสถิต  สายชล (2555: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจยัแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบวาการเขามามีสวนรวม 

และเล็งเห็นความสําคญัของการจดัการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีผลทําใหการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา

อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ท่ีวาหลักการจดั

การศึกษาแกเด็กปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา โดยเนนการพัฒนาเด็กแบบ

องครวม ท้ังรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความ

แตกตางระหวางบุคคล มีการจดัประสบการณโดยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานการจดัการศึกษาปฐมวัย และให

ครอบครัว ชุมชนเขามามสีวนรวมในกิจกรรม เพ่ือใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคณุภาพและมีความสขุ 

และยังสอดคลองกับ Decker and Decker (1992) อางใน ศึกษา  คชโคตร (2538: 10) กลาววา โรงเรียนปฐมวัยเปน

โรงเรียนท่ีเตรยีมเด็กสําหรับสังคมใหมตามท่ีตองการ โดยมีจดุประสงคเพ่ือฝกเด็กในการทํางานและเปนสถานท่ีท่ีให

ความสุขแกเด็กซึ่งเด็กจะเรยีนรูดวยเหตผุล ไมใชการเรียนรูจากการบังคับ โรงเรียนปฐมวัยจะตองกําหนดนิสัยใจคอท่ี

จะตองปฏิบัตไิปสูนิสัยท่ีดีงาม หลักสูตรปฐมวัย สําหรบัเด็ก 3-6 ขวบ จะประกอบดวยการอาน การเขียน การคดิ

คํานวณ การเรียนรูภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การรองราํทําเพลงและหลักการทางจริยธรรม เด็กจะเรยีนรูจากการ

ปฏิบัติดวยการเลนสิ่งของ การทองเท่ียวไปในทุงนาและปาเขาลําเนาไพรใกล ๆ โรงเรียน การเลนเกมตาง ๆ การเรียน

การสอนจะยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 แนวคิดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ตองมีการนํานโยบายในทุกระดับ มาเปนแนวในการ

ปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและแกปญหา โดยการมีสวนรวม และนํามาปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน และยังตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนดวย โดยการบูรณาการ

กิจกรรมในสาระการเรียนรู โดยสอดแทรกความรูในเรื่องเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทักษะดานภาษาตางประเทศ ตาม

ศักยภาพของผูเรียน ซึ่ง โศภนา  บุณยะกลัม (2546: 8) ไดใหความหมายไววา การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการ

สอนซึ่งนําเอาสาระการเรียนรูตาง ๆ เขามาผสมผสานกันเพ่ือประโยชนแกผูเรียน โดยใชสาระการเรียนรูใดสาระการ

เรียนรูหน่ึงเปนแกนหลักแลวขยายวงกวาง ขวางออกไป เพ่ือใหการเรียนรูของผูเรียนเกิดความสมบูรณในตัวของเขาเอง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 11) ไดใหแนวทางโดยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
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รวมถึงการจัดการเรียนรูโดยจัดทําเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในเรือ่งของประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ โดยผลการการวิจัยของ

ปาจรีย รุจิแสวง (255: 21) เรื่องการเตรยีมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน พบวาระดับการเตรียมตัวดาน

การศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรวมมีระดับการเตรียมตัวอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีการเปดประชาคม

อาเซียนจะเกิดข้ึนในป 2558 ผูท่ีเก่ียวของควรมีความกระตือรือรนและสนใจท่ีจะเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนให

อยูในระดับมาก หรือมากท่ีสุด เพ่ือความกาวหนาทางการศึกษาของตนเองและพัฒนาระดับการศึกษาของประเทศไทย

ใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสํารวจความตองการทรัพยากรทางการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ

วางแผนการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ใหเพียงพอและตรงกับความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองในทุกดาน โดยตองเปด

โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีภาคีเครือขายท่ีจะมารวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา  

  3. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจังและเปน

รูปธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการดาํเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. ควรมีการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก   รองศาสตราจารย พนิดา  สิน

สุวรรณ  อาจารยท่ีปรึกษา ดร.สุจิรา  หาผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ    ดร.พิสิษฐ  ยอดวันดี ผูทรงคุณวุฒิ 

และผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยมี

ความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีไดกรุณาใหความรูและให

คําแนะนําดวยดีเสมอมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามและใหการสัมภาษณ จึงขอกราบขอบพระคุณ

ทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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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 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา เปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครอง และขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองในชุมชน ของ  5 หมูบาน ไดแก หมูบานแมสาว หมูบานหวยปาซาง หมูบานแมฮาง 

หมูบานสันปาขา และ หมูบานโปงไฮ จํานวนท้ังสิ้น 357 คน โดยวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie 

and  Morgan เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาทดสอบความเช่ือมั่นท่ี 0.80 สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตร

วิทยา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา   จําแนกตามหมูบาน 5 หมูบาน แตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สวนขอเสนอแนะจากผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สหมิตรวิทยา คือ เด็กควรไดลงมือทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรจัด

อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 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 well-

functioned 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 และเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ เน่ืองจาก เด็ก 

คือ รากฐานของมนุษย หากสังคมตองการผูใหญหรือบุคคลท่ีมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถอยางไร น้ัน ก็ตอง

ปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวมาตั้งแตยังเล็ก ซึ่งเด็กในปจจุบัน ยังขาดการรูจักคิด ไมรูจักพูด ไมมีความคิดสรางสรรค ทํา

อะไรไมเปน ซึ่งปญหาเหลาน้ีหากมองยอนกลับไปท่ีตัวเด็ก จะพบวา เราปลูกฝงเขา หรือเราฝกฝนเขาอยางไรบาง ซึ่ง

ความเปนจริงแลวเด็กสามารถเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอมและปจจัยอีกมากมาย ดังน้ันพัฒนาการ และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

ตอนโตจึงเปนผลมาจาก การเลี้ยงดู การปลูกฝง การอบรมสั่งสอน หรือการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย 

 การศึกษาระดับปฐมวัย เปนการศึกษาข้ันตน ท่ีจัดใหกับเด็กกอนวัยเรียน เพราะประสบการณท่ีเด็กไดรับ

ในชวงอายุน้ี เปนการสรางพ้ืนฐานความพรอมท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปนการปู

พ้ืนฐานในการพัฒนาสิ่งท่ีดีสําหรับชวงอายุตอ ๆ ไป การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณตาง ๆ ท่ีเด็กไดรับในระยะตน

ของชีวิต จะเปนรากฐานการพัฒนาคุณภาพประชากร สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 59) กลาวถึง การศึกษา

ระดับปฐมวัย วาเปนการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน และเปนการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความ

พรอมของเด็ก เพ่ือรับการศึกษาในระดับตอไป การจัดการศึกษาระดับน้ีอาจจัดในรูปของช้ันอนุบาลศึกษา หรือพัฒนา

เด็กในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการบริการ เพ่ือเตรียมความพรอมอยางนอย 1 ป กอนเขา

เรียนระดับอนุบาล และใหถือเปนการจัดการศึกษา ในระบบโรงเรียน เรียกวา การดําเนินการศึกษากอนภาคบังคับ จะ

เห็นไดวาเพ่ือเปนการใหโอกาสท้ังเด็กในเมืองและชนบท อยางเทาเทียมกัน จึงมีการจัดการศึกษาแกเด็กระดับอนุบาล

ทุกกลุม ท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิเศษ โดยจัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สวนสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 5) ไดระบุวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ การดูแลท่ีดีใหไดรับความรัก ความ

อบอุนแกเด็ก จะทําใหเด็กเปนผูท่ีมีความสดช่ืนแจมใส มองโลกในแงดี รูจักรักคนอ่ืน ดังน้ันการพัฒนาเด็กจึงเปนเรื่องท่ี

เก่ียวของกับบุคคล และสถาบันหลายฝาย ตั้งแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจน

องคกรท่ีจัดบริการพ้ืนฐานใหแกเด็กระดับปฐมวัย  

 การมีสวนรวมของสถาบันครอบครัวดานการศึกษาท่ีเห็นไดชัด ในระดับปฐมวัย ไดแก การท่ีพอแม 

ผูปกครองมักจะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางสถานศึกษาจัดข้ึน เชน การพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับคณะครู เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการจัดประสบการณรวมไปถึงพัฒนาการการเรียนรูของเด็กท้ัง

ท่ีบานและท่ีโรงเรียน ดังท่ีนอมพร  เสนหธรรมศิริ (2551: 52) กลาววา แนวทางท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะชวยใหครู

สามารถพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวน้ันก็คือ การไดรับความรวมมือท่ีดี 

จากผูปกครองของนักเรียนซึ่งถือวาเปนผูท่ีมีความใกลชิดสนิทสนมกับนักเรียนและรูจักตัวนักเรียนดีท่ีสุดเมื่อนักเรียนอยู

ท่ีบาน และในขณะเดียวกันครูก็คือผูท่ีมคีวามใกลชิดและรูจักนักเรียนดีท่ีสุดเมื่อนักเรียนอยูท่ีโรงเรียน การติดตอสื่อสาร

และใหขอมูลของนักเรียนท่ีตรงกันของท้ังสองฝาย จะทําใหสามารถดูแลและชวยเหลือนักเรียนไดอยางทันทวงทีเมื่อมี

http://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://%E2%C3%A7%E0%C3%D5%C2%B9%C7%D1%B4%CD%C0%C2%D2%C3%D2%C1.blogspot.com/2012/08/blog-post_28.html%23more
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ปญหาเกิดข้ึนกับนักเรียน เพราะฉะน้ันจึงถือไดวา “ครู” และ “ผูปกครอง” คือ บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยให 

การสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเครือขายศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (2555: 6) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา ในภาพรวมของการจัดการศึกษาปฐมวัย พบปญหาและขอเสนอแนะสวน

ใหญ คือ ในดานวิชาการ เด็กบางสวนมีพัฒนาการดานการสื่อภาษาคอนขางชา   จึงควรมีการพัฒนาสติปญญา ฝกให

เด็กมีความใฝรู ใหมีความคิดสรางสรรคท่ีสมกับวัย ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ พบวา ครูผูสอนดําเนินการ

สงเสริมการเรียนรูท่ีไมตอบสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก ขาดการสงเสริมใหเด็กคุนเคยกับหนังสือ และรัก

การอาน จึงควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการวางแผนนําผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก ดานอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย พบวา ควรจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน และ

ควรจัดกิจกรรมปองกันความปลอดภัยใหครอบคลุม นอกจากน้ีดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน พบวา 

การมีสวนรวมของชุมชนยังมีคอนขางนอย 

ผูวิจัยในฐานะเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบานโปงไฮ จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ีเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอันจะเปนแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว   อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม   

2. เพ่ือเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามหมูบาน  

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 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 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีถึง

ขอบขายงานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

บุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชน ซึ่งผาน

การประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.87 และมีคาความ

เช่ือมั่น เทากับ 0.80 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากผูปกครองใน

ชุมชน จํานวน 5 หมูบาน ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม ปการศึกษา 2557 จํานวน 357 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 357 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล       

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เก่ียวกับระดับทรรศนะของผูปกครองใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม ทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบทรรศนะ

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามหมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สวนขอเสนอแนะเก่ียวกับทรรศนะของ

ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย อาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีประกอบการบรรยาย   

 

ผลการวิจัย 

ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา 

ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ระดับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก ( X  = 3.63) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน

อาคารสถานท่ี อยูในระดับมาก ( X  = 3.71) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก ( X  = 3.66) 

ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับมาก  ( X  = 3.65  ) และดานการบริหารงานบุคลากร อยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.52  ) ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังน้ี 1) ดานการบริหารงานวิชาการ เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ เลือกใหสื่อไดตรงตามจุดมุงหมายและ

เรื่องท่ีจะทําการสอน ( X  = 3.77) รองลงมา คือ มีแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนระบบระเบียบ ( X  = 3.76) สื่อ

การเรียนการสอนเปนตัวกลางในการถายทอด ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไว ( X  = 3.75) ตามลําดับ 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ มีการแจงผลพัฒนาการใหกับผูปกครองไดรับทราบอยางตอ อยูในระดับปานกลาง  

( X  = 3.47) 2) ดานการบริหารงานบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ

แรก คือ ครูช้ีนําหรือแนะแนวทางใหผูเรียนไดคนควาหาความรูเอง อยูในระดับมาก ( X  = 3.60) รองลงมาคือ ครูมีการ

วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย เนนการประเมินสภาพจริง อยูในระดับมาก ( X  = 3.60) ครูสั่งสอนอบรมนักเรียน

ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง อยูในระดับมาก ( X  = 3.59) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ครูเอาใจ

ใสในการปฏิบัติงาน ในหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.34)     3) ดานการบริหารอาคารสถานท่ี 
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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 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ หองเรียนจัดมุมตาง ๆ ท่ีเด็กสามารถเลือกเลน และทํากิจกรรม

ได อยูในระดับมาก ( X  = 3.62) และ 4) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางบาน 

โรงเรียน และชุมชน เพ่ือใหโรงเรียนรูจักบานและชุมชนดีข้ึน อยูในระดับมาก ( X  = 3.78) รองลงมาคือ โรงเรียนให

ความรวมมือกับผูปกครองในการติดตอภารกิจตาง ๆ กับโรงเรียนเปนอยางดี อยูในระดับมาก ( X  = 3.75) โรงเรียน

แลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง ในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก ( X  = 3.72) ตามลําดับ และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คอื โรงเรียนใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชน 

อยูในระดับมาก ( X  = 3.52) 

การเปรียบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามหมูบาน พบวา โดยภาพรวมและ

รายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยทรรศนะของผูปกครองหมูบานแมสาว หมูบานหวยปาซาง 

หมูบานแมฮาง  และหมูบานสันปาขา มีทรรศนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สหมิตรวิทยาสูงกวา หมูบานโปงไฮ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน กลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานบริหารงานวิชาการ ควรให

เด็กไดลงมือทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง ดานการบริหารบุคลากร ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ดานอาคาร

สถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู และดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรจัดกิจกรรมใหผูปกครอง ครู เด็ก ชุมชนไดทํารวมกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสห

มิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 

ทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา 

ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานท่ี รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือ ดานการบริหารงานบุคลากร ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลสรวง  อุดมเดช ( 2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทรรศนะของผูปกครองตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนธนพรเซนตแมรี่แอน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก

เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูปกครองเห็นดวยมากท่ีสุดดานกิจการนักเรียนรองลงมาเห็นดวยมากดานบุคลากร ดาน

อาคารสถานท่ี ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานวิชาการตามลําดับ 

  การเปรยีบเทียบทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาสหมิตรวิทยา ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามหมูบาน 5 หมูบาน พบวา โดย
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ภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 โดยทรรศนะของผูปกครองหมูบานแมสาว 

หมูบานหวยปาซาง หมูบานแมฮาง และหมูบานสันปาขา มีทรรศนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยาสูงกวา หมูบานโปงไฮ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

กัลยาณี  สังฆเมธี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของผูปกครองตอการจดัการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองสมิ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การเปรียบเทียบ

ทรรศนะของผูปกครองตอการจดัการเรยีนการสอนของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตาํบลหนองสิม อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ดานบุคลากรและการบริหารจดัการแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 ดาน

อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 และดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ในสวนของขอเสนอแนะเก่ียวกับทรรศนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา  ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา 

1. ดานบริหารงานวิชาการ สวนใหญพบวา ควรใหเด็กไดลงมือทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของวันดี  เกตุบุรม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะ

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา” พบวาขอเสนอแนะของ

ผูปกครอง ดานงานวิชาการ คือ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเปนผูปฏิบัติและชวยตนเองมากข้ึน 

โรงเรียนควรเนนดานวิชาการ สือ่การเรียนการสอนควรมีหลากหลายแปลกใหม และอ่ืนๆเชน โรงเรียนควรเนนการ

ปลูกฝงในดานจริยธรรมกับเด็กใหมากข้ึน การจัดกิจกรรมควรแทรกสาระสนุกแปลกๆ รวมดวยจะไมทําใหเด็กเครียด 

และจัดกิจกรรมใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น รูจริงสามารถปฏบัิติได โดยมีสื่อประกอบกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กไดแสดงความคิดเห็น รูจริงสามารถปฏิบัติได โดยมีสื่อประกอบกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็ก  

2. ดานการบริหารบุคลากร สวนใหญพบวา ครูควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ

มาลัยทิพย  แกมชัยภูมิ (2552: 87) ไดศึกษาวิจยัเรื่อง “ความคดิเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ท่ีมตีอการบริหารงานโรงเรยีนเรืองศรีวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา” พบวาขอเสนอแนะ

ของผูปกครอง ดานการบริหารบุคลากร คือ บุคลากรมีความเอาใจใสนักเรยีน นิสัยดี ยิ้มแยม เปนท่ีพึงพอใจ รองลงมา 

ครู –อาจารยตอนรับผูปกครองดี ยิ้มแยมพูดจาดี ปริมาณเด็กนักเรยีนตอคุณครูผูสอน 1 ทาน ควรมปีริมาณไมมากนัก

เพราะคณุครจูะไดดูแลเด็กพรอมท้ังสอนเด็กใหมีคณุภาพมากท่ีสุดดูแลอยางใกลชิด 

3. ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สวนใหญพบวา โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและ

บริเวณสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรยีนรู :ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี  พังงา (2545: 72) ศึกษาความคาดหวัง

ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ดานการจัดสภาพแวดลอม พบวา ผูปกครองมี

ความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเฉลี่ยสูงสุด คืออาคารเรียนมีความมั่นคง

แข็งแรง และมีหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสวางเพียงพอ และมีอากาศถายเทไดสะดวก มีเครื่องเลนท้ังในรม

และกลางแจง และมีสนามเด็กเลนท่ีกวางขวางตามลําดับ ลักษณะการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน การวิจัย

ครั้งน้ีพบวา ผูปกครองมีความคาดหวังวาเครื่องเลนสนามควรจดัไวในท่ีท่ีเหมาะสมและเปนสดัสวน และเครื่องเลน

สนามควรจัดใหเพียงพอ 

4. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนใหญพบวา ควรจัดกิจกรรมใหผูปกครอง ครู เด็ก 

ชุมชนไดทํารวมกัน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของปภาณ  การจะนะดี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรือ่ง “แนวทางการ
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พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเลก็องคการบริหาร

สวนตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา”พบวา แนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมสีวนรวม

และการสนับสนุนจากชุมชนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษารวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เปนกระบวนการเรยีนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย นับตัง้แตการแสดงความคิดเห็น การวางแผนการดาํเนินการและการ

แกไขปญหาตลอดจน การควบคมุ กํากับ ตดิตามและประเมินผล เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวการท่ีจะเขามามีสวนรวมไดตองเกิดจากการประชุมช้ีแจง การประชาสัมพันธในดานตางๆ การ

ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ การแสดงความคิดเห็นการใหขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชน การจดักองทุนสงเสริมการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและการจัดใหมีการตดิตามและประเมินผล

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการบริหารงานดานบุคลากร ซึ่งถือวาเปนงานท่ีสําคัญงานหน่ึง

ของการบริหารการจัดการศึกษา 

  2. สถานศึกษาควร มีการจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูท่ีดีข้ึน 

  3. การสงเสริมใหครูไดใชเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการ

เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา 

  2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนประถมศึกษา   

  3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี ดวยความกรณุาอยางยิ่งจาก ดร.สุจริา หาผล อาจารยท่ีปรกึษา รอง

ศาสตราจารย พนิดา  สินสุวรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการใหคาํปรกึษาแนะนํา ตรวจ 

ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ตาง  ๆของวิทยานิพนธ พรอมใหขอเสนอแนะท่ีมีประโยชน มีความถูกตองตรงตามวัตถุประสงค และ

ขอขอบคุณคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาทางดานการศึกษาและการวิจยั เพ่ือใหผูวิจัยสามารถนํา

ความรู ประสบการณมาปรับใชในการทํางาน และขอบคณุครอบครัวท่ีคอยใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจ 

ประชาชนในชุมชน ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรณุาตอบแบบ 

สอบถามใหความคดิเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
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การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 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 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิจัยสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

และแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ีและคารอยละ และการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ แลวเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญสนับสนุนผูสอนให

เขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทําความเขาใจ โดยใหโอกาสผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เนนใหผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร วางแผนการ

ทํางานรวมกัน การวิเคราะหแผนปฏิบัติการ และมอบหมายหนาท่ีใหแตละฝายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวาง

เอาไว ซึ่งทําใหบุคลากรของโรงเรียนเขาใจถึงการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 สามารถดําเนินการและพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญตองการใหหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

มีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน มีคูมือหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมอบใหแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนํารูปแบบไปปรับใชใหเขากับ

บริบทของสถานศึกษาตนเอง เพ่ือจะไดมีทิศทางการดําเนินงานเดียวกันท่ัวประเทศ นอกจากน้ี ผูบริหารยังเห็นควรท่ี

จะตองมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูกับผูสอน ใหผูสอนไดมีองคความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการ

เรียนการสอนเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางอาเซียนใหมากข้ึน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพแก

นักเรียน สําหรับการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรแกนกลาง

อาเซียน ผูบริหารสวนใหญเห็นวา ควรมีการบูรณาการหลกัสูตรอาเซียนศึกษาใหเขากับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในรูปแบบเช่ือมโยงศาสตร หรือเน้ือหาตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันมาผสมผสานเขา 

ดวยกัน เพ่ือใหเกิดความรูท่ีมีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  

 
* ศักดิ์ชัย กันธวงค   ครูโรงเรียนบานหลายทา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

                          อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
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ในการปฏิบัติงานตองมีการนิเทศท่ีหลากหลาย มีการติดตามผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

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 

          การสรางความเขาใจเก่ียวกับบริบทหลักสูตร จะตองมีความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับมโนทัศนของหลักสูตร 

ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรความสัมพันธขององคประกอบหลักสูตร และการนําหลักสูตรไป

ใช ดังน้ันองคความรูจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทผูสอนในการใชหลักสูตรจากผูใหความรู เปน “ผูจัดการเรียนรู” มิใช “ผู

สั่งสอน”เพ่ือสะทอนใหเห็นวาความสําเร็จของหลักสูตรน้ันข้ึนอยูกับหลักสูตรและการสอน ซึ่งจะตองมีความสัมพันธ
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อยางเปนระบบซึ่งประกอบดวย หลักการพ้ืนฐานของหลักสูตร กระบวนการสรางหลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลผลิตของหลักสูตรโดยแตละสวนดังกลาว

ตองมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 

          หลักสูตรจึงมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเปนโครงรางกําหนดกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีจะนําไปสูการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตรวมท้ังเปนแนวทาง

ในการใหการศึกษา ใหวิชาความรู การถายทอดวัฒนธรรม การปลูกฝงเจตคติและคานิยม การสรางความเจริญเติบโต 

ความสมบูรณทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา หรืออีกนัยหน่ึงก็คือการพัฒนาผูเรียนในทุกๆดาน เพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาท่ีกําหนด ฉะน้ัน เพ่ือสามารถนําความรูเหลาน้ี

ไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูใหผูเรยีนอยางสูงสดุ อันจะเปนพลังการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ การสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษา 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวของกับอาเซียน จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาทุกแหงควรเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพ่ือการอยูรวมกับประชาชนของประเทศ

ตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

          ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท เนนการพัฒนา “บุคคล”  การเปลี่ยนกรอบความคิดของผูสอนใหขาม

แดน  การหลอหลอมอนาคตของอาเซียน  การสงเสริมใหผูสอนมีทักษะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนท้ังประชาชน

ของประเทศและประชาชนของอาเซียน เพ่ือใหผูสอนไดสงเสริมการเตรียมทักษะ  การปรับทัศนคติและเพ่ิม

สมรรถนะ  การเตรียมพรอมดานทักษะภาษา ความรูเก่ียวกับอาเซียน  การเรียนรูเรื่องการอยูรวมกันบนความ

แตกตาง  การเปดโลกทัศน  ของผูเรียนใหกวางข้ึนในระดับโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญท่ีจะตอง

นําเอาหลักการ จุดหมายโครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตรท่ีหนวยงานระดับชาติจัดไวไปใชใหเกิดผล ดังน้ันจึงตองมี

ความเขาใจบทบาทและหนาท่ี เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบ ดังเชน องคการ อินทรัมพรรย 

(2526: 18) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําหลักสูตรไปใชวา ตองมีความเขาใจหลักสูตรอยางชัด

แจง และจะตองศึกษาความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับสื่อการเรียนและวัสดุประกอบอ่ืน ๆ ตองเปนผูนําในการนํา

หลักสูตรไปใช ตองเปนผูเสริมขวัญกําลังใจแกผูสอน ตองจัดการดานบริการการใชหลักสูตรแกบุคลากรในโรงเรียน ตอง

จัดการประชุมเพ่ือวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการดําเนินการ ตองประสานงานการดําเนินการใช

หลักสูตร ติดตามผลการปฏิบัติงานและนิเทศประชาสัมพันธ สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

          ในปจจุบันประเทศไทย ยังมีการตื่นตัวในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนนอยมาก ดังผลการวิจัยของ 

ปาจรีย  รุจิแสวง (2555: 66) เก่ียวกับการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา สถานศึกษาตางๆ

ยังมีการตื่นตัวตอการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนไมมาก การประชาสัมพันธ ทางสื่อตางๆ การนําหลักสูตร

แกนกลางอาเซียนเขามาใชในโรงเรียน ยังไมแพรหลาย สาเหตุเพราะในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนเอง 

ยังมีความเขาใจ และความใสใจในเรื่องอาเซียนไมมาก ฉะน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน 

พัฒนาผูสอนใหนําหลักสูตรแกนกลางอาเซียนเขามาสอดแทรกในการเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

         เน่ืองจากผูวิจัย เปนบุคลากรคนหน่ึงท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเก่ียวกับสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 และแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ท้ังน้ีเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ีมาพัฒนา ประยุกตใชในการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมท่ีจะกาวสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนใน

ป 2558 น้ีตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

 

วิธีการวิจัย 

ประชากร 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

   เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับ

ผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยผูวิจัยใชกรอบ

แนวคิดของ สุรางค  โควตระกูล (2541: 186) โดยจําแนกขอคําถามเปน 2 ประเด็น คือ ดานสภาพการบริหารหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 6 ขอ และดานแนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

สําหรับผูสอน จํานวน 6 ขอ ซึ่งแบบสัมภาษณน้ีไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาดัชนีความ

สอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.97 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการสัมภาษณปากเปลา เปนการ

สื่อสารแบบ Two ways Communication ซึ่งมีแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแนวทางในการสัมภาษณผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ในป

การศึกษา 2557 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 100 ของประชากรท้ังหมด แลวรวบรวมขอมูลและบันทึกถอดคําของ

ผูใหสัมภาษณแตละคน เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพท่ัวไปของประชากรผูใหขอมูล จําแนกตามสถานภาพของผูใหขอมูลโดยใช ความถ่ีและคา

รอยละ เสนอในรูปแบบตาราง และวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ดวยเทคนิคการสรุปผล

อยางเปนระบบ Content Analysis นําผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุป อภิปรายผลตามวัตถุประสงค แลวนําเสนอผลการวิจัย

ในรูปแบบเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 

 สภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา การบริหารจัดการเพ่ือใหผูสอนใน

โรงเรียนไดเขาใจหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยใหผูสอนเขาประชุม อบรม สัมมนา แลวนําองคความรูท่ีได 

มาขยายผลตอท่ีโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนดวยกัน ผูสอนในโรงเรียนโดยมากมีสวนรวมในการ

บริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไมวาจะเปนข้ันตอนการประชุม วางแผน การ

วิเคราะหและการจัดทําหลักสูตร ทุกโรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการกระตุนการทํางานและ

แนะนําแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักสูตรแกผูสอน การนิเทศน้ีมักใชหลากหลายรูปแบบท้ังแบบเปนทางการและไม

เปนทางการ ผูบริหารมีวิธีการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

น้ี จะคํานึงถึงความถนัดของผูสอน และการดําเนินงานตองสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนดวย การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรแตละประเภท ผูสอนจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เชน การประชุมวางแผน การดําเนินงาน  

โดยลักษณะการมีสวนรวมของผูสอนในแตละคนก็จะแตกตางกันไปตามความถนัด การบริหารหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยมากมักพบกับอุปสรรค คือ ผูสอนขาดความเขาใจในตัวหลักสูตรอยางถอง

แท ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเทาท่ีควร 

 แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซยีน ตองอาศัยการนํา

องคความความรู เขาไปสอดแทรกในสาระวิชาหลักตางๆ โดยการเช่ืองโยง ผสมผสานศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกัน และ

ผูบริหารบางสวนใหความเห็นวา ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ใหกับทางโรงเรียน เพ่ือใหทุก

โรงเรียนท่ัวประเทศไดมีแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน การจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยน

ความรู โครงการจัดทําคูมือ และโครงการคายวิชาการอาเซียน เปนการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการจัดการหลักสูตร

แกนกลางอาเซียนใหมากข้ึน การพัฒนาผูสอน ดวยการสงเสริมใหเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา รวมท้ัง

วางเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคในการสอนท่ีชัดเจนรวมกัน การสรางความเขาใจระหวางผูบริหารสถานศึกษากับ

ผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานอาเซียนศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน โดยการผสมผสานองคความรูท้ังสองใหเขาดวยกันดวย

วิธีการสอดแทรกหรือเช่ือมโยงองคความรู การนิเทศแบบมีสวนรวม มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามผล

การดําเนินงานตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนอยางตอเน่ือง การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางอาเซียน ดวยการทําปฏิทินการดําเนินงาน ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงแกไข พัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

 สภาพการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญจะสงเสริมใหผูสอน

เขารับการประชุม อบรม แลวทําความเขาใจ โดยใหโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนนใหผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร วางแผนการทํางาน

รวมกัน การวิเคราะหแผนปฏิบัติการ และแบงมอบหมายหนาท่ีใหแตละฝายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางเอาไว 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีหมุดเช่ือมโยง (Linking Pin Function Theory) ของ Rensis Likert (1967) อางถึงใน  

ชญานิษฐ  สุขเกษม (2551: 15) ท่ีมีแนวคิด เก่ียวกับประสิทธิภาพของการทํางาน การทํางานเปนกลุม การ

ประสานงานกัน ซึ่งหากบุคลากรในโรงเรียนทุกคนใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการทํางาน ก็จะทําใหการทํางาน

น้ันมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ   สมยศ  นาวีการ (2545: 78) เรื่อง การบริหารแบบมีสวน

รวม ท่ีกลาววา กระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเก่ียวของในกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวน

เก่ียวของอยางแข็งขันของบุคคล  ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการ

บริหารท่ีสําคัญ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ีท่ีถือวาผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการ

บริหารใหเขากับผูใตบังคับบัญชาและตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเก่ียวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจท่ี

สําคัญขององคการ ไมใชเพียงแตสัมผัสปญหาหรือแสดงความหวงใย นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทํานอง  ภู

เกิดพิมพ (2547: บทคัดยอ) ท่ีไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพความคิด ความเช่ือและความยึดมั่นของแตละบุคคล แตละหนวยงาน แตละองคกร อีกท้ังยังข้ึนอยู

กับกาลเวลาแตละยุคแตละสมัยอีกดวย โดยการมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญในการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปน

กลุม (Teamwork) ท่ีมปีระสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทําใหผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณและอุทิศ

ตนมากยิ่งข้ึน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล ซึ่งทําใหบุคลากรของโรงเรียนเขาใจถึง

การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และจัดการแกไขและพัฒนาไดอยาง

ตอเน่ือง  

 แนวคิดการบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสวนใหญ ตองการใหหลักสูตรแกนกลาง

อาเซียนมีทิศทางและเปาหมายเดยีวกัน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน มีคูมือหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมอบใหแตละโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถนําไปปรับรูปแบบใหเขากับ

บริบทของสถานศึกษาตนเอง เพ่ือท่ีโรงเรียนท่ัวประเทศจะไดมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีก

ท้ัง ควรมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูกับผูสอน ใหผูสอนไดมีองคความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการ

เรียนการสอนหลักแกนกลางอาเซียนใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดนําความรูถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางอาเซียน 

ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรมีการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กับ

หลักสูตรแกนกลางอาเซียนในรูปแบบเช่ือมโยงศาสตร หรือเน้ือหาตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันมาผสมผสานเขา

ดวยกัน เพ่ือใหเกิดความรูท่ีมีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 

และในการปฏิบัติงานตองมีการนิเทศท่ีหลากหลาย มีการติดตามผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตรและเพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์  สิงหสีโว (2549: 

บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องปริมาณสัมพันธท่ีเนนการพัฒนา ความสามารถในการแกปญหา

และการตัดสินใจ ท่ีกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินใชหลักสูตรกับนักเรียนใหเหมาะสม ทําให

นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา การตัดสินใจท่ีดีข้ึน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย 

โดย วิชัย ตันสิริ (2549: 75) ท่ีระบุวาการปฏิรูปการฝกหัดผูสอนและการพัฒนาผูสอนเปนปจจัยตัวแปรท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู ควรจะตองมีระบบการฝกอบรมเพ่ือดึงเขาสูระบบการประเมินทุกๆ 5 ป และ

การพัฒนาตลอดชีวิต รวมท้ังการจัดระบบแรงจูงใจใหผูสอนทุกคนไดตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูท่ีเก่ียวของทางการศึกษา ควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางอาเซียน อยูเสมอ เพ่ือเปนการทบทวนองค

ความรูของผูสอน ใหมีความแมนยําเท่ียงตรง 

2. ควรใหบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังหมด มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ไมวาจะเปนผูสอน คณะกรรม

สถานศึกษา ชุมชน หรือผูปกครอง ไดมีสวนรวมในการวิเคราะห หรือวางแผนงาน เพ่ือท่ีจะไดความคิด ขอคิดเห็นท่ี

หลากหลาย ตรงกับบริบทของโรงเรียน และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทองถ่ิน 

3. ควรมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ือง โดยผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนท่ีมีความชํานาญ เพ่ือชวยให

ผูสอนไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ผูสอนแตละคนไดสังเกตการทํางานหรือการสอนของผูสอนคนอ่ืนๆ 

เพ่ือนําไปปรับปรุงการสอนของตน นอกจากน้ี อาจมีการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการสอนและรับเอาวิธีการใหมๆ จาก

ผูสอนคนอ่ืนไปทดลองใช รวมท้ังเรียนรูวิธีการชวยเหลือใหการสนับสนุนแกผูสอนคนอ่ืนๆ ดวย ถือเปนการชวยกระตุน

ผูสอนไดมีการวางแผนการทํางานรวมกัน รวมท้ังการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของผูสอน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสําหรับผูสอน โรงเรียนประถมศึกษา 

 2. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ท่ีสงเสรมิคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

 3. ควรวิจัยเรื่อง บทบาทของผูสอนในการจัดหลักสตูรแกนกลางอาเซียน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย พนิดา  สิน

สุวรรณ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีได

ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปน

พระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนํา

ดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบ

สัมภาษณใหความคิดเห็น จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

Personnel Management on Principles of Secularism (Gharavasa-Dhamma) in 
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Chiangmai Province  

under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 

พระครูปลัดศักดิ์สิทธ์ิ  วชิรญาณเมธี* 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 และเพ่ือศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 265 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4   เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล โดย

ใชการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 อําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 4 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน

สัจจะ ดานจาคะ ดานขันติ และ ดานทมะ ตามลําดับ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 

4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม พบวา   ดานสัจจะ ควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาตําแหนงหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบตอบุคลากรใน

สถานศึกษา  ดานทมะ ผูบริหารควรนําความรูดานบริหารมาใชกับบุคลากรใหเปนแนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขม

ใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดูตัวเองเวลาทํางานจะไดแกไขพัฒนาใหดีข้ึน  ดาน

ขันติ การบริหารงานตองมีความมุงมั่น อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได  ดานจาคะ 

ผูบริหารเปนคนท่ีเหน่ือยอยูกับงานบริหาร ตองมีนํ้าใจกับทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพ่ืองานสวนรวม ผูบริหารตอง

พัฒนาตนเองรอบดาน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค  
 

คําสําคัญ :  การบริหารงานบุคคล  ตามหลักฆราวาสธรรม  โรงเรียนขยายโอกาส  

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 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 ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภ ี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 ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 

และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญหนากับความกาวหนาจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว โดยปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการ

เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน ซึ่งโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพของคน โรงเรียนตองพัฒนาตนเอง ใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ และดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง

การบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน 

โดยยึดหลักการกระจายอํานาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัว 

เกิดความอิสระในการปฏิบัตงิานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มี

กําลังใจนําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาซึ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยทรัพยากรในการบริหาร 

 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียน

ขยายโอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  ท้ังน้ี 

เพ่ือจะไดมาซึ่งขอมูลอันจะเปนประโยชนในการพัฒนากําหนดแนวทาง และรูปแบบการบริหารจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษาและการบริหารงานบุคคล ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  
 

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน

ท้ังสิ้น 265 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณการ

ทํางานมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวของของโรงเรียนขยายโอกาส 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ท้ัง 4 ดาน รวม 40 ขอ ซึ่งขอ

คําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหมทุกแหง เพ่ือขอ

ความรวมมือในการกรอกขอมูล จํานวน 265 คน เพ่ือติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะหผลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัทําการวิเคราะหขอมลูดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

 2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  

โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับ และในสวนของแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาความถ่ีนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
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ผลการศึกษา 

 1. การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสัจจะ รองลงมาคือ ดานจาคะ 

และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานทมะ 

 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา 

 2.1 ดานสัจจะ เรียงลําดับคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ เมื่อใหสัจจะกับเพ่ือนรวมงานสิ่งใดในการ

ปฏิบัติและตองมุงมั่นทําใหได สิ่งไหนท่ีทําไมไดจะไมสัญญา (f=26) รองลงมา คือการบริหารงานเนนความโปรงใส 

ซื่อสัตย ยุติธรรม ท้ังตอหนาและลับหลังเปนคุณธรรมท่ีสําคัญยิ่ง (f=21) 

 2.2 ดานทมะ เรียงลําดับคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารควรนําความรูดานบริหารมาใชกับ

บุคลากรใหเปนแนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขมใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดู

ตัวเองเวลาทํางานจะไดแกไขเวลาพัฒนาใหดีข้ึน (f=16) รองลงมา คือการสงเสริมใหเพ่ือนรวมงานในการพัฒนาตนเอง

ในทางท่ีดี เปนสิ่งท่ีผูบริหารทุกคนควรทําเปนอยางยิ่ง (f=15) 

 2.3 ดานขันติ เรียงลําดับคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม มุงมั่น 

อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได (f=24) รองลงมาคือผูบริหารตองมีความอดทนสูงมาก 

ทนตอคําติฉินนินทาทนตอเสียงกระทบของลูกนอง รับฟงทุกเรื่องราว พิจารณาหาหนทางแกไข ไมโตตอบ รับไว

พิจารณากอน คอยใหเหตุผลทีหลัง (f=20) 

 2.4 ดานจาคะ เรียงลําดับคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารเปนคนท่ีเหน่ือยอยูกับงานบริการ 

ตองมีนํ้าใจกับทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพ่ืองานสวนรวม ผูบริหารตองพัฒนาตนเองรอบดาน เพ่ือใหงานบรรลุ

วัตถุประสงค (f=22) รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็นความทุกขของเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือเทาท่ีทําได 

(f=19) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหมมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมท้ัง 

4 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประครอง พงษชนะ (2556) ท่ีไดวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขพพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

พบวา โรงเรียนในอําเภอบานฝางสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.88)  เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน   

ซึ่งแสดงใหเห็นวาท้ังผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักฆราวาสธรรมหลักธรรม 4 สําหรับการครองเรือนหรือธรรม

สําหรับผูอยูรวมกันความซื่อสัตยตอกันการฝกตนความอดทนอดกลั้นการเสียสละการแบงปนมีนํ้าใจคุณสมบัติของผูท่ี

สามารถสรางเกียรติยศสรางปญญาสรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของ

ตนอันจะนํามาซึ่งความสุขความสันติความมั่นคงและความเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การอภิปรายผลประเด็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของโรงเรียน

ขยายโอกาส อําเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหมตามลําดับ ดังน้ี 

 1. ดานสัจจะ ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาตําแหนงหนาท่ีงาน

ท่ีรับผิดชอบตอบุคลากรในสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา รองลงมา คือการบริหารงานเนน

ความโปรงใส ซื่อสัตย ยุติธรรม ท้ังตอหนาและลับหลังเปนคุณธรรมท่ีสําคัญยิ่งซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆ

รักษอภิชาติสนฺติกโร    (เดชชัย) (2556: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานครพบวาแนวทางปรับปรุงการศึกษาการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ดานสัจจะ ควร

มีการวางแผนในการสรรหา บุคลากรอยางยุติธรรม ผูบริหารตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเจริญกาวหนาอยาง

อดทนและ เสียสละความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

 2. ดานทมะท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารควรนําความรูดานบริหารมาใชกับบุคลากรใหเปน

แนวเดียวกัน มีหลักฐาน ตองรูจักขมใจตนเองเวลามีปญหามากระทบ ใหนึกเสียวาเปนกระจกเงาสองดูตัวเองเวลา

ทํางานจะไดแกไขเวลาพัฒนาใหดีข้ึน รองลงมา คือการสงเสริมใหเพ่ือนรวมงานในการพัฒนาตนเองในทางท่ีดี เปนสิ่งท่ี

ผูบริหารทุกคนควรทําเปนอยางยิ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมหมาย รัตตัญู (2552: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง 

ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม 4  ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 4 ดานทมะ ไดแก การรูจักขมใจตนเอง 

การยอมรับความคิดเห็นและใหความสําคัญผูอ่ืนความ กระตือรือรนในการหาความรูเพ่ิมเติม การรับฟงคําตําหนิและ

พรอมท่ีจะแกไข และ การหมั่นแสวงหาความรูอยูเปนนิจ 

 3.  ดานขันติท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ดานขันติ มุงมั่น 

อดทน ทําดวยใจ ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงตามความตองการได  รองลงมาคือผูบริหารตองมีความอดทนสูงมาก ทนตอ

คาติฉินนินทาทนตอเสียงกระทบของลูกนอง รับฟงทุกเรื่องราว พิจารณาหาหนทางแกไข ไมโตตอบ รับไวพิจารณากอน 

คอยใหเหตุผลทีหลัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิธินันท นาคบุรี (2552) ท่ีไดศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมีตอการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม 4 พบวา การ

บริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม 4  ดานขันติ (ความอดทน) พบวามีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดความสามารถทําแตในสิ่งท่ีถูกตองตามกฎระเบียบไมหว่ันไหวตอคําติฉินนินทาไมโลภใน

ผลประโยชนท่ีมิพึงจะไดอดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสียอดทนตอความยากลําบากในการปฏิบัติหนาท่ีไมลุแก

อํานาจหรือแสดงตนเปนผูมีอิทธิพลไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหาและมีความพยายามแกไขปญหาโดยสันติวิธี

และไมเกรงกลวัตอผูมีอิทธิพล 

 4. ดานจาคะท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ผูบริหารเปนคนท่ีเหน่ือยอยูกับงานบรกิาร ตองมีนํ้าใจกับ

ทุกคน เสียสละเวลาสวนตัวเพ่ืองานสวนรวม ผูบริหารตองพัฒนาตนเองรอบดาน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค

รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็นความทุกขของเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือเทาท่ีทําไดสอดคลองกับคํากลาว

ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549: 3) ท่ีวา ผูบริหารตองเสียสละแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัวหรือในองคการใหแกสมาชิกอยางเปนธรรม ไมลําเอียง คือไมเห็นแกหนา เชน ไมคํานึงถึงวา สมาชิกคนน้ันจะ

เปนใคร ทุกคนควรท่ีจะไดสวนแบงตามสิทธิและหนาท่ีของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองคกรทุกคนก็ตองรูจัก

เสียสละแบงปนสิ่งของของตนใหแกสมาชิกคนอ่ืนบางตามสมควรแกฐานะของตน   และเสียสละแบงปนความมีนํ้าใจ 

ตอกัน ใหอภัยแกกันและกันในบางเรื่องท่ีเห็นวาสมาชิกบางคนทําผิดหรือไมเหมาะสม การบริหารสถานศึกษาก็

เชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการนาหลกัฆราวาสธรรม 4 มาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4  

 2. ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชนหลักอิทธิบาท 4 

หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรมวิหาร 4 เปนตน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ทุกทานท่ีไดใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู

อบรมสั่งสอนเพ่ือสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด  และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย 

ดร.สุดา เนตรสวาง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   รองศาสตราจารย พนิดา  สินสุวรรณ ประธานกรรมการ   และอาจารย  

ดร. พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน  ท่ีไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา

จนกระท่ังการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

             ขอขอบพระคุณ พระครูโสภณธรรมนุวัตร เจาคณะอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   พระครูสาทรกิจโกศล  

เจาคณะตําบลยางเน้ิง จังหวัดเชียงใหม  อาจารย ดร.เจตนา เมืองมูล   อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา และคุณกรัณฑา

อัมพุธ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  ท่ีเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา

ตลอดจนผูอํานวยการ ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ท่ีสละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล

ดวยมิตรภาพท่ีดี  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงดวยดีในท่ีสุดและทายน้ี

ขอขอบพระคุณทุกทาน รวมท้ังเจาหนาท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีมีสวนชวย ใหงานวิทยานิพนธ

ฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ี คงมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจศึกษา 
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การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

Administration on Academic Affairs in Schools of Lamphun Municipality, 

Lamphun Province 

พระมหาบุญชู  นิภาธโร* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการบริหารงานดานวิชาการและเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการ

บริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือครูผูสอน

และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 171 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจก

แจงความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท้ัง 12 ดาน  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคือ ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาการเรียนรู ดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ดานการสงเสริม

ความรูทางวิชาการชุมชน  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการ

แนะแนวการศึกษา  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา 

ควรมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกป ควรมีการสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการจัด

อบรมใหแกครู ควรมีการวัดและประเมินผลท่ีเปนมาตรฐาน ควรมีการนําการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ๆ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ควรมีการอบรมครูดานการพัฒนาสือ่ มีการจัดทําสื่อและออกแนวคิดตาง ๆ ใหมากยิ่งข้ึน  ควรมีการ

ปรับปรุงแหลงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาสิ่งใหม ๆ ท้ังการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย  ควรมีการนิเทศอยางตอเน่ือง ควรมีการแนะแนวการศึกษาท่ีหลากหลายและแปลกใหม ช้ีแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาอยูเสมอ ควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม สรางความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรมี

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนอยางตอเน่ือง  และควรจัดใหมีการ

สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการอยางตอเน่ือง 

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 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งการบริหารงานดานวิชาการ ถือเปนหัวใจ

สําคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักและใหความสําคัญ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของกับ

กิจกรรมทุกงาน โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรงุคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและ

เปนเครื่องช้ีวัดท่ีสําคัญถึงความสําเร็จของผูบริหาร  

 จากรายงานประจําปของกองการศึกษาเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (2556) ในภาพรวมของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดลําพูน มีประสิทธิผลดานงานวิชาการยังไมนาพึงพอใจ กลาวคือ ดานผลิตผลน้ันพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

ยังต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว จํานวนนักเรียนลดลงจากเดิมอยางเห็นไดชัดซึ่งคิดเปนรอยละ 17 จากการพิจารณาสภาพของ

ปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน  ยังประสบปญหาและมีอุปสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานการบริหารงานวิชาการ 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานดาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน เพ่ือจะไดนําไปเปนขอมูลเสนอใหผูเก่ียวของ ใชเพ่ือเปนฐานขอมูลใน

การปรับปรุงการดําเนินงานในลําดับตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

          2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 4  โรงเรียน  จํานวนท้ังสิ้น 171 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาซึ่งมี

ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

  ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ตอการ

บริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท้ัง 12 ดาน รวม 60 ขอ ซึ่งขอคําถามมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

  ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เพ่ือขออนุญาต

และขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 171 คน พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะห

ขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

             ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

     1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ี นําเสนอเปน

ความเรียง 
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ผลการศึกษา 

 1. การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  ท้ัง 12 ดาน  โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ลําดับแรกคือ ดานการวัดประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนรู ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัด

ลําพูนพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ืองทุกปเพ่ือใหทันกับเหตุการณปจจุบัน ไมใชใหผูบริหารกระตุนแลวคอยดําเนินการ  (f=4) รองลงมา ควรมี

การสํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาทุกปการศึกษา (f=2)

ดานการพัฒนาการเรียนรู ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการ

จัดอบรมใหแกครู (f=3) รองลงมาคือ กระบวนการจัดการเรียนรู ควรเปนไปตามแผน และปรับใหเขากับนักเรียนท่ีเรียน

ออน เรยีนไมทันเพ่ือน โดยการใชกระบวนการจากงายไปหายาก และเสริมทักษะดานตาง ๆ แกผูเรียน (f = 2) 
ดานการวัดและประเมินผล  ท่ีมีคาความถ่ีเทากันคือ ควรมีการวัดและประเมินผลท่ีเปนมาตรฐาน (f=1) ถามีนักเรียน

ไมผานการวัดและประเมินผลใหซอมเสริมตามมาตรฐานตัวช้ีวัดน้ันๆ (f=1) และควรใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการวัดและ

ประเมินผลมากยิ่งข้ึน (f=1) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ควรมีการนําการวิจัย

ไปใชประโยชนไดจริง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (f=2)  ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการอบรมครูดานการพัฒนาสื่อ (f=4) รองลงมาคือ มีการจัดทํา

สื่อและออกแนวคิดตาง ๆ ใหมากยิ่งข้ึน  ควรเปนสื่อท่ีสัมผัสได (f=2)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 

2 อันดับแรกคือ ควรมีการปรับปรุงแหลงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาสิ่งใหม ๆ ท้ังการจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (f=3) รองลงมาคือ ควรเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย (f=1)  ดานการ

นิเทศการศึกษา ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ควรมีการนิเทศอยางตอเน่ือง (f=3)  ดานการแนะแนวการศึกษา  ท่ีมี

คาความถ่ีสูงเทากันคือ ควรมีการช้ีแนวทางในการประกอบอาชีพ (f=1) ควรมีการแนะแนวการศึกษาท่ีหลากหลายและ

แปลกใหม (f=1) และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสาระสนเทศของทางโรงเรียนออกสูชุมชนใหมากมายหลายๆ 

ทางเพ่ือใหไดนักเรียนเขามาเรียนในสถานศึกษามากข้ึน (f=1)  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูเสมอ (f=2) ดานการ

สงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมสราง

ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน (f=3) รองลงมา คือควรมีการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน

อยางตอเน่ือง (f=1)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน ท่ีมีความถ่ี

สูงเทากันคือ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนอยางตอเน่ือง ในหลาย ๆ 

สถาบัน (f=2) และควรมีการทํา MOU รวมกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือระบบการศึกษาอยางตอเน่ืองของนักเรียน (f=2)  

และ  ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  มี

ความถ่ีสูงเทากันคือ ควรจัดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการอยางตอเน่ือง และใหความรูอยางตอเน่ือง เพ่ือ

นําประสบการณมาแลกเปลี่ยนการเรียนรูเขามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (f=1) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  นํามาอภิปราย

ไดดังน้ี 

การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  พบวา การการบริหารงาน

ดานวิชาการ ท้ัง 12 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ  เมาเวียงแก (2548) ท่ีไดทํา

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 

1) ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีมีคามากใน 3 อันดับ

แรก พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแนะแนวการศึกษา รองลงมาไดแก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับสวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

             สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการบรหิารงานดานวิชาการน้ัน อภิปรายผลไดดังน้ี  

             1. ดานการพัฒนาหลักสตูร พบวา ความสม่ําเสมอในประเมินผลการใชหลักสตูรของสถานศึกษา มีคาเฉลีย่

นอยท่ีสุด เน่ืองจาก โรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองลําพูนน้ัน ไมมีการประเมินผลการใชหลักสตูรสถานศึกษาท่ีตอเน่ือง

ทุกปการศึกษา ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (2546: 33-38) ไดระบุแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาไว คอื 

การนําหลักสูตรไปใชในการจดัการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม มีการนิเทศการใช

หลักสตูร ติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูร และนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 2.  ดานการพัฒนาการเรียนรู พบวามีการสงเสริมใหครูไดทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมากเน่ืองจาก ครู

เปนบุคลากรในการสงเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนไปสูการมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับรุงชัชดาพร เวหะชาต ิ

(2550: 66) ไดกลาวไววา การสงเสริมใหครูจัดการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดของผูเรยีน ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกัน

และแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริงการสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเน่ือง 

สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความสามารถ และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546: 33-38) ไดระบุแนวปฏิบัติไววาการพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนงานดานวิชาการท่ีสถานศึกษาจะตองสงเสริม

สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวยตนเอง โดย มีการศึกษาผูเรียน

เปนรายบุคคล เพ่ือเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 3. ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ความสม่ําเสมอของการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ

วัดและประเมินผล อยูในระดับมาก เน่ืองจากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู เปนองคประกอบ ท่ีสําคัญท่ีจะชวย

ตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนวาผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรู

ขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาให

เหมาะสมได ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนไวคือใหมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  
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            4.  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา การสนับสนุนสงเสริมใหครูไดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการ

เรียนรู อยูในระดับมาก เน่ืองจาก กระบวนการทางการวิจัยเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีควรสงเสริมใหครูได

ดําเนินการ ดังมะโน สีทอง (2554: 34) ไดกลาวถึงการวิจัยในช้ันเรียนวา เปนกระบวนการสําหรับการทําวิจัยในช้ัน

เรียนมีการดําเนินการเปนข้ันตอน โดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรและไดนํามาขยายใหเปนข้ันตอนท่ีละเอียด

ตอเน่ือง เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ ครู อาจารย จึงสามารถวางแผนดําเนินการไวลวงหนาได  

 5.  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบวา ความเปนระบบของการนําเทคโนโลยีมา

ใชเพ่ือพัฒนาการศึกษา อยูในระดับมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีเปนสื่อการเรียนรูอีกวิธีการหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจ และเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ทันสมัย และทันตอเหตุการณในปจจุบัน สอดคลองกับมะโน สีทอง (2554: 43) ได

สรุปถึง เทคโนโลยีการศึกษาวา หมายถึง การนําความรู ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมี

ระบบ เพ่ือแกปญหาในการเรียนการสอนใหบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัด 

หรือเรียกระบบการนําเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

 6.  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา การสงเสริมใหครูไดใชแหลงเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรยีน 

อยูในระดับมาก ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546:36) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาแหลงเรียนรูไวคือสงเสรมิ 

สนับสนุนใหครูใชแหลงเรยีนรูท้ังในและนอกโรงเรียน ในการจดักระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมปิญญาทองถ่ิน  

 7. ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล พบวา การสงเสริมการนําผลการนิเทศมาวางแผนเพ่ือ

พัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป อยูในระดับมาก เน่ืองจากการนิเทศการศึกษา เปนจุดมุงหมายในการทํางาน เปน

กระบวนการในการปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และควรนําผลการนิเทศมาวาง

แผนการดําเนินงานในการพัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป ดังท่ีมะโน สีทอง (2554: 45) ไดกลาวถึงการนิเทศ

การศึกษา วาเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารและ

ครู รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดการใหมีคุณภาพ 

 8. ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู วิธีการแนะแนวการศึกษากับ

สถานศึกษาอ่ืนอยูในระดับมาก เน่ืองจากการแนะแนวการศกึษาเปนระบบการชวยเหลือผูเรียนท่ีควรมีการแลกเปลี่ยน

ความรู วิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลายรวมกับสถานศึกษาอ่ืน ดังกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 37) ไดกําหนดแนวปฏิบัติใน

การแนะแนวทางการศึกษาไวคือ ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 9. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา การสงเสริมใหมีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามาแจงใหแกผูเก่ียวของไดรับทราบ อยูในระดับมาก เน่ืองจากการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเปนการประเมินผลการดําเนินงานท่ีทําใหไดสารสนเทศท่ีสะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 

48 ระบุไววาซึ่งเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบุไววา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให

มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  

 10. ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  พบวา การสงเสริมใหมีการวางแผนการดําเนินงานดาน

วิชาการรวมกับชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยูในระดับมาก เน่ืองจากชุมชนถือวาเปนสวนหน่ึงในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ในการใหการสงเสริมท้ังการวางแผน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล รวมถึงการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) ไดกําหนดแนวปฏิบัติใน
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การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนไวคือสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง

วิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

 11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  พบวา ความ

ตอเน่ืองในการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน อยูในระดับมาก เน่ืองจากการประสาน

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการทํา MOU รวมกันในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการจากเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ สอดคลองกับมะโน สีทอง (2554: 61) ไดให

ความสําคัญในเรื่องน้ีวา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนเปนภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีตองดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณภาพการจัดการศึกษา ความกาวหนาทางวิชาการ 

คุณภาพผูเรียน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการจากเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ 

 12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา  พบวา การสงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการพัฒนาความรูดานวิชาการ อยูในระดับมาก เน่ืองจาก

สถานศึกษาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของบุคคล ครอบครัว และสังคม ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546:38) ไดกําหนดแนวปฏิบัติใน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาไวคือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคณุภาพ การเรยีนรูในการจดั

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาหลักสูตรตอไป    

2. การสงเสริมครูใหเกิดองคความรูใหม ๆ โดยการทํางานวิจัยช้ันเรียน และจัดอบรมใหแกครูในการจัด

กระบวนการจัดการเรียนรู ควรมีการวัดและประเมินผลท่ีเปนมาตรฐาน  

3. การจัดระบบการนิเทศงานดานวิชาการ และการเรียนการสอน ท่ีตอเน่ืองในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ

เหมาะสมกับสถานศึกษา ตามระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  

4. การสงเสริมการสรางความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน ท่ีจะชวยในการเสริมสรางความรู 

เทคนิค ทักษะ ทางวิชาการแกชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ทุกทานท่ีไดใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู

อบรมสั่งสอนเพ่ือสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ อาจารย ดร.สุดา 

เนตรสวาง  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ  ประธานกรรมการสอบ     และอาจารย 

ดร.พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน ท่ีไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา

จนกระท่ังการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ พระราชปญญาโมลี เจาคณะจังหวัดลําพูน พระครูโสภณจิตตาภิรักษ เจาคณะตําบลในเขต

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  อาจารย ดร.สุจิรา  หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

อาจารย ดร.เจตนา  เมืองมูล ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 และ 
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อาจารย ดร.วิชากร  ลังกาฟา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

ท่ีสละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยมิตรภาพท่ีดี  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบในการ

ศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงดวยดีในท่ีสุด  

 และทายน้ีขอขอบพระคุณทุกทาน รวมท้ังเจาหนาท่ีในสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีมีสวน

ชวย ใหงานวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ี คงมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจ

ศึกษา 
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การบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานดานวิชาการ เปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการ 

จําแนกตามประสบการณการสอน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 195 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติทดสอบเอฟ-เทส ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ดานการ

พัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การ

เปรียบเทียบประสบการณสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในการบริหารงานดาน

วิชาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการ พบวา ผูบริหาร 

คณะครู ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณใน

การอบรมครูผูสอนเรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชา ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียน ควรมีการติดตาม

นิเทศอยางตอเน่ืองเพ่ือการพัฒนางานวิชาการการเรียนการสอน  ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

และ ควรมีการจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรท่ีมีความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอน  

คําสําคัญ :  การบริหารงานดานวิชาการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 

 การศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่งบุคคลท่ีไดรับการศึกษายอมท่ีจะดํารงตนอยูในสังคมแหงยุคสังคมขาวสารไดเปน

อยางดีหนวยงานท่ีจัดการทางดานการศึกษาซึ่งไดแกโรงเรียนโดยมีผูนําในสถานศึกษาไดแกผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําองคกรและเปนผูท่ีมีหนาท่ีท่ีจะกอใหเกิดความรวมมือระหวางคณะครูในโรงเรียนผูปกครอง

ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนซึ่งผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูนําในการจัดการศึกษาจึงตองอาศัยความเปน

ผูนํารวบรวมพลังตางๆมาชวยใหเกิดการพัฒนาท้ังทางตรงและทางออมใหบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือบรรลุ

ประสงคในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความตระหนักในความเปนผูนํารูเทาทันเหตุการณและ

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตลอดเวลาโดยสามารถนําผูอยูใตบังคับบัญชาไปสูเปาหมายท่ีชัดเจนและการท่ีจะ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ เปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูน้ัน เปนงานท่ีสําคัญและเก่ียวของ

กับงานวิชาการโดยตรง เน่ืองจากงานวิชาการเปนงานท่ีวาดวยการจัดการเรยีนรู การใชสื่อและอุปกรณการสอน การจัด

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการวัดผลประเมินผล การบริหารงานวิชาการน้ีจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการ

กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคมผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณากําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนตลอดถึงการใชเปนแนวทางให

ผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเองดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเพ่ือใหเกิดผลดีในการจัดการศึกษาให

ถูกตองตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพและเต็มความสามารถ รวมท้ังเปน

ขอมูลสําคัญในการงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนจําแนก

ตามประสบการณการสอน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง      

จังหวัดลําพูน 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวนท้ังสิ้น 399 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกครูโรงเรียนมธัยมศึกษาอําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน โดยวิธีการ

สุมแบบแบงช้ัน กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น  

195 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถาม มี  2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

และประสบการณการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

ดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 195 คน 

พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะหและประเมินผลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจง

ความถ่ีและคารอยละ 

 2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย 

 3. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบประสบการณสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยใชสถิติทดสอบ f-test 

 4. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูนในสวนของขอคําถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ีนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
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ผลการศึกษา 

 1. การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ ดานการใชสื่อการเรียนการสอน

รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานท่ีมีเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตร

ไปใช 

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

จําแนกตามประสบการณสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการสอน ชวงอายุประสบการณ

สอน มากกวา 20 ปข้ึนไป 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนสรุป

ไดดังน้ีดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวาผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตรเพราะจะไดขอมูลท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาดานการใชสื่อการเรียนการสอนพบวา ควร

จัดสรรงบประมาณในการอบรมครูผูสอนในเรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชาตางๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวา 

ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียนดานการนิเทศการเรียนการสอนพบวาควรมีการติดตาม

นิเทศอยางสม่ําเสมอ ตอเน่ืองเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอนดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนพบวา ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน

พบวา ควรจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรท่ีมีความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอนและสงเสริมโอกาสการพัฒนา

มุงสูครูมืออาชีพ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานดานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนมีประเด็น

สําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี   

1. การบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอนุยา อินทรมั่ง (2551: 94) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ

ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู  อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ดาน  ระดับมาก 

2 ดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนดานการจัดหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช และดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดังน้ันผูบริหารจึงควรเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพไดตาม

มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ การศึกษาใหประจักษและเปนท่ียอมรับจากบุคคลท่ัวไป เน่ืองจากจะได

ความรวมมือจากคณะครูเปนอยางดีในสวนของการบริหารดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียน

การสอน ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนผูบริหารควรเรงรัด

พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึนตอไป 

2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

จําแนกตามประสบการณสอน  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการสอน ชวงอายุประสบการณ

สอน มากกวา 20 ปข้ึนไป รองลงมาคือ ชวงอายุประสบการณสอน นอยกวา 10 ป  และชวงอายุประสบการณสอน 

อาย1ุ0-20 ป ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมชาย คําปลิว (2549: 54)ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ
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การบริหารงานดานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษพบวา 

ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน และครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยในภาพรวมไมแตกตางกัน 

สําหรับการอภิปรายผลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรยีนมัธยมศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดลาํพูนพบวา 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ควรมี

สวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพราะจะไดขอมูลท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของภัครภรณ มานิตย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียนทุกคนไดรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใชแหลงเรียนรู 

กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียนและกลุมสาระการเรียนรู 

ครูสวนมากไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับนักเรียนหรือนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับวิทยากรท่ีเปนครูภูมิ

ปญญาทองถ่ินในชุมชน เน่ืองดวยบุคคลท่ีมาเปนวิทยากรน้ัน เปนผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะดานทําใหนักเรียน

สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดรับประสบการณตรงและนําความรูท่ีไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเอง 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมคีาความถ่ีสูงสุดคือ ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมครูผูสอนใน

เรื่องการผลิตสื่อตามรายวิชา สอดคลองกับงานวิจัยจันทรา ชัยวรรณา (2554: 92 - 93) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน

วิชาการของโรงเรียนวชิราลัย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาคือ ควรจัดสรร

งบประมาณมาสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตสื่อนวัตกรรมทางการสอน พัฒนาสื่ออยางสม่ําเสมอ มีหองจัดเก็บสื่อท่ี

เปนระบบ จัดทําทะเบียนสื่อ สงเสริมใหครูใชสื่อโดยคํานึงถึงประสบการณของนักเรียน จัดทําบันทึกการใชสื่ออยาง

ตอเน่ือง ประเมินผลการใชสื่อเปนระยะ ๆ จัดอบรมการสรางสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ทางการสอน 

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของ

ผูเรียนสอดคลองกับงานวิจัยปาริชาติ โกวิทยางกูร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนโรงเรียนบานอาย อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียใหม พบวา ดานการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ชุมชนตองการใหดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

4. ดานการนิเทศการเรียนการสอนท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือควรมีการติดตามนิเทศอยางสม่ําเสมอ ตอเน่ือง

เพ่ือการพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอนสอดคลองกับผลงานวิจัยของมยุรี สมใจ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา การ

บริหารงานวิชาการสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ กลุมโรงเรียนปง 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการนิเทศการศึกษามีดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 

5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ควรมีการวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับผลงานวิจัยของปทุมพร โมทิม (252: บทคัดยอ)  ไดศึกษา การนําเสนอแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชัยนาท จังหวัดชัยนาท พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยประสานงาน

ทางการศึกษาหนองมะโมง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาทดานการวัดผลและประเมินผล  

  6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือจัดอบรมใหกับครูผูสอนโดยวิทยากรท่ีมี

ความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอนและสงเสริมโอกาสการพัฒนามุงสูครูมืออาชีพสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
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จิรพลถาวงษกลาง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษา

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 พบวาครูผูสอนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

สวนใหญมีความคาดหวังอยากจะจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและอยากใหมี

ผูรูผูเช่ียวชาญหรือผูท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมาช้ีแนะแนวทางใหสามารถ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดจริงในเชิงปฏิบัติผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูพบวาครูผูสอนสวนใหญมี

ความตองการท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญท่ีรูจริงและใหมีการ

นิเทศติดตามอยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการเปนแนวทางการวิจัยเพ่ือแกไข

ปญหาและนําผลการวิจัยท่ีไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ทุกทานท่ีไดใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู

อบรมสั่งสอนเพ่ือสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอาจารย ดร.สุดา 

เนตรสวาง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณ  ประธานกรรมการสอบ    และอาจารย ดร. 

พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน  ท่ีไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลา

จนกระท่ังการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

             ขอขอบพระคุณ พระราชสิงหวรมุนี เจาคณะอําเภอในเขตเมือง เชียงใหมพระครูวิทิตศาสนทรรองเจาคณะ

อําเภอในเขตเมือง เชียงใหม อาจารย ดร.เจตนา เมืองมูล  อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา  ท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา

ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูนผูอํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทรผูอํานวยการโรงเรียนอุโมงค

วิทยาคมผูอํานวยการโรงเรียนบานแปนพิทยาคมและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนท่ีสละเวลาอันมีคายิ่งใหผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยมิตรภาพท่ีดี  

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงดวยดีในท่ีสุด 

 และทายน้ีขอขอบพระคุณทุกทาน รวมท้ังเจาหนาท่ีในสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีมีสวน

ชวยใหงานวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ี คงมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจ

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  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

ดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 โรงเรียน กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวนท้ังสิ้น 140 คน  

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่น .96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาวิกฤติที ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดาน

บุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม อยูในระดับมาก โดยรวมและรายดาน 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

จําแนกตามเพศและตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การ

บริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมประกอบดวย เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขาน้ัน ควรสงเสริมและนําไปใชในการบริหารงานบุคลากรใหมากข้ึนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 
 

คําสําคัญ  :  การบริหารงานบุคลากร, หลักธรรมพรหมวิหาร, โรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

 

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 non-

statistically 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  จังหวดัเชยีงใหม 
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บทนํา 

 การศึกษาเปนปจจัยและเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งโรงเรียนจัดเปน

องคกรหรือหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดหนวยงานหน่ึงท่ีนํานโยบายทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติและ

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาตองอาศัยกําลังคนท่ีมีคุณภาพจึงจะทําใหโรงเรียนบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว การบริหารงานดานบุคลากรเปนเสมือนหัวใจของการบริหารงานในองคกรหรือหนวยงานการ

บริหารงานบุคคลตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เปนการ

ตอบสนองตอเจตนารมณตามมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในการพัฒนาการศึกษาและ

กําเนิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ียึดหลักการสําคัญ

คือ การกระจายอํานาจการมีสวนรวมและการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสอดคลองกับ

หลักธรรมมาภิบาลและสรางระบบคุณธรรมใหเขมแข็งยิ่งข้ึนท้ังน้ีมุงหวังวาหากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีคุณภาพมีขวัญกําลังใจท่ีดีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา

ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตโต), 2552: 635) 

 จะเห็นไดวา การบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาน้ัน มุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหาร

จัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมายระเบียบปฏิบัติผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนามี

ความรูความสามารถมีกําลังใจนําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิซึ่งจะ

สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพ่ือสนอง

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาซึ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยทรัพยากรในการบริหารโดยการ

บริหารงานบุคลากรเพ่ือนาความรูความสามารถไปพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือคุณภาพของ

การเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กมีศักยภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545: 15) 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดพระสิงหวรมหาวิหาร และยังเปนครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี

ประสบการณในการสอนและการทํางานดานการใหการศึกษาดานศีลธรรมมาเปนเวลาหลายป จึงมีความสนใจในการ

วิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคลากร โดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรม

พรหมวิหาร 4  ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนรวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาภายในองคกรอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศ และ ตําแหนง  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  
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วิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 99 คน และ

ครูผูสอน 121 คน ของโรงเรียนในสังกัดเทศนครเชียงใหมประจําปการศึกษา 2557  รวมท้ังสิ้นจํานวน 220  คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตารางอัตราสวนของ Krjcie and Morgan (1970:608) 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น 140 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา สอบถามเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม แบงออกเปน 4 ดาน 

คือ ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา จํานวน 40 ขอ โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 

.96 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.971 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม จากผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ครูผูสอน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น 140คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 

140 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรม

พรหมวิหาร 4 มาคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการ

บริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จําแนกตามเพศและตําแหนง โดยการวิเคราะหคาวิกฤติที  

(t - test) โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม 

 1. ระดับการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศและตําแหนง ผลการเปรียบเทียบพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 3. ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานบุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ไดดังน้ี  
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 ดานเมตตา ควรบริหารงานดวยการใหความรัก เมตตาผูใตบังคับบัญชาอยางไมลําเอียงเสริมสรางความรัก

ความสามัคคีในหมูผูรวมงานดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลืออยางเต็มความสามารถมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ชวยเหลือ

เก้ือกูล และมีความเมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานมากข้ึน 

 ดานกรุณา ควรบริหารงานโดยสรางความพึงพอใจ ใหความชวยเหลือสงเสริมการพัฒนาดานความรูดาน

อารมณจิตใจและดานสังคม ใหความชวยเหลือแกผูรวมงานใหพนจากความเดือดรอนท้ังทางกายและใจในภาวะท่ีไดรับ

ความเดือดรอนเปนทุกข 

 ดานมุทิตา ควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนยุติธรรม รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและวางตนเหมาะสม

เปนแบบอยางท่ีดี พรอมใหคําปรึกษาท่ีดีและใหคําแนะนําแกผูรวมงานเมื่อมีปญหา 

 ดานอุเบกขา ควรมีการบริหารงาน โดยไมมีอคติกับผูรวมงาน คํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผล

ตอสวนรวมอยางมีเหตุผลและใหความชวยเหลือจัดสรรสวัสดิการ ดวยความเสมอภาคกันอยางเทาเทียมกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญท่ีมีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

  1. การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม น้ันให

ความสําคัญกับการนําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใชประกอบกับความรูความสามารถหลักการบริหารอ่ืน เพ่ือใหการ

บริหารบุคลากร มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และยังเปนปจจัยท่ีดีตอคุณภาพชีวิตของผูรวมงานในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน สามารถท่ีจะนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  

 ดานเมตตา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ดานการใชความเมตตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ขอคนพบดังกลาวจากการวิจัยครั้งน้ี 

แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาโดยรวมแลวใหความสําคัญกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานเมตตาโดยมีการแสดงออกถึง

การบริหารงานบุคลากรอันประกอบดวยความรัก ความปรารถนาดีตอกันและกัน ซึ่งผูวิจัยเช่ือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

ประการหน่ึงในการทํางานรวมกัน เพราะการปรับประยุกตหลักธรรมมาสูการทํางานไดอยางน้ี ยอมเปนแสงสวางแกจิต

ใหมีเมตตาตอกันและกัน ยอมนอมนําใหเกิดพลัง และความสามัคคีในองคกร หรือ สถานศึกษาไดเปนอยางดี ท้ังน้ี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระดนัย  อนาวิโล (2554 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักธรรมใน

สถานศึกษา: กรณีศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค ผลวิจัยพบวา บุคลิกของผูบริหารท่ีควรยึดถือเปน

แบบอยางในการปฏิบัติ คือ เปนผูมีคุณธรรม ในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยท่ี

คุณลักษณะของการบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะสงผลทําใหเปนท่ียอมรับจากบุคลากรทุกฝาย ทําใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพสูง ทําใหครูมีขวัญกําลังใจท่ีดี และผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 ดานกรุณา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ

กรุณา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ ความสงสาร การ

ชวยเหลือ เก้ือกูล ในการบริหารบุคลากรอยูในระดับมากเชนเดียวกันแสดงใหเห็นวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม มีการบริหารโดยยึดถือคุณธรรมเปนสําคัญควบคูกับ อุดมคติท่ียึดมั่นหลักแหงความดีงามเปนสําคัญในการ

บริหารงาน เพ่ือคิดท่ีจะชวยเหลือผูรวมงานใหพนจากความเดือดรอนท้ังกายและใจ ดูแลทุกขสุขของผูรวมงานเปนอยาง

ดี คิดทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความมีธรรมเปนเครื่องนํา

นับเปนหลักสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําไปสูการแกไขและขจัดปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี อีกท้ังยังจะเปนปจจัยสงเสริม ให

การทํางานมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งข้ึนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพระมานิต  เตชวโร (2550: 
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บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐศาสตรแนวพุทธ: พรหมวิหาร 4 กับนักปกครอง ซึ่งสรุปไดวา  พรหมวิหาร 4 เปนธรรม

สําหรับผูใหญ ผูนํา หรือนักปกครอง ถานักปกครองปฏิบัติตามยอมไดรับความเคารพยกยองสรรเสริญ  และเปนท่ีรัก  

ท่ีพอใจของกัลยาณชน แตหากนักปกครองไรซึ่งคุณธรรมไมนอมนําเอาหลักปฏิบัติท่ีดีงาม คือหลักพรหมวิหาร 4 ปญหา

ก็จะเกิดข้ึนไดในการบริหารงานและการปกครอง ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือ ชนท้ังหลายเกลียดชัง  เพราะวาหลักการ

ปกครองตามรัฐศาสตรในทางพระพุทธศาสนาน้ัน มิไดมุงเนนท่ีระบบแตเพียงอยางเดียว หากแตใหความสําคัญกับผู

บัญชาการ หรือนักปกครองและนักบริหาร เพ่ือเมื่อสามารถปกครองและบริหารงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรมเปน

เครื่องนําแลว เช่ือวายอมทําใหทุก ๆ ฝายมีความสุขในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ไมวาจะอยูในการปกครอง

รูปแบบใดก็ตาม  

ดานมุทิตา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ

มุทิตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวามีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ ความมุทิตา ความ

ช่ืนบาน ความพลอยยินดี ทุกๆ ขออยูในระดับมาก ไดแก มีการบริหารงานโดยปราศจากความอาฆาต พยาบาทตอ

ผูรวมงานมีการบริหารงานดวยความหวังดีและคิดในเชิงบวกตอผูรวมงาน และมีการบริหารงานโดยไมสรางความ

แตกแยกในหมูผูรวมงาน ตามลําดับแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคลากรดวยการดูแลเอาใจใสใหความยุติธรรมกับ

ทุกๆ ฝาย นับวาเปนทัศนคติเชิงบวกตอการบริหารงานบุคลากร และยังจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทรัพยา

บุคคลในกระบวนการจัดการศึกษา ใหเดินไปสูเปาหมายท่ีตั้งเอาไวไดเพ่ือความสําเร็จสูงสุดแหงการจัดการศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร  ภูทองเงิน (2555: 100) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร

สถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ท่ีสรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนํา โดยเฉพาะหลัก

พรหมวิหาร 4 อันประกอบดวย ความเมตตา คือการปฏิบัติตนและทําหนาท่ีโดยมุงหวังประโยชนแกสวนรวมเปนหลัก 

ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวิริยะอุตสาหะในการทํางาน เปนแบบอยาง

แกผูรวมงาน มีความรักและปรารถนาดี มีไมตรีจิต เปนท่ีตั้งในการทํางาน คิดชวยเหลือใหผูรวมงานพนจากความ

เดือดรอนท้ังดานกาย และจิตใจ ไมเบียดเบียนใคร รวมท้ังตนเอง มีความยินดี และช่ืนบานจิตใจ เมื่อเห็นผูรวมงานคน

อ่ืน ๆ ไดดีมีความกาวหนาในการทําหนาหรือตําแหนงหนาท่ีของตน มีความเปนกลาง ใหความเสมอภาคในบริหารงาน

กับทุก ๆ ฝายไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี เมื่อผูบริหารปฏิบัติไดเชนน้ี การปฏิบัติหนาท่ีและการทํางานของทุกฝายจะ

กอเกิดคุณภาพในการทํางานรวมกันไดอยางดียิ่งและ จะมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดียิ่งข้ึนไปดวย  

ดานอุเบกขา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดานการใชความ

มุทิตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ไดพบวามีการใชหลักธรรมพรหมวิหารคือ อุเบกขา การมี

ใจเปนกลาง การวางเฉยทุกๆ ขอ อยูในระดับมาก มีการบริหารงานและดูแลเอาใจใสใหความหวงใยตอผูรวมงาน มีการ

บริหารดวยความเปนกัลยาณมิตรและปรารถนาดีตอผูรวมงาน มีการบริหารงานดวยคําพูดท่ีสุภาพไพเราะตอผูรวมงาน 

อยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ มีการบริหารงานดวยความเขาใจตอหนาท่ีของผูรวมงานวางใจไดเมื่อบางครั้ง

ผูรวมงานปฏิบัติผิดพลาดและลมเหลวหนาท่ี ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการบริหารบุคลากรน้ันผูนําหรือผูบริหารท่ีใสใจ

ตอผูรวมงานมีคุณธรรมเปนเครื่องนําในการบริหารยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Murry (1996: บทคัดยอ) อางถึงใน เจริญศรี พันป (2546: 63) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหหลักคุณธรรมของผูนํา 

ท่ีนําไปประพฤติปฏิบัติในโรงเรียน  โดยการวิเคราะหของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ไดแก  การดูแลหวงใย ความ

ยุติธรรม และความรับผิดชอบ  สวนการศึกษาคุณธรรมของผูบริหาร จะสงผลสะทอนออกมา คือ  ความจริงใจ ความ

ซื่อสัตย  ความยุติธรรม  และความมีประชาธิปไตย  ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงคุณคาของจริยธรรม ความเห็นและมติ

ท่ีประชุม  อันจะเปนตัวชวยพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการเสริมสรางคุณธรรมใหกับผูบริหารในโรงเรียนประสบ

ผลสําเร็จในการทํางาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน ตอการบริหารงานดาน

บุคลากรโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามเพศและตําแหนง พบวา มี

ความคิดเห็นตอ การบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งไมตอบรับกับสมมติฐานท่ีตั้งไว น่ันแสดง

วาผูตอบแบบสอบถามทุกคนแมจะมีเพศ ตําแหนงท่ีแตกตางกัน แตทุกคนก็ตระหนักถึงความมีคุณธรรมในการทํางาน

เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรดวยหลักพรหมวิหาร 4 อันเปนคุณธรรมของนักปกครองท่ีดี เปนธงชัยแหง

การบริหารท่ีจะทําใหผูรวมงานมีความอบอุนใจในการทํางานการศึกษาตองอาศัยกําลังคนท่ีมีคุณภาพจึงจะทําให

โรงเรียนบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เน่ืองดวยการบริหารงานดานบุคลากรเปนเสมือนหัวใจ

ของการบริหารงานในองคกรหรือหนวยงานซึ่งสอดคลองกับ บุปผา พิกุลแกว (2553: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การ

ประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการ

วัดผลและประเมินผล ดานการสงเสรมิวิชาการ และดานการวางแผนงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เพศชายกับ

เพศหญิงและประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมทุกดานแตกตางกันในขณะท่ีผูท่ีมีอายุตางกันระดับ

การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. ควรมีการสงเสริมอบรมพัฒนาคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการ

บริหารงานประสบผลสําเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงคของหนวยงาน และกอเกิดสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกัน 

             2. ควรมีการแนะนําและใหความรูอยางตอเน่ืองแกฝายบริหาร และผูรวมงาน เพ่ือจะไดเกิดผลสัมฤทธ์ิใน

การนํามาใชปฏิบัติหนาท่ีของแตละฝายไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

            ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักพุทธธรรมหมวดอ่ืนๆ 

 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานบุคลากรโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ท่ีสงผลตอ

ผูเรียน 
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

Relationship between Administrators’ Characteristics and Knowledge 

Management in Basic Education Institutions,  Chaem Luang Sub-district, 

Galyani Vadhana District, Chiangmai Province 

 สุนทร  คุณคณุากร * 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม การเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบ

เจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน รวมท้ังสิ้น 119 คน ใน 3 โรงเรียน 

สังกัดสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจัย พบวาผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 40 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี  สวนใหญเปนผูปกครอง และอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ป คุณลักษณะผูบริหารศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.87) การจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (  = 3.67) คาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ :  ความสัมพันธ คุณลักษณะผูบริหาร  การจัดการความรู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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 
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บทนํา 

          โลกในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

จึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมท่ี

จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก “ ความรู” ถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีมีคายิ่ง แตกตางจากปจจัยการผลิตอ่ืน 

ๆ เน่ืองจากความรูเปนสิ่ง ท่ีเปลี่ยนแปลงและสรางข้ึนใหมตลอดเวลา ซึ่งสภาวะตังกลาวกอใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - Based Economy ) ในการจัดการ

ความรูน้ัน องคประกอบท่ี สําคัญ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู โดย “คน” ถือวาเปนองคประกอบท่ี

สําคัญท่ีสุด เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

          ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

ตองมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ผูบริหารตองใชแนวบริหารในรูปแบบใหม ๆ และ

ตองใหบุคลากรใน สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสถานศึกษาหลายแหงไดนําแนวคิดการ

จัดการความรู (Knowledge Management : KM) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ความรูจะดําเนินการได

อยางเปนรูปธรรมได ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหการจัดการความรูขับเคลื่อนไปได ดังน้ันผูบริหารจึงเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการบริหารงานทุก

อยางในโรงเรียน  

          จากการสัมภาษณท้ังครูและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนท่ีอาศัยอยูในชุมชนพบวา โดย

ภาพรวมคุณลักษณะของผูบริหารมีเกือบครบทุกดาน เชนกระตือรือรน มีความรับผิดชอบสูง แตก็ยังขาดคุณลักษณะ

บางดาน เชนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับครูผูสอน ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาใหมีเกิดความรวมมือกันในการทํางาน หรือแมแต

คนในชุมชนท่ีเปนผูปกครองท่ีไววางใจสงลูกหลานเขามาเรียนในโรงเรียน ยังขาดการมีสวนรวมกับโรงเรียนเทาท่ีควร 

ซึ่งถือวายังไมคอยมีความสัมพันธท่ีดีตอโรงเรียน สวนการจัดการความรู ผูบริหารคือหัวใจหลักของการจัดการเรียนการ

สอนหรือการขับเคลื่อนโรงเรียนใหพัฒนาหรือมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน แตสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออํานวย

ตอการจัดการเรียนเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน อาจเปนเพราะโรงเรียนตั้งอยูบนท่ีสูงหางไกลความเจริญ 

สื่อเทคโนโลยีสําหรับการจัดความรูตางๆ ยังเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีตัวผูบริหารเองตองแบกรับและคอย

แกปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ตัวอยางเชนการ

สืบคนขอมูลตางๆของนักเรียนในรายวิชาตางๆ ซึ่งเปนการศึกษาหาความรูใหมๆ หรือแมแตการติดตามขาวสารการ

เปลี่ยนของโลกปจจุบันเทคโนโลยีถือเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอการเรียนการสอนของนักเรียนและครูดวยเชนกัน  

ผูบริหารตองบริหารทรัพยากรครูท่ีมีอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ แตก็ยังมีปญหาในรายวิชาหลัก เชน วิชาภาษาไทย 

ความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียนสวนใหญ เปนปญหาหลักท่ีสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

โรงเรียนโดยตรง ดังน้ันคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรู จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีผูบริหารตองคํานึงถึง 

          จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรู ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยานิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 6 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะ

ผูนําของผูบริหาร ใหเปนผูท่ีสามารถจัดการความรูไดอยางมีประสทิธิภาพ อันเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อันจะสงผล

ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดระดับตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนในการนําขอมูล

จากการวิจยัไปประยุกตใชตอไป อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของใน

หนวยงานดานการจัดการศึกษาตางๆ จะไดนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

          เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาและการจัดการความรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

เชียงใหมเขต 6 ตําบล แจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม 

          เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางคณุลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรูสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบล 

แจมหลวง อําเภอกัลยานิวัฒนา จงัหวัด เชียงใหม 

 

วิธีการศึกษา 

         ประชากรและกลุมตัวอยาง 

          ประชากร ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลแจมหลวงอําเภอ

กัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 173 คน ครูผูสอน จํานวน 52 คนและผูปกครอง

นักเรียน 67 ท้ังสิ้น 119 คน จาก 3 โรงเรียน 

          กลุมตัวอยาง 

          ประกอบดวยครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนในโรงเรยีนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในตําบลแจมหลวงอําเภอ

กัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหมประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 119 คน 

         วิธีเลือกสุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดของเครสซี่และมอรแกน (Krejcic and Morgan, 1970: 608) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

         เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

          เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ เปนแบบสอบถามความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการ

จัดการความรูสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบล แจมหลวง อําเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม มีลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) เก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ท่ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ บาส 

มีจํานวน 3 ตอน 71 ขอ โดยจําแนกขอคําถามตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 

คุณลักษณะของผูบริหาร 6 ดาน คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะทางสติปญญา 

คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คณุลักษณะทางสังคม จํานวน 31 ขอ ตอนท่ี 3 การจัดการ

ความรู จําแนกเปน 6 ดาน   การบงช้ีความรู   การสรางและแสวงหาความรู  การจัดความรูใหเปนระบบ  การประมวล

และกลั่นกรองความรู  การเขาถึงความรู  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จํานวน 36 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.96 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ .89 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

          การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจาก ครูและผูปกครอง

นักเรียน ตําบล แจมหลวง อําเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม ในปการศึกษา 2557 จํานวน 119 คนไดรบั

แบบสอบถามกลบัคืนมา จํานวน 119 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

มาใชในการวิเคราะหขอมูล 



- 241 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

          การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม คุณลักษณะของผูบริหารกับการ

จัดการความรูในสถานศึกษา ทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และหาความสมัพันธระหวางคณุลกัษณะผูบริหารกับการจดัการความรูของสถานศึกษา นํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 

ผลการศึกษา 

        1. ผลการวิเคราะห คุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการความรูสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบล แจมหลวง 

อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม 

           1.1 คุณลักษณะผูบริหารของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดบัมาก ( =3.87) ดานคุณลักษณะทางกาย ( =4.04) ดานคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับ

งาน ( =3.86) และดานคุณลักษณะภมูิหลังทางสังคม ( = 3.83) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยอันดับสดุทาย คือ ดานคณุลักษณะทางสติปญญากับดานคณุลักษณะทางบุคลิกภาพอยูในระดับมาก ( =3.82) 

          1.2 การจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.67) ดานการบงช้ีความรู ( =3.83) การแบงปน

แลกเปลีย่นความรู ( =3.68) ดานการสรางและการแสวงหาความรู ( =3.66) การเขาถึงความรู ( =3.64) ดานการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู ( =3.63) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลีย่อันดับสุดทาย คือ 

ดานการจดัความรูใหเปนระบบอยูในระดับมาก ( =3.57) 

      2.  ผลการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูในสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณวัิฒนา จังหวัดเชียงใหม 

           2.1 คุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณวัิฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดบัสูงมาก อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

           2.2 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะผูบริหารท้ัง 6 ดาน กับการจัดการความรูในสถานศึกษา ท้ัง 6  

ดาน มีความสัมพันธทางบวก โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

คุณลักษณะผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดาน

คุณลักษณะทางกาย ดานคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมอยูในระดับมากทุกดาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร  จงสมจิตต  (2550:46)  ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลกัษณะของผูบริหารสถานศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงจากมากไปหานอยคือคุณลักษณะทางกาย คือคุณลักษณะทางกาย คุณกษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คุณลักษณะทาง

สังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ   คุณลักษณะทางสติปญญา และคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม โดยคุณลักษณะทาง

กายมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือการมีบุคลิกภาพดี แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามกาลเทศะท่ีเปนเชนน้ีเพราะการแตง

กายเปนสิ่งท่ีบุคคลภายนอกสัมผัสเปนสิ่งแรกท่ีพบปะ การแตงกายยังสะทอน บุคลิกภาพของบุคคลน้ันอีกท้ังผูบริหาร
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เปนบุคคลท่ีเปนผูนําของสถานศึกษาโดยลักษณะงานท่ีตองพบปะผูคนท้ังนอกและในสถานศึกษามีการติดตอ

ประสานงานกับบุคคลทุกระบบ ท้ังผูบังคับบัญชา และครูผูปกครองและบุคคลในองคกรชุมชนตางๆ ผูบริหารจึงให

ความสําคัญในการแตงกายใหเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  จินดากุล (2551:87) เรื่องคุณลักษณะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนท่ีพบวาคุณลกัษณะผูนําดานกายภาพน้ัน ผูบริหารใหความสําคัญตอ

การเลือกเครื่องแตงกาย ไดเหมาะสม นอกจากการท่ีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดานเปนเพราะ

ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญท่ีตองในการบริหารงานทุกเรื่องของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามรถ มี

ทักษะและคุณลกัษณะท่ีดี อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารสถานศึกษาซึ่งในปจจุบันมีการสอบคัดเลือก

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน ทําใหบุคคลท่ีมีความรู ความรูความสามารถในการบริหารอีกท้ังมีการอบรมการบรรจุแต

ตั้งผูบริหารไดรับความรูและการฝกปฏิบัติทางดานการบริหาร ความประพฤติ วินัย กระบวนการดังกลาวทําใหบุคคลท่ี

เปนผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท่ีศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติท่ี 6 พบวาแนวทางสําคัญของการพัฒนา

คุณลักษณะดานสวนตัวไดแกการเขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารการเปนวิทยากรให

ความรูแกครูอาจารยและบุคคลท่ัวไปและการปฏิบัติงานเปนคณะหรือทีมงานทําใหมีกระบวนการพัฒนาผูบริหารเขาสู

ตําแหนงการบริหารมีบุคลิกภาพและความรูความสามารถดังน้ันจะทําใหบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารมีคุณลักษณะ

ผูนําท้ังในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากสอดคลองกับของบังอร  อินทราม (2550:46) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขต

การศึกษา6 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย คือคุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คุณลักษณะทางสังคม คุณลักษณะทาง

บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะทางสติปญญารวมท้ังสอดคลองกับสุภาวดี   คําเกลี้ยง 

(2550:87) ท่ีศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของกรมมหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัย

พบวาคุณลักษณะผูบริหารท้ัง 6 ดานคุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คุณลักษณะทางสังคม 

คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะทางสติปญญา ของผูบริหารมหิดลเมื่อ

จําแนกตามกลุมสาขาวิชาท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

           การจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ 

ดานการบงช้ีความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู การเขาถึงความรู ดานการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร  จงสมจิตต (2550:46) ได

ทําการวิจัยเรื่องการจัดการความรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 พบวาการดําเนินการจัดการสรางความรู

ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอยคือการเรียนรู การนรางและแสวงหาความรู  การ

บงช้ีความรู การประมวลและกลัน่กรองความรู การเขาถึงความรู การจัดความรูใหเปนระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การท่ีผลวิจัยพบวาสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 มีการจัดการความรูในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดการความรูนโยบายสําคัญท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 สงเสริมโดยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขต 6 ไดใชเครือขายการวิจัยและพัฒนารวมท้ังการจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อนกลยุทธพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 โดยไดมีการสนับสนุนและสงเสริมและอบรมเก่ียวกับการจัดการ

ความรูใหสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษานําไปใชขับเคลื่อนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเขต

พ้ืนท่ีซึ่งสอดคลองกับสภาพปจจุบันท่ีสถานการศึกษาสถาบันการศกึษาหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนหลายแหงให

ความสําคัญกับการจัดการความรูเพราะเช่ือวาจะชวยแกปญหาพัฒนาคนและพัฒนาหนวยงานไดอีกท้ังการจัดการ
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ความรูยังเปนเรื่องท่ีคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สงเสริมใหหนวยงานราชการดําเนินการเพราะ

เห็นความสําคัญของการพัฒนาความรูชวยใหหนวยงานราชการการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและได

กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานราช การ ดังน้ันจากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เขต 6 มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูจึงทําใหการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 อยูใน

ระดับมากทุกดานโดยเฉพาะดานการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน ซึ่งในการเรียนรูน้ีเปนเรื่องเก่ียวกับการนําความรู

ไปใชในการปฏิบัติงาน การแกปญหา การวินิฉัยสั่งการ และการพัฒนาสถานศึกษาสะทอนใหเห็นบุคลากรในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขต 6 เช่ือวาการจัดการความรูจะชวยใหนําความรูไปพัฒนาและแกปญหาได ทําใหคาเฉลี่ยของการจัดการ

ความรูดานการเรียนรูสงูกวาดานอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ จิราพร  ชายสวัสดิ์ (2550:45)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องการจัดความรูใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 1 พบวาบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นตามข้ันตอนการจัดการความรู

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางแตเมื่อพิจารณารายดานดานการเรียนรูและดานคนหาความรูโดยภาพรวมความ

คิดเห็นอยูในระดับมากและสอดคลองกับ วสันต  ลาจันทร (2551:43) ท่ีศึกษาการจัดความรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 4 พบวาการจัดการความรูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน  

          ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมอยูในระดับสูง (rXY =.699) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สอดคลองกับงานวิจัยของนางบังอร   จงสมจิตต (2550:46) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําของผูพันธกับการ

จัดการความรูของสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 6 โดยมีความสัมพันธเชิงบวกทุกดาน ซึ่งทุกดานมีความสัมพันธใน

ระดับปานกลางจากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีผูนําทางบุคลิกภาพกับการจัดการความรูดานการบงช้ีความรู มี

ความสัมพันธกันมากกวาทุกดานท้ังน้ีเปนเพราะคุณลักษณะทางบุคลิกภาพเก่ียวของการปรับตัวใหเขากับสถานการณ 

การควบคุมอารมณ ความเช่ือมั่นในตัวเอง ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรอบรูขาวสารการมีแนวคิดท่ียืดหยุน

หลากหลายซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีสอดคลองกับการจัดการความรูเรื่องการบงช้ีความรูเพราะการบงช้ีความรูคือการรวม

การคิดวิเคราะหวาความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาคืออะไรและแหลงความรูน้ันอยูท่ีใดอยูภายในหรือ

ภายนอกสถานศึกษาซึ่งถาผูบริหารมีความรอบรู มีความคิดท่ียืดหยุน และสรางสรรคก็สามารถวิเคราะหความรูใน

สถานศึกษาท่ีจําเปนตองใชในสถานศึกษาไดดี และการท่ีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการจัดการความรูของ

สถานศึกษามีความสัมพันธกันเชิงบวกทุกดานแสดงใหเห็นวาวาหากผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมจะทําใหมีการ

จัดการความรูมากข้ึนสอดคลองกับการวิจัยของวสันต  ลาจาทึก (2551:43)  ท่ีศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพบวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จผูบริหารตองใฝรูใฝเรียนสรางขวัญ

กําลังใจและตองเปนบุคคลท่ีรับผิดชอบสูงและสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรแกว ธีระเดชากุล (2551:32) ไดศึกษาการ

บริหารจัดการความรูในสถานศึกษาพบวาปจจัยท่ีเอ้ือตอการประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการความรูใน

สถานศึกษาไดแก การใหความสําคัญกับการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาการมีสวนรวมทุกฝายและความ

จริงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันจากผลการวิจัยมีขอคนพบเกตคือความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหารกับการจัดการความรูมีความสัมพันธเชิงบวกทุกดานแตอยูในระดับปานกลางท้ังน้ีเปนเพราะการตอบ

แบบสอบถามของผูบริหารและครูมีความแตกตางกันทําใหคาความสัมพันธอยู ในระดับปานกลางแตยังคงมี

ความสัมพันธกันดังน้ันจึงยังแสดงใหเห็นวาผูบริหารเปนบุคคลสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
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ขอเสนอแนะ 

          ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

          1. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ในดานคุณลักษณะทางสติปญญากับ

ดานคณุลักษณะทางบุคลกิภาพ ควรมีลักษณะกระตือรือรน คลองแคลว การมีฐานะทางสังคมดี มีปฏิภาณ ไหวพริบดี 

พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ไมทอดท้ิงหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย แมจะมีอุปสรรค และการ

รักษาเกียรติเปนท่ียกยองของบุคคลอ่ืน 

          2. ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาดานการจัดการความรูในสถานศึกษาในดานการจัดความรูใหเปนระบบ 

โดยการวิเคราะหแหลงความรูท่ีอยูภายในและภายนอกสถานศึกษา แสวงหาความรูจากสื่อโสตทัศนศึกษา เชน วิทยุ วีดี

ทัศน และภาพยนตร ทําการจัดเก็บความรูเปนเอกสาร/แฟม นําความรูมาจัดทํารูปแบบตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหการ

เขาถึงความรูมีความสะดวก รวดเร็วทันตอการใชงาน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความรูทางเครือขายอินเตอรเน็ต 

สนับสนุนบุคลากรสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

          1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จท้ังโรงเรียน

ตนแบบ โรงเรียนท่ีไดรับพระราชทาน เปนตน เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการอบรมพัฒนาผูบริหาร          

          2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน 

          3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลของการนําการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาหนวยงานในลักษณะการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 

          4. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน 

          5. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เรื่องหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะผูนํากลุมผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียน 

 

กิตติกรรมประประกาศ 
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การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต  2 

The  management  of  student caring  system of  Sriwieangchai                                      

Network  Center teacher in Lamphun Primary Education Service Office Area 2 
 

                                                                                                                  อภิพล  วงคเติ๊ก*   

 

บทคัดยอ 

      การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1).ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู

สถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2   2).เปรียบเทียบความ

คิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และประสบการณทํางาน วิจัยน้ีไดใชวิธี

เลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน รวมท้ังสิ้น 120 

คน ใน ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 รวมท้ังหมด 11 โรงเรียน 

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามดาน โดยรวมอยูในระดับมาก  (  = 3.86) เมื่อพิจารณารายดาน 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการดําเนินการตามแผน (  = 4.03 ) ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม  (  = 3.86 ) ดานการประเมินผล  (  = 3.82 ) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมและการวางแผนดําเนินงาน  (  = 3.75 ) 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ สถานภาพ และประสบการณทํางาน พบวา 

โดยภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

คําสําคัญ :  การบริหารจัดการ, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี                      

               การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 

 

 

 
*อภิพล วงคเติ๊ก  ขาราชการครู คศ. 2 โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวดัลําพูน               

                      สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต  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 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาววาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ

ดาํเนินงานดูแลและชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจนโดยมีผูบริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ี

เก่ียวของหรือบุคคลภายนอกรวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเริ่มตั้งแตการวางแผนการดําเนินงานกําหนดเปาหมายลําดับความสําคัญกําหนดกิจกรรมโครงการ

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมอบหมายหนาท่ีการดําเนินการตามแผนไดแกรูจักนักเรียนของตนเองท่ีเปนท่ี

ปรึกษาหรือเปนครูประจําช้ัน มีวิธีการดูแลจัดการความประพฤติ ความเปนอยูของนักเรียนเปนรายบุคคลการคัดกรอง

การสงเสริมพัฒนาการปองกันแกไขชวยเหลือและการสงตอการนิเทศกํากับติดตามและการประเมินผลสถานศึกษาใน

ฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคมจึงควรนํากระบวนการ

บริหารจัดการระบบดูแล   ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมุงหวังให

บุคลากรท่ีเก่ียวของทุกคนรวมมือกันดําเนินงานและท่ีสําคัญท่ีสุดคือบทบาทของผูบริหารและครูท่ีตองเอาใจใสดูแล

นักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถดวยความรักความเอ้ืออาทรและความเขาใจอยางกัลยาณมิตรท้ังน้ี

เพ่ือสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดท้ังในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหาการสงเสริมการพัฒนา

ตามศักยภาพตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

            ในปจจุบัน การศึกษานับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามกาวหนาท้ังทาง

รางกายจิตใจและอารมณสังคมวัฒนธรรมและสติปญญาโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีสวนรวมในบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในการดูแลชวยเหลืออบรมสั่งสอนฝกฝนจัดประสบการณเรียนรู ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนได

เจริญเติบโตเปนมนุษยท่ีสมบูรณแบบสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา



- 248 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

แหงชาติ 2542  คือเปนคนดีคนเกงและมีสุข  ดังน้ันโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงตองหาวิธีจัดกระบวนการทางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนานักเรียนทุกดานนอกจากการจัดหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรู

ความสามารถ แลวการปองกันการชวยเหลือแกไขตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนา

ในสภาพของสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการแขงขันกันในรูปแบบตางๆ  รวมท้ังปญหา   

ยาเสพติดท่ีรุนแรง  ปญหาเหลาน้ีกอใหเกิดความเครียด ความทุกข ความวิตกกังวล มีการปรับตัวไมเหมาะสม ซึ่งเปน

ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับนโยบาย

มาขยายผลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 261 เขต แบงเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา (สพม.) 78 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขตโดยมีผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือมอบหมายใหผูบริหารสถานศึกษานําไปดําเนินการในลักษณะการ

ประยุกตใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา 

         จากการสอบถามโรงเรียนในศูนยเครือขายศรีเวียงชัยท้ัง 11 โรงเรียน ท่ีเปนหัวหนาโครงการเยี่ยมบาน

นักเรียน พบวา เมื่อสรุปเปนภาพรวมท้ังโรงเรียนท่ีทําการสอนอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือท่ีเรียกวาโรงเรียน

ขยายโอกาส กับโรงเรียนท่ีสอนระดับอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 คือปญหาความยากจน พอและแมแยกทางกัน 

และปญหายาเสพติด ท่ีเกิดข้ึนนอยมากคือปญหาการทะเลาะวิวาทกัน(สัมภาษณครูรายบุคคลท้ัง 11 โรงเรียนท่ีทํา

หนาท่ีเปนหัวหนาโครงการเยี่ยมบานนักเรียนเมื่อวันท่ี  13 – 16  พฤษภาคม 2557 )  สถานศึกษาศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต  2  มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีท้ัง

โรงเรียนขยายโอกาสคือ โรงเรียนท่ีเปดสอนตั้งแตอนุบาล 1– ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  รวมกันท้ังหมด 4 โรงเรียนและ

โรงเรียนท่ีทําการสอนตั้งแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รวมกันท้ังหมด 7 โรงเรียน ผูวิจัยตองการศึกษา

ความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของครูท้ังหมดท่ีทําหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษาหรือครูประจํา

ช้ันในแตละช้ัน  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 เพ่ือท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ท้ังน้ี

คาดวาสถานภาพเรื่องเพศ สถานภาพการสมรสและประสบการณทํางาน จะสงผลตอการบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพราะเก่ียวของกับภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังน้ันผูศึกษาวิจัยจึงนําตัวแปรตาม คือ เพศ สถานภาพการ

สมรสและประสบการณในการทํางาน มาเปนตัวแปรตนในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลใหการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหดีข้ึนตอไป 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษาศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต2 

           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูสถานศึกษา

ศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต2 จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และ

ประสบการณทํางาน 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในสถานศึกษา

เครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน

11 โรงเรียนท่ีแบงออกเปน 2 กลุม คือโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนท่ีสอนอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6 เปนครูท่ี

ปรึกษา ครูประจําช้ัน ครูประจําวิชา รวมท้ังสิ้นจํานวน   171 คน 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกขาราชการครู พนักราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย อําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน

เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน11 โรงเรียนท่ีแบงออกเปน 2 กลุม คือโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนท่ีสอน

อนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6 เปนครูท่ีปรึกษา ครูประจําช้ัน ครูประจําวิชา จํานวน 120 คน โดยใชตารางกําหนดขนาด

ของ Krejcie & Morgan (1970) และสุมตัวอยางแบบงาย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนย

เครือขายศรีเวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

สํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใชกรอบแนวคิดของ 

(คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2546 )  มีจํานวน  43  ขอ โดยจําแนกขอคําถามเปนประเดน็ดานการ

บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4  ดาน คือ  ดานท่ี 1 ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินการ มีอยูดวยกัน

ท้ังหมด  9  ขอ ดานท่ี 2 ดานการดําเนินงานตามแผนมีอยูดวยกันท้ังหมด 12 ขอ  ดานท่ี  3 ดานการนิเทศ  กํากับ 

ติดตาม มีอยูดวยกัน 10 ขอ และดานท่ี 4 คือดานการประเมินผล มีอยูดวยกันท้ังหมด 12 ขอ ซึ่งผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา ( IOC ) เทากับ 0.60 ถึง 1 และมีคาความเช่ือมั่นท้ัง

ฉบับ เทากับ 0.69 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจาก

บุคลากรครูท้ังท่ีเปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูจางสอน ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัยท้ัง 

11  โรงเรียน เขตตําบลกอ ตําบลนาทรายและตําบลแมลานอําเภอลี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําพูนเขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวน  120 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยน้ีจะประมวลผลในการหาคา สถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ มีอยูดวยกัน 2 วิธีการ คือ 1. 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  2. วิเคราะหหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ 

Cronbach วิเคราะหคาเฉลี่ยรายดาน ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจําแนกตามเพศ 
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สถานภาพการสมรส และประสบการณทํางานของบุคลากรครูโดยใชสถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ นํามาวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ของสถานศึกษาเครือขายศรเีวียงชัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2  

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนท้ัง  4 ดานคือ ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินการ  ดาน

การดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ  ติดตาม และดานการประเมินผล ของสถานศึกษาเครือขายศรเีวียงชัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2  โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา “อยูในระดับมากทุกดาน” 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ  สถานภาพการสมรส  ประสบการณ

ทํางานในการทํางานของบุคลากรครูท้ังท่ีเปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง  ครูจางสอน เมื่อพิจารณา

โดยรวมและรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 4 ดาน จําแนกตามเพศ  สถานภาพการสมรส 

ประสบการณทํางานของบุคลากรครู  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน  พบวา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

          ผลการวิจัยการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

             1. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข จัดทําระบบดุแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนตั้งแตป 2543 เปนตนมา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2547 : คาํช้ีแจง ) จึงทําใหสถานศึกษาดําเนินการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงความตระหนัก ความเอาใจใส 

ในการรับนโยบายมาบริหารจัดการอยางดีของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ซึ่งผลวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนาโครงการท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน มี

ความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับมากเกือบทุกรายการ และสอดคลองกับ จักรี   โพธ์ิสํานัก  (2550 

: บทคัดยอ ) ไดศึกษาปญหาในการดําเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 ผลการวิจัยพบวาปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ี

ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
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เปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกไดแกดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนดานการสงเสริม

นักเรียนและดานการสงตอนักเรียนตามลําดับปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวลิต จินดารัตน ( 2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยองเขต 2 พบวา การ

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยองเขต2 สวนดานอ่ืนๆและโดยรวมไมแตกตางกันสวนผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการ

ดําเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจํานวน3ทานพบวาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีผาน

มาประสบผลสําเร็จในระดับดี เพราะโรงเรียนไดดําเนินการเปนกระบวนการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย

ข้ันตอนงายๆไมซับซอนโดยจัดใหควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะ การนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการปฏิบัติยังไมเปนระบบและไมตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาย

สุดา สาสุนทร (2541 : 72 )ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานแนะแนวทางในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งผลการวิจัยพบวา การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีความเขมของปญหามากท่ีสุด เพราะการ

ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษายังไมเปนรูปธรรม จึงไมมีการนิเทศอยางจริงจัง ดังน้ันผูบริหารทุกระดับ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตองตระหนักและใสใจในเรื่องดังกลาวใหมากข้ึน ดังเชนกรมสุขภาพจิต (2544 : 8 – 

10 ) ไดกลาวไววา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในข้ันตอนของการกํากับ ติดตามน้ัน เปนกิจกรรม

สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาเพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุง การติดตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานและสอดคลองกับขอเสนอแนะของ กฤษฎา  สีจันทรฮด ( 2546 : 187 ) ท่ีแนะนํา การกํากับ ติดตาม นิเทศ 

การปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรทําอยางตอเน่ือง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือให

บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

ไดสอดคลองงานวิจัยของวิจัยของ ไกรศร  อะโนตะ (2552 : 73) ไดกลาวไววาการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ท้ัง 4 ดานคือ ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงานดานดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศกํากับ ติดตามและการ

ประเมนิผลไมมีความแตกตางกันเปนเพราะมีการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีมีการวางแผนดําเนินการอยาง

รัดกุมและครูท่ีทําหนาท่ีเปนครูผูสอนทุกคนตองคํานึงถึงหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบเด็กของนักเรียนขอเพราะผล

การศึกษาจากแบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการดําเนินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานยางเปยง 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวาดานการปฏิบัติตามแผน (Do)น้ันมีการดําเนินงาน คือ มีการบันทึกการประชุม

อยางเปนทางการ มีเน้ือหาสมบูรณครอบคลุมท้ังดานการวางแผนเชิงบูรณาการ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การ

กํากับติดตาม และประเมินผล(Check) และการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน (Act) โดยมีเน้ือหาการ

ใหความรูและสรางความตระหนักใหคณะกรรมการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับการแตงตั้งในป

การศึกษา 2551 มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในปการศึกษา 2550 ท่ีผานมา มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนให 

            การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม



- 252 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

มีความแตกตางกัน และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จาก

ผลการวิจัยการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ท่ีจําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรสและประสบการณทํางานไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของนพนันท ( 2554: 79 ) ท่ีกลาววาบุคลากรของโรงเรียนท่ีเปนครูผูสอนตองมีความพรอมและ

ดูแลเอาใจใสนักเรียนในความปกครองของตนและสถานศึกษาไดกระตุนและสรางจิตสํานึกใหกับครูท่ีปรึกษาและ

ผูบริหารสถานศึกษาในการใหความสาํคัญตอการจดัทําระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน อยูตลอดเวลาจัดสงเสริมนักเรียนท่ี

มีความถนัดและความสามารถพิเศษไดแสดงออกอยางเต็มท่ีและพัฒนาตอยอดจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในดาน

การแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออก กระตุนใหผูเก่ียวของใหความสนใจกับนักเรียนทุกกลุมไมวาจะเปนนักเรียนท่ี

มีความสามารถพิเศษหรือนักเรียนกลุมเสี่ยง และจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหกับนักเรียนไดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ตามความถนัดและความสามารถของตนเองสําหรับดานการปองกันและแกไขปญหาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดให

ขอมูลวาไดใหความรวมมือในการแกไขปญหานักเรียน ไดใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนมอบหมายใหนักเรียน

รับผิดชอบงานเวรประจําวันและมอบหมายใหนักเรียนรับผดิชอบงานเวรเขตพ้ืนท่ีบริการการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการ

ชวยเหลือนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของครูทุก

คนและผูปกครอง ไดมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนรับผิดชอบในหองเรียน ไดจัดทําแนวทางในการชวยเหลือนักเรียน

การศึกษายังพบวามีการใหความรูครู ในการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียน ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน

ในการไดจัดกิจกรรมสงเสริมปองกันแกไข เพ่ือพัฒนานักเรียน ไดใหความชวยเหลือเบ้ืองตน และไดประสานความ

รวมมือกับผูปกครองในการชวยเหลือเบ้ืองตน ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียนไดจัดกิจกรรมท่ีชวยปองกัน และแกไข

ปญหานักเรียนไดจัดกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

ขอเสนอแนะ 

           ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

              จากผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบวาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูศูนยเครือขายศรี

เวียงชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2 จําแนกตามดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการเตรียมและการวางแผนดําเนินงาน 

ดานดําเนินการตามแผน และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีควรปรับปรุงดานการ

ประเมินผลโดยดาํเนินการดังน้ี สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนแกนักเรียนและครู   สถานศึกษาควรดําเนินการสงตอภายนอกสถานศึกษาไปยังผูเช่ียวชาญ

สถานศึกษาควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ือการชวยเหลือนักเรียนเบ้ืองตน   สถานศึกษาควรใหผูปกครองมีสวน

รวมในการประเมินผล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

             ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน 

2. ควรวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา 

3. ควรวิจัยเรื่องแนวโนมสภาพอุปสรรคปญหาในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในประชาคมอาเซียน 

4. ควรวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนก

ตามบริบทโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา  
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            วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร. สุดา   เนตรสวาง 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร. ศิริพร  เสริตานนท กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจน

ผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผลประเมินผล ดร. พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน ท่ีไดใหความใหความชวยเหลือใหคําแนะนํา 

และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ

คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุก

ทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน

สถานศึกษาเครือขายศรีเวียงชัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 2  ท้ัง  11  โรงเรียนทุกทาน

ท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถาม จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
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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 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวิจัย เปรยีบเทียบและหาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนประชาชนใน

ชุมชน 3 หมูบาน คือ หมูบานมงคลชัย หมูบานรองหา และ หมูบานสารภีชัย จํานวนท้ังสิ้น 247 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

สัดสวน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา  มีคาความเช่ือมั่นท่ี 0.78 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เปรียบเทียบความ

แตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ และการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีประกอบการบรรยาย 

ผลการวิจัยพบวา  การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอ 

ปาซาง จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

ความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามหมูบาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนย

พัฒนาเด็กบานมงคลชัย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน คือ การจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน การจัดสภาพอาคาร

สถานท่ีเหมาะสมตอจํานวนเด็ก โดยการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ีมีคุณภาพ  
 

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 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชยั อําเภอปาซาง จังหวดัลําพูน 
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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 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญ อยางยิ่ง ในอันท่ีจะชวย

สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ท้ังน้ีเน่ืองจาก

เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กท่ีมีอายุระหวาง 0-6 ขวบน้ัน เปนวัยท่ีมีพัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตในอัตราท่ีสูงสุด 

โดยเฉพาะในระบบประสาท และสมองซึ่งเจริญเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนระยะท่ีเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ี 

เมื่อไดรับ การสงเสริมอยางถูกตอง นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไปตางเช่ือวา ประสบการณท่ีเด็กปฐมวัยไดรับเปน

ปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาการทุกดานตอเน่ืองไปจนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญ สถานบริบาลเด็กกอนวัยเรียนหรือสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานน้ันมิใชครูใหกับเด็กโดยการบอกเลาเทาน้ัน แตการพัฒนาท่ีจัดใหเด็ก

ปฐมวัยจะตองเปนกระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีคอยๆ เกิดข้ึนและสะสมมากข้ึนในเด็กแตละคนในประสบการณท่ีไดรับ

ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กอาศัยอยู ดังท่ี มอนเตสซอรี่ Maria Montessori (1952) อางถึงใน ราตรี  นาสาทร (2552: 2) 

แพทยชาวอิตาลี คนพบวา เด็กเล็กๆ เปรียบเสมือนตนไมออน ท่ีมีความตองการจําเพาะอยางเพ่ือการเจริญเติบโตได

อยางสมบรูณและความตองการจําเพาะเหลาน้ี จะเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีจําเพาะเชนกัน และเด็กยังมีจิตซึมซับสิ่งตางๆ 

รอบตัวได ดังน้ันหากผูใหญสังเกตเด็กและศึกษาความตองการจําเพาะอยางดังกลาวของเด็กแตละคนรวมถึงชวงเวลาท่ี

สอดคลองเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคม โดยการถายทอด ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง

วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การวางรากฐานท่ีใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ

ใหกับประเทศชาติน่ันเอง กลาวไดวาจุดมุงหมายของ การจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การสรางเสริมพัฒนาการทุกดานให

เจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพและเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูชีวิต โดยคุณสมบัติท่ีมุงสรางเสริม คือ 

กระบวนการคิด กระบวนการกลุมคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอม และคานิยม ความเสมอภาค ดังน้ันการ

จัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค อีกท้ังยังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย (กระทรวงมหาดไทย, 

2547: 2, อางถึงใน ราตรี  นาสาทร, 2552: 2) 

 ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับการถายโอนจากสวน

ราชการตางๆ และท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเองดังน้ัน มาตรฐานการดําเนินงานและบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความแตกตางหลากหลาย ท้ังในดานโครงสราง อาคาร สถานท่ีและการบริหารงาน อีกท้ัง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 ได

บัญญัติอํานาจและหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน

ในพ้ืนท่ี ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ



- 256 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหการศึกษาปฐมวัย หรือกอน

ประถมศึกษา เปนหนาท่ีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทํา โดยใหองคปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือกระจายอํานาจโอกาสใหประชาชนไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอยางท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ การดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจท่ีสําคัญขอองคองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

จะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําหนาท่ีบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพ่ือเปนการกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กท้ังทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพสามารถเตรียมความพรอมเด็กเล็กเพ่ือใหเด็กมีความพรอมทาง

วุฒิภาวะและแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแมสามารถประกอบอาชีพไดอยางผาสุกหมดความกังวลใจ 

(กระทรวงมหาดไทย, 2550: 1) 

 ศนูยพัฒนาเด็กเลก็เปนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับเลี้ยงเด็กอายุระหวาง 2-6 ป กอนท่ีจะเขา

เรียนช้ันประถมศึกษา การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโครง สรางท่ีกํากับดูแล คือ มาตรฐานการดําเนินงาน ซึ่ง

จําแนกออกเปนการดําเนินงานกวางๆ 4 ดาน ซึ่งไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   2) 

มาตรฐานดานบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั และ4) มาตรฐานดานการมีสวน

รวมและการสนับสนุนจากชุมชนโดยเหตุท่ี การดําเนินงานของศูนย มีบุคลากรหลายสวนเขามาเก่ียวของตั้งแตระดับ

ผูบริหาร ไดแก นายกและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จนถึงครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กและเด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กอาจมี

เปนบุคคลท่ีอาจชวยดําเนินงานและกิจกรรมของศูนย เชน เปนคณะกรรมการ วิทยากร หรืออาสาสมัครขณะเดียวกัน

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยจะเปนสิ่งกระตุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ันมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพใหสูงกวา

มาตรฐาน 

 จากการประเมินความพึงพอใจของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ในปท่ีผานมาจาก 5 หมูบาน ได

รับคําแนะจาก ตัวแทนชุมชนจากประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี ผลการประเมินความพึง

พอใจของงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ในภาพรวมอยูในระดับพอใช โดยใหหัวขอสรุปวา1)การบริหารจัดการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมสามารถเขาถึงขอมูลได และไมทราบรายละเอียดใด ๆ เลย 2) บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม

เพียงพอตอจํานวนเด็ก 3) อาคารสถานท่ี คับแคบ สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน และ 4) การมี

สวนรวมกับชุมชนนอย ผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนยังตองมีการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑของกรมปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูดูแลเด็กท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มงคลชัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยความคาดหวังของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมงคลชัย ท้ังน้ีเพ่ือจะไดมาซึ่งขอมูลท่ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอผูท่ีเก่ียวของท่ีจะนําไปพัฒนาดานตาง ๆ ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือตอบสนองความตองการของทุกฝายใหมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิจัยการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย 

ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน   

       2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม 3 หมูบาน 

 3. เพ่ือวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

1) ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชน จํานวน 10 หมูบาน ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน จํานวนท้ังสิ้น 4,499 คน  

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในชุมชน จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูบานมงคลชัย 

หมูบานรองหา และ หมูบานสารภีชัย ตําบลทาตุม อําเภอ ปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําปการศึกษา 2557  จํานวนท้ังสิ้น 

247 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and  Morgan, 1970: 608) สุม

ตัวอยางแบบสัดสวนจากแตละหมูบานจากน้ันจึงทําการสุมแบบบังเอิญ (Accidentel Sampling) 

        2)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน มีจํานวน 40 

ขอ  โดยจําแนกขอคําถามตามความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมงคลชัย ท้ังหมด 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) อาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ4) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 1 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.78 

       3) การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชนใน

ชุมชน  ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 247 คน ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมา จาํนวน 247 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ เพ่ือ

เตรียมการวิเคราะหขอมูลตอไป 

         4) การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ

คาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ทําการคํานวณหา

คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

ความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม 3 

หมูบาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟ

เฟ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สวนขอเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ

ชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน อาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี

ประกอบการบรรยาย 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในชุมชนเปนเพศหญิง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 73.3 ประกอบอาชีพ

รับจาง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 52.6 รายไดของชุมชนเฉลี่ยตอเดือนละ 10,001 บาทข้ึนไป 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

ความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการมีสวนรวมกับชุมชนมีคาเฉลี่ย   Χ  = 4.21 เปนอับดับหน่ึง รองลงมาดาน

ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม 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 คาเฉลี่ยΧ  = 4.02 ประเด็นรายขอ ขอท่ี  6  ความคาดหวังของหมูบานมงคลชัย มีความคาดหวังดาน

บุคลากรสงูกวา หมูบานรองหา สวนรายขออ่ืนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  กับดานอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย  Χ  = 4.11 ประเด็นรายขอท่ี 1 และขอท่ี 4  หมูบานมงคลชัยมีความคาดหวังดานอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอม สูงกวาหมูบานรองหา สวนในรายขออ่ืนมีความคาดหวัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05      

2.3  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคล

ชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา ควรมีการจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน การจัดสภาพอาคาร

สถานท่ีใหเหมาะสมตอจํานวนเด็ก โดยการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพในการบริหาร

จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดเวชภัณฑยาท่ีเพียงพอตอการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การนําเด็กไปเรียนรูเก่ียวกับ

ภูมิปญญาในทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ี 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานมงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดังน้ี 

ผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มงคลชัย ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน เมื่อพิจารณาในภาพรวม 

ชุมชนมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาปฐมวัยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะชุมชนไดมีสวนรวมในการ

สนับสนุนดานกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัย ชุมชนจึงมีความเช่ือวาการจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวัยมีความสําคัญ และเปนรากฐานสําคัญท่ีจะเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก เพ่ือจะเขาสูการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล (2550) ศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีเก่ียวกับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา ในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา ชุมชนคาดหวังให

นักเรียนไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สติปญญาละสังคมดานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของครูพ่ีเลี้ยง คาดหวังให

อาคารสถานท่ีสวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความสัมพันธกับชุมชนและบริการอ่ืนๆคาดหวังให

ปฏิสัมพันธกับครูแบบแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และตองการใหโรงเรียนจัดบริการรับ-สง     หากพิจารณาเปน
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รายขอ พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนําเด็กไปศึกษานอกสถานท่ีภายในชุมชนและนอกชุมชน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะชุมตองการใหเด็กไดเรียนรูวิถีการดํารงชีวิตในชุมชน ในชุมชนมีแหลงเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ินอยูมากมาย หลากหลายท่ี โดยเฉพาะแหลงรูท่ีใกลตัวเด็กคือ วัดเกาแกของแตละหมูบาน การทอผา การจักร

สาน และการทําผลิตภัณฑ OTOP  เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารงานสวนตําบล

ทาตุม ท่ีใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู ชุมชนจึงมีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด  สอดคลองกับจุดประสงคของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหประชาชนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา กํากับและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยใชกระบวนการ

เรียนรู พัฒนาความเข็มแข็งใหกับชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนใหมีบทบาทในการสรางความสัมพันธ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันดี เกตุบุรม (2555) ศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของชุมชนในการจัด

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดระดับ

การศึกษากอนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาซึ่งออยูในระดับมากเชนกัน 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กใหควรมีการ

ประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ศูนยพัฒนาเด็กมีการประเมิน

การนิเทศภายใน และภายนอก ท้ังการนิเทศจากผูบริหาร คณะกรรมการ ผูปกครอง และเขารับการประเมินจากคณะ

กรรมประเมินคุณภาพภายนอก( สมศ.) ชุมชนจึงมีความคาดหวังใหครูผูดูแลเด็กไดประเมินตนเองเพ่ือทบทวนการ

ทํางานท้ังหมดของครูผูดูแลเด็ก และมองเห็นปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งท่ีผาน และนํามาปรับปรุง

แกไข และพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ โพธิญาณ กานจักร (2552:  53) ไดทําการศึกษา 

“ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการบริการศึกษาของโรงเรียนบานปะคําดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย” ในดาน

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลการบริหารท่ัวไป เพ่ือเปรียบเทียบ ความคาดหวังของ

ผูปกครองท่ีมีตอการบริหารศึกษา พบวา 1) ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยู

ในระดับคาดหวังมาก โดยเรียงลําดับ คือ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหาร

วิชาการ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารการศึกษา โดยจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมมี

ความคาดหวังไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการบริหารวิชาการมีความคาดหวังท่ีแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดานบุคลากร รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสดุ คอื ครูผูดูแลเด็กตองมีอัตราสวนเหมาะสมกับจํานวนเด็กเปนไป

ตามเกณฑ (ครู 1 คน ตอนักเรียน 25 คน) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัยมีนักเรียนท่ีกําลังศึกษา

อยูในระดับปฐมวัย ชวงอายุ 2 – 4 ป ซึ่งเด็กวัยน้ีเปนวัยท่ีตองการดูแลเปนพิเศษ เด็กวัยน้ียังตองใหผูใหญช้ีแนะ และ

ดูแลอยางใกลชิด เน่ืองจากเปนวัยท่ียังเล็ก และไมสามารถชวยตนเองได และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมงคลชัยมีจํานวน

นักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกปการศึกษา จึงทําใหครูผูดูแลเด็กไมเพียงพอตอจํานวนเด็ก ตามมาตรฐานของกรมการปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นก็สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน (2551: 1 - 5) ท่ีระบุวาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต 3 – 5 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยง

ดูและ  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการแรกของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใต

บริบทสังคม-วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐาน

คณุภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นิยม 

วรปญญา (2550) ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอการจัดการศึกษาโรงเรียน

นารายณวิทยา  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พบวา  ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาดหวังตอการ
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จัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณวิทยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ดาน

บุคลากร ดานธุรการและการเงิน  

ดานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม  รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองไมมีบอนํ้าท่ี

เปนอันตรายตอเด็ก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะหมูบานมีการปรับปรุงการวางทอระบายนํ้าท้ังหมูบาน  จึงมีการวางทอระบาย

นํ้าขนาดใหญของหมูบาน เขามาในพ้ืนท่ีบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหเกิดความเสี่ยงตอเด็กท่ีจะพลัดตกลงไปในทอ

ระบายนํ้าได ซึ่งผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวกับของควรใหความสําคัญกับเรื่องน้ีใหมาก และควรหาแนวทางแกไขปญหาน้ี

อยางเรงดวน ชุมชนจึงคาดหวังดานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สาวิตรี  พังงา (2550) ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ดาน

การจัดสภาพแวดลอม พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนสวนใหญอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังในเรื่องลักษณะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน

เฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง และมีหองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีแสงสวางเพียงพอ  และมี

อากาศถายเทไดสะดวก   

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.  ควรจัดสรรครูผูดูแลเด็กใหตรงสายงาน 

3.  ควรจัดสภาพของอาคารสถานใหมีความพอเหมาะกับจํานวนเด็ก โดยการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการเปรียบเทียบเพศ และ อาชีพเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.  ควรมีการศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน กับ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

3  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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จังหวัดลําพูน และประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบ

ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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   กุลุชิ* 
 

บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม การเลือกกลุมตัวอยาง โดย

วิธีการสุมแบบเจาะจง ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 

86 คน ใน 6 โรงเรียน สังกัดสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือท่ีใชเปน

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (rXY) ผลการวิจัย พบวาผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 40 ป 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงครูผูสอน และประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21) คาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมาก      

(rXY =.878) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คําสําคัญ :  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมการตัดสินใจ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 

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 กุลุช ิ ครูผูสอน โรงเรียนบานทุงตันง้ิว 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 decision-

making behaviors was strongly positive (rXY =.878) with a statistically significant level at .01. 

 

Keywords:  Transformational Leadership, Decision-making Behavior, Basic Education Institutions 

 

บทนํา 

สถานศึกษาถือเปนหนวยงานระดับลางสุดท่ีมีความสําคัญและเปนแนวหนาในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดภารกิจของสถานศึกษาไว เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการศึกษาใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด การปฏิรูปการศึกษาจะตองเกิดข้ึนอยางจริงจังท่ีสถานศึกษาในฐานะ

หนวยงานในระดับปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ “ผูนํา” 

ภาวะผูนําทางการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับประสิทธิพลของโรงเรียน อํานาจในการตัดสินใจมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในบางกรณี จะมีผลไปถึงชุมชนใน

ฐานะท่ีโรงเรียนเปนหนวยงานหน่ึงในชุมชน ดังน้ันผูบริหารตองคํานึงอยูเสมอวา การบริหารโรงเรียนจะบรรลุเปาหมาย

หรือไมน้ันข้ึนอยูกับการตัดสินใจเปนสําคัญ ผูบริหารกับการตัดสินใจจึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก โดยถือเปน

หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีผูบริหารจะหลีกเลี่ยงไมได    

ดังน้ัน การตัดสินใจจึงเปนเครื่องช้ีหรือเปนตัวกําหนดทิศทางในการทํางานของบุคลากร หากผูบริหารขาด

ประสบการณในการทํางาน อาจจะทําใหเกิดผลท้ังแงบวกและแงลบได และดวยเหตุท่ี การบริหารโรงเรียนตอง

เก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลอ่ืนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพน้ันสิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ การตัดสินใจท่ีดี 

เพราะวาการตัดสินใจข้ันสุดทายตองเปนหนาท่ีของผูบริหาร การตัดสินใจเพ่ือใหเกิดความสําเร็จผูบริหารควรยึดหลัก

สําคัญ 4 ประการ  ไดแก การตัดสินใจตองเกิดประโยชนสวนรวมมากท่ีสุด การตัดสินใจตองเปนไปในทางกระจาย

อํานาจ การตัดสินใจตองสามารถปฏิบัติไดเปนไปตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และควรมีการวางแผนการดําเนินการ

ไวลวงหนา  

จากผลรายงานประจําปหรือผลการดําเนินงานในชวงระยะ 3 ปยอนหลังของสถานศึกษาในตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีโรงเรียนท้ังหมด 6 โรงดวยกัน คือ โรงเรียนบานแมตื่น  โรงเรียนบานขุนแมตื่น

นอย  โรงเรียนบานหวยหลอดูก  โรงเรียนชุมชนบานใหม โรงเรียนบานซิแบร และโรงเรียนบานทุงตนง้ิว  ท่ีตอง

รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ แตสภาพปจจุบันผูบริหารโรงเรียนยังขาดทักษะในการพัฒนาโรงเรียนดาน

ตางๆ เพราะเปนโรงเรียนกันดาร ประชากรในเขตบริการมีฐานะยากจนไมสามารถใหการสนับสนุนโรงเรียนได ท้ังน้ี

โรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยครั้ง จึงสงผลกระทบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา อีกประการหน่ึง ดาน

การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน ยังขาดการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการระดมความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหา

ตางๆ และควรจะมีความคลองตัวในการตัดสินใจเรื่องระบบการจัดการ เพ่ือใหทุกคนไดมีความเขาใจในหนาท่ีท่ีตนเอง

รับผิดชอบ รวมท้ังใชขอมูลตางๆ สําหรับการตัดสินใจอยางถูกตอง ดังน้ันคุณภาพของการศึกษาในภาวการณปจจุบัน มี

ปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึง คือความสามารถในความเปนผูนํากับการตัดสินใจของผูบริหาร โดยเฉพาะการประเมิน

ภาวะผูนําของผูบริหารซึ่งเก่ียวของสัมพันธและสงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ และประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของครูผูสอน ซึ่งก็สงผลตอนักเรียนโดยตรงในท่ีสุด 

http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00675.shtml
http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00675.shtml
http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00676.shtml
http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00678.shtml
http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00681.shtml
http://www.hotsia.com/school/chiangmai/00682.shtml
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จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศกึษาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชียงใหม เขต 5 วาในกระบวนการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีสัมพันธกันหรือไม เพ่ือใหผลการวิจัยน้ี

เปนกรอบ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนนความสําคัญของคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสทิธิภาพตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบล

แมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

          เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีการศึกษา 

          ประชากรและกลุมตัวอยาง 

          ประชากร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 106 คน ครูผูสอน จํานวน 76 คน  และคณะกรรมการโรงเรียน  ท้ังสิ้น  

30 คน จาก 6 โรงเรียน 

 กลุมตัวอยาง ประกอบดวยครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในตําบลแมตื่น อําเภออม

กอย จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 86 คน 

 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดของเครสซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 

608) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

          เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

          เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ เปนแบบสอบถาม ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของ

แบบสมถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหาร ท่ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของบาส และ อโวลิโอ มีจํานวน 3 ตอน 90 ขอ โดยจําแนกขอคําถามตอนท่ี 1 

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจําแนกเปน 4 ดาน การ

สรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญา และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล จํานวน 44 ขอ ตอนท่ี 3 

พฤติกรรมการตัดสินใจ จําแนกเปน 5 ดาน การนิยามปญหาการศึกษาหาทางเลือก การคัดทางเลือก การปฏิบัติตาม

ทางเลือก และ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง จํานวน 41 ขอ ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.85 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ .99 
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
          ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจาก ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2557 จํานวน 86 คน  

ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 86 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 

การวิเคราะหขอมูล  

      การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ทําการการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหารสถานศึกษา นํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 

ผลการศึกษา 

      1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตําบลแมต่ืน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม   โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21)  ดานการสรางบารมี (  = 4.27)   ดานการสรางแรงบันดาลใจ      

(  = 4.22) และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล (  = 4.18) อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ย

อันดับสุดทาย คือ ดานการกระตุนเชาวนปญญา อยูในระดับมาก  (  = 4.17) 

1.2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม    โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21)   ดานการการปฏิบัติตามทางเลือก และ ดานการประเมินผลและ

การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  (  = 4.23)   ดานการคัดเลือกทางเลือก ( = 4.22)  และดานการศึกษาหาทางเลือก 

(  = 4.21)  อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทาย คือ ดานการนิยามปญหา อยูใน

ระดับมาก (  = 4.17) 

      2. ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตําบลแมต่ืน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

              2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแม

ตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

              2.2 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนท้ัง 4 ดาน กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 5 ดาน มีความสัมพันธกันทางบวก โดยรวมอยูในระดับสูงมาก (rXY =.878) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 

          ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดาน

การสรางบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล อยูในระดับมากทุกดานท้ังน้ีอาจ

เน่ืองจากทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต5 สนับสนุนในการจัดอบรมใหกับผูบริหารเพ่ือไดรับพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง รวมท้ังจัดใหผูบริหารไดมีการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ จึงทําใหผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

อยูในระดับมาก ในทุก ๆ ดาน ซึ่งผลงานวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของบาส เก่ียวกับการสรางบารมีวาเปนกระบวนการ

ท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูตามโดยการปลุกเราอารมณท่ีเขมแข็งและอางอิงกับตัวผูนํา การสรางบารมีเปนปจจัยสําคัญของ

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพราะมอิีทธิพลการทํานายสูงสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 

(2544) ท่ีกลาววา การสรางบารมี เปนความสามารถท่ีจะทําใหผูอ่ืนยอมรับและยอมเปนผูตาม ท่ีเปนเชนน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารจัดการตามหลักการรบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ทามกลางสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในปจจุบันในยุคของการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ผูบริหารตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง

เพ่ือใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอสถานศึกษาของตนเอง ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงเนนเรื่องคุณภาพและความตองการของ

ชาติ ในการวางยุทธศาสตรและมาตรการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทุกระดับ  

          พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการการ

ปฏิบัติตามทางเลือก และ ดานการประเมินผลและการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ดานการคัดเลือกทางเลือก และดาน

การศึกษาหาทางเลือก อยูในระดับมากทุกดานท้ังน้ีอาจเน่ืองจากทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต5 สนับสนุนในการ

จัดอบรมใหกับผูบริหารเพ่ือไดรับพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รวมท้ังจัดใหผูบริหารไดมีการศึกษาดูงานท้ังในและ

ตางประเทศ จึงทําใหผูบริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก ในทุก ๆ ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3  พบวา โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันการปฏิบัติตามทางเลือกสูงสุด 

รองลงมาไดแกข้ันคัดทางเลือก ข้ันการศึกษาหาทางเลือก การนิยามปญหา และการประเมินผลและปรับเปลี่ยนแนวคิด 

โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 3542 ท่ีเนนให

มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและสงผลอยางยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศ โดยยึดเงือนไขอันเปนหลักสําคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษา คือการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และความรับผิดชอบตรวจสอบไดดังน้ันผูบริหารจึงมีบทบาท

หนาท่ีเปนผูนําและผูบริหารขององคกร ท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจัดการองคกร จึงตองใชการตัดสินใจสั่งการปฏิบัติตาม

ทางเลือกท่ีเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารระดับสูง งานจะบรรลุเปาหมายโดยถูกตอง

และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของหัวหนาหนวยงาน จึงจําเปนตองรับฟงความคิดเห็น 

แนวคิด ขอมูลจากผูใตบังคับบัญชาเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร สอดคลองกับ แฮมฟล กริฟน และเฟ

รดเดอริคสัน (Hamphill, Griffiths and fredericson) ช้ีใหเห็นวาการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลหรือมีประสิทธิภาพ ตอง

กระทําอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารจะสะทอนใหเห็นลักษณะบางอยางใน

องคกรไดเปนอยางดี กลาวคือ ในบางครั้งการตัดสินใจของผูบริหารตองข้ึนอยูกับสถานการณและความพรองของ

บุคลากร เพราะบางครั้งผูใตบังคับบัญชาไมตองการใหมีการตัดสินใจรวมกับผูบริหารพร่ําเพรื่องานบางอยางตองอยูใน

ดุลยพินิจของผูบริหาร เพราะหากเกิดความผิดพลาดผูท่ีตองรับผิดชอบอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือผูบริหารน้ันเอง 
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           ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดบัสูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลอง

กับงานวิจัยของมงคล อ๊ิดเหล็ง (2543) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการการบริหารโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ

นอยและประสบการมากใหครูมีสวนรวมในการบริหารดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุและดําเนินงานกิจกรรม

นักเรียน ดําเนินงานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพันธกับชุมชนไมแตกตางกัน เน่ืองจากปจจุบันผูบริหารโรงเรียนท้ัง

ท่ีมีประสบการณมากหรือนอยจะไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนใหเปนผูบริหารมือ

อาชีพ รวมท้ังกิจกรรมการอบรมและพัฒนาผูบริหารน้ันเปนกิจกรรมท่ีจัดในชวงระยะเวลาคอนขางนาน กิจกรรมสวน

ใหญจะเปนการฝกปฏิบัติจรงิ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพผูบรหิารไดอยางมีประสทิธิภาพ ทําใหผูบริหารโรงเรียน

ในยุคปจจุบันมีแนวคิดทางการบริหารใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนผูบริหารท่ีมีหลักการ และทฤษฏีทางการบริหารมาก

ข้ึนจึ่งสงผลใหสามารถบริหารงานใดใกลเคียงกันมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจึงมี

ความสําคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

          1.  ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาระดับภาวะผูนํา และพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ข้ึนท้ังในดานการกระตุนเชาวน

ปญญาครู แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ อยางสม่ําเสมอ และการเสริมสรางความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่นใจ

ของผูรวมงาน ท้ังการสรางแรงบันดาลใจใหผูรวมงานเปนรายบุคคลเพ่ือใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาท่ีสามารถเผชิญตอ

ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง การกระตุนใหผูรวมงานหาแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหาอีกท้ังการคิดและแกปญหา

อยางเปนระบบ และแสดงการยอมรับและช่ืนชมตอผูรวมงานเมื่อปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 2.  ผูบริหารสถานศึกษาควรรักษาระดบัภาวะผูนํา และพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไปในดานพฤติกรรมการตัดสินใจ

ใน ดานการนิยามปญหา รวมท้ังเมื่อพบวาเกิดปญหาข้ึนภายในโรงเรียน การจําแนกสาระสําคัญของปญหา การรวมกับ

ผูรวมงานระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแกปญหาท่ีหลากหลาย การนํากฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาประเมินขอมูลเหลาน้ัน

อยางตรงไปตรงมาทุกแงมุมดวยความรอบคอบ อีกท้ังการดําเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียน โดยใหมีความคลองตัวไมลาชา 

และการประชุมครูเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีตองการรับผิดชอบ รวมท้ังใชขอมูลตาง ๆ ประกอบในการ

ประเมินผลงานไดอยางเหมาะสมดียิ่งข้ึนตอไป 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยูโรงเรียนพ้ืนท่ี

ทุรกันดาร 

2. ควรวิจัยเรื่องความแตกตางระหวางภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ

การทํางาน 

3. ควรวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในสังคมประชาคมอาเซียน 

4. ควรวิจัยเรื่องหลักสูตรพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในสังคมประชาคมอาเซียน 

5. ควรวิจัยในเรื่องภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงกับพฤติกรรมการตดัสนิในท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของบุคลากรทางการศึกษา 

 



- 268 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุจิรา หาผล 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ตฤณธวัช  ธุระวร ผูทรงคุณวุฒิท่ีคอยแนะนําใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 

ตลอดจนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 ทาน คือ  1.อาจารย ดร.สุชาติ  ใจภักดี  2.อาจารย ชนิดา ธรรมวิวรณกุล 

3.อาจารย นานนํ้า บัวคลาย  4.อาจารย ยงยุทธ ปญญาปอ  5.อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและ

ถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหความรูและให

คําแนะนําดวยดีเสมอมา   ขอขอบพระคุณครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตําบลแมตื่น  อําเภอ 

อมกอย  จังหวัดเชียงใหม  และท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามจึงขอกราบขอบพระคุณทุกทาน

เปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 และขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจ สนับสนุนในการทําวิทยานิพนธเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือน

นักศึกษาทุกคนท่ีคอยหนุนใจซึ่งกันและกัน 
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

Management on the Buddhist-Oriented Schools in San Pa Tong District, 

Chiangmai Province 

พระมหาบัณฑติ  ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ)* 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา  เพ่ือเปรียบเทียบ และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จํานวน 14 โรงเรียน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนท้ังสิ้น 158 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา  มี

คาความเช่ือมั่นเทากับ .91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา  การบริหาร

จัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน 

ผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมจําแนกตาม 

ประสบการณการทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ดานกายภาพ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให

นักเรียนมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต สถานศึกษาใหนักเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกับผูมีสวน

เก่ียวของท้ัง บาน วัด โรงเรียน ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  ควรมีการสวดมนตไหวพระกอนเรียนทุกครั้งเพ่ือใหผูเรียน

มีสมาธิในการเรียนการสอน ดานการเรียนการสอน ควรเชิญผูรู/ปราชญ/ภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนามาเปน

วิทยากรใหความรูแกนักเรียน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธสถานศึกษา  สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรและ

นักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การลดละเลิกอบายมุข การเสียสละ ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผูเก่ียวของทุกฝาย 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 Buddhist-

oriented 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   

 
*พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี (จงกลธนาลาภ) เจาอาวาสวัดคันธาราม ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม 
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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 

  การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรูความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล 

การศึกษาท่ีทุกคนยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติคือการศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญใน

การพัฒนาความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาใหแกบุคคลสังคมและประเทศชาติการศึกษาเปนกลไกอันสําคัญในการ

พัฒนาคนใหเกิดสันติสุขแหงตน 

โรงเรียนวิถีพุทธเปนการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจาตามคําสอนพระพุทธเจา ซึ่งไดแก 

สัมมาทิฐิ และอริยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา การปฏิรูปการศึกษาตองมุงเนนท่ีคนเปนฐานในการพัฒนาคนเปนแกน

ของการพัฒนาทุกอยาง โดยการปฏิรูปการศึกษาน้ันเปนการปรับวิธีการคิดตามแนวของโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเปนการ

ปฏิรปูโดยแทจริง ท่ียึดหลักไตรสิกขา เปนองครวมเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเรียนรูตลอดชีวิต (สํานัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2557: 5) โรงเรียนวิถีพุทธถือเปนโรงเรียนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปนลักษณะของ

โรงเรียนท่ีอยู 1 ใน 5 ลักษณะท่ีกําหนดใหมีข้ึนในโรงเรียนปกติ โดยมีจุดเนนเพ่ือการพัฒนาจิตวิญญาณของคนเปนการ

เรียนรูรากเหงาของภูมิปญญาไทยน่ันก็คือ การเรียนรูหลักธรรมพระพุทธศาสนาอันทรงคุณคาใหผสมผสานกับการ

ปฏิรูปการเรียนรูซึ่งมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญท้ังความรูและคุณธรรม

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในการ

จัดการเรียนรู เพ่ือมุงสูการพัฒนาผูเรียน โดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย การอยูรวมกันอยางสงบสุขโดยการสงเสริมให

ผูเรียนไดเจริญงอกงามตามหลักแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการคือ 1) การอยูใกลชิดคนดี 2) การเอาใจใสศึกษาโดยมี

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี 3) การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลท่ีดีอยางถูกวิธี และ 4) สามารถนํา

ความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ . (2546 ก) 

สถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จงัหวัดเชียงใหม ท่ีจัดการศึกษารูปแบบของ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง

สถานศึกษาท่ีไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน ควรตองวิเคราะหแนวทางวิถีพุทธเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาในการวางแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักการ และสัมพันธกับงานดานอ่ืนๆ และ

เพ่ือเปาหมายของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ น่ันก็คือ พัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 

 อน่ึง จากผลการการประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 น้ัน ปรากฏวามีสถานศึกษา จํานวน 

3 โรงเรียน ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ียังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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เชียงใหม เขต 4, 2557: 10) เปนการบงช้ีถึงการดําเนินการพัฒนาของสถานศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนวิถี

พุทธหรือมีเพียงบางสวนทําใหการจัดการศึกษาไมบรรลุตามเปาหมายท่ีเหมาะสม 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะ ครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในอําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งมีประสบการณในการสอนและการทํางานดานการใหการศึกษาดานศีลธรรมมาเปนเวลาหลายปไดมีความ

สนใจในการวิจัยเก่ียวกับ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือ

ประโยชนในการนําขอมูลไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานไดรวมท้ังเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการโรงเรยีนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหมโดยจําแนกตาม ประสบการณการทํางาน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 โรงเรียน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จํานวนท้ังสิ้น 158  คน   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

           เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน แบบสอบถาม ซึ่งมี  2  ตอนดังน้ี 

         ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ีและ

ประสบการณทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

          ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและ

คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีตอการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ รวม 50 ขอ ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)   

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

            ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยันําแบบสอบถาม ไปเก็บขอมลูดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 

158 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูลตอไป   
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ

สถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประสบการณการ

ทํางาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ   

เชฟเฟ   โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร    

 

ผลการศึกษา 

 1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 5 ดาน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

   2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง  จังหวัด

เชียงใหม ตามประสบการณการทํางาน  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณการทํางานของผูมีสวน

เก่ียวของในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามการ

บริหารงานดานวิชาการโดยรวมและดาน ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน

บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

  3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม  ดานกายภาพ พบวา  ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  

ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด  3 อันดับแรก คือ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให

นักเรียนมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต สถานศึกษาใหนักเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกับผูมีสวน

เก่ียวของท้ัง บาน วัด โรงเรียนโดยสม่ําเสมอ (f = 24) รองลงมาคือ มีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณจัดบริเวณ

โรงเรียนใหปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข (f=22)  และการใชเสียงตามสายสําหรับการเปดเพลงหรือจัดรายการท่ี

สอดแทรกคุณธรรมเพลงควรเลือกเพลงท่ีสงเสริมสมาธิประเทืองปญญา (f=21)  ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต        

พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรมี

การสวดมนตไหวพระกอนเรียน ทุกครั้งเพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิในการเรียนการสอน (f=26) รองลงมา คือ มีการจัด

กิจกรรมแบบบูรณาการ ศีล สมาธิ ปญญาโดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกินอยูดูฟงดวยสติสัมปชัญญะ 

(f=19) และ มีจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ อยางตอเน่ือง (f=18)  มีการสงเสริมให

ทุกหองเรียน มีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกันอยางมีความสามัคคี เคารพ (f=18) ดานการเรียนการสอน  พบ

แนวทางการพัฒนาท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เชิญผูรู/ปราชญ/ภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนามาเปน

วิทยากรใหความรูแกนักเรียน (f=27) รองลงมา คือ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของวิถีพุทธ 

(f=24) และสนับสนุนใหครูและนักเรียน มีกิจกรรมสงเสริมการฝกปฏิบัติธรรม เจริญปญญา รวมกัน (f=23)          

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธสถานศึกษา  พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ

สถานศึกษา  ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การลดละเลิกอบายมุข การเสียสละ (f=25) รองลงมา คือ สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา

เปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงเรียนรูดานวิถีพุทธอยางแทจริง (f=23) และสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู

และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา (f=22)   และ ดานบริหารจัดการสถานศึกษา         

พบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

ผูเก่ียวของทุกฝายผูบริหารและครู รวมปฏิบัติตนเองท่ีจะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาการเรียนตามวิถี   
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ชาวพุทธ  (f=23)  รองลงมา คือ สงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติท่ีถูกตอง (f=18) และบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความ

ตระหนักและศรัทธารวมท้ังเสริมสรางปญญาความเขาใจในหลักการ วิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน (f=17) 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  มี

ประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 5 ดาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สาลี่  ทาเหล็ก (2549: 1) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1–2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบวา สภาพ

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโดยสภาพรวมอยูในระดับมาก และเปนรายข้ันตอนอยูในระดับมาก 5 ข้ัน เรียง

ตามลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอยดังน้ี ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดข้ัน

ดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา ข้ันเตรียมการ และข้ันปรับปรุงพัฒนาตอเน่ืองอยูในระดับ

ปานกลาง 1 ข้ัน คือข้ันประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินงาน 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

ตามประสบการณการทํางาน  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามชวงอายุประสบการณสอน อายุ 10-20 ป มี

คาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาคือ ชวงอายุประสบการณสอน มากกวา 20 ปข้ึนไป ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

เจษฎา สิงหรา (2549: 1) ไดวิจัย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอางทอง พบวา อายุการ

ทํางานท่ีแตกตางกัน มีความรูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดวิถี

พุทธสูวิถีการเรียนรู การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ และการเก้ือกูลสัมพันธโรงเรียนวิถี

พุทธและชุมชนไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว และพบวาอายุทํางานแตกตางกัน มีความรูในดานกิจกรรม

เสนอแนะการพัฒนาแตกตางกัน 

สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  ในอําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม ดานกายภาพ พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสุคํา  สุยา (2553) ไดศึกษาเรื่อง การบริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรยีนในอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม พบวา สถานศึกษาควรมีการวางแผนมอบหมายหนาท่ีให

ผูเรียนวางแผนกําหนดกิจกรรมเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการรูจักบาปบุญคุณโทษ โดยการจัด

กิจกรรมเสียงตามสายภายในสถานศึกษา ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา ควรมีการสวดมนตไหวพระกอนเรียน 

ทุกครั้งเพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิในการเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ศีล สมาธิ และปญญาโดยเนนการมีวิถี

ชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกินอยูดูฟงดวยสติสัมปชัญญะ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ  

อินแผลง (2550) ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบานติ้วนอย 

ตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ดานการจัดกิจกรรมวิถีพุทธสูการเรียนรูมีการบูรณาการหลักธรรมสอดแทรก

ทุกกลุมสาระเนนกระบวนการไตรสิกขาผานกระบวนการกินอยูดูฟงเปนครูผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางสอนใหรูอยูให

เห็นพัฒนาผูเรียนใหสมดุลทุกดานนําไปปฏิบัติใจชีวิตประจําวัน ดานการเรียนการสอน พบวา ควรเชิญผูรู/ปราชญ/ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ทางพระพุทธศาสนามาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับบริบทของวิถีพุทธ โดยทําการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานของแตละเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในดานการบริหารงาน ควรมี 1) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทางพุทธ

ศาสนา โดยเชิญพระสงฆหรือครูภูมิปญญาทางพุทธศาสนาในทองถ่ินมาเปนวิทยากร 2) จัดการเรียนรูแบบองครวม

บูรณาการทุกวิชาเขาดวยกันเช่ือมโยงสิ่งรอบตัวเขาหาผูเรียนและลงมือปฏิบัติจริง 3) สรางกระบวนการเรียนรูและ
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ถายทอดวิธีคิดจากประสบการณจริง 4) มีหลักสูตรในการจัดกิจรรมท่ีแนนอน 5) เพ่ิมเติมคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 6) การเรียนการสอนเนนการเรียนรูดวยตนเองและ

สามารถถายทอดใหผูอ่ืนได 7) การบูรณาการไตรสิกขาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระ 8) ประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 9) ใชสื่อและแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการใฝรู และแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา  สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การลดละเลิกอบายมุขการเสียสละ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางของ

ชุมชน เปนแหลงเรียนรูดานวิถีพุทธอยางแทจริง  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี ทันดร (2551) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การ

ดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธกัลปยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวา การศึกษา

สภาพปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ดานรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

ควรเนนใหชุมชน โรงเรียน และวัด มีการรวมมือกันโดยเนนไปท่ีบุคลากรผูปฏิบัติ การจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน 

ประจําสัปดาหหรือโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมลักษณะไตรสิกขา และมีการประเมินงานรวมกันบอย ๆ และดานบริหาร

จัดการสถานศึกษา พบวา  ผูเก่ียวของทุกฝาย ผูบริหาร และครู ควรใหการสนับสนุนิ และเปนตัวอยางในการ

พัฒนาการเรียนตามวิถีชาวพุทธ  และสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติท่ีถูกตอง  พบวาควรปฏิบัติดังน้ี  1) ผูบริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี 2) บุคลากรปฏิบัติธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  3) จัดอบรมสัมมนา ประชุมช้ีแจง ศึกษาดู

งานท้ังในและตางประเทศ  4) สงเสริมใหออกไปเรียนรูชวยเหลือสังคม  5) จัดตั้งหนวยงานข้ึนภายในองคกรเพ่ือพัฒนา

บุคลากร  6) มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม และ  7) จัดใหมีการยกยอง ชมเชยโดยการมอบเกียรติคุณบัตรใหแก

บุคลากรในโรงเรียนท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรวิจัย เรื่อง 

1. ผลการพัฒนานักเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

 2.  ศึกษาความสมัพันธระหวางการจดัการเรียนการสอนของครูในการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม กับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุดา  เนตรสวาง  ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตรจารย พนิดา  สินสุวรรณ  ประธานกรรมการสอบ อาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยา-

วิวัฒน  กรรมการสอบ ท่ีไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยมี

ความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษา ทุกทาน  ท่ีไดกรุณา

ใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการตรวจสอบ

แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ

ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปนผูใหขอมูลทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบ

ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

Participation in Education in Schools of Mae Wang District in Chiangmai 

Province  

under Chiangmai Primary Educational Service Area Office 4 

พระใบฎีกาปราการ สเุมธี (มหาวัน)* 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือครูโรงเรยีนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

210 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน เก่ียวกับการมีสวนรวมของครูในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การ

บริหารงานดานบุคลากร  การบริหารงานดานบริหารท่ัวไป  การบริหารงานดานวิชาการ และการบริหารงานดาน

งบประมาณ ตามลําดับ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม พบวา การบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของสถานศึกษา  การ

บริหารงานดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม การบริหารงานดานบุคลากร ควรมีการสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน เพ่ือจัดกิจกรรม

ใหกับนักเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม และการบริหารงานท่ัวไป ควรใหคณะครูมีสวนรวมในการกําหนดโยบายของ

โรงเรียนและปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน  

 
คําสําคัญ :  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 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 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายแมบท

ทางการปฏิรูปการศึกษา ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมี

ความสุข และการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม ท่ี

ตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคัญและคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการศึกษา  

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบสอง (พ.ศ.2549- 2555) ของโรงเรียน

ในอําเภอแมวาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4  ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน

การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) น้ัน ปรากฏวามีสถานศึกษา จํานวน 5 

โรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐานตามประกาศของ  สมศ. (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4, 2556: 7) ซึ่ง

เปนการบงช้ีถึงการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไมบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและไมเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติท่ีไดกําหนดไว        

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะผูเก่ียวของทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลทุงป 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความสนใจในการวิจัย การบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ของ

โรงเรียน ในอําเภอแมวาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ในประเด็นการบริหารแบบ

มีสวนรวมของโรงเรียนท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหนวยงานนําเปน

แนวทางท่ีสามารถเก้ือหนุน ผลักดัน ตอการดําเนินงานในการบริหารแบบมีสวนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด เปนประโยชน

ตอการบริหารการศึกษาของบุคคลท่ีเก่ียวของ สรางสัมพันธภาพท่ีดียิ่งในการบริหารงานการศึกษา นํามาซึ่งประสิทธิผล

ทางการศึกษาท่ีสามารถทําใหผูเรียน เกง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวางสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา การบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ 

แมวาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
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วิธีการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีนใน

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จํานวน 210 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1  เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ อาชีพ และระดับ

การศึกษา 

ตอนท่ี 2  เปนขอคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4จํานวน 4 ดาน 

ตอนท่ี 3  เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมี

สวนรวมโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถามใหกับผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 210คน และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมติดตามและรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนํามา

วิเคราะหผลตามวัตถุประสงค วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ (percentage) 

นําเสนอขอมูลในรูปของการบรรยายใตตาราง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

 1.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

 2.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4จํานวน 4 ดานโดยใชคาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับ 

 3.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในอําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4โดยใชการแจกแจงความถ่ีมาจัดลําดับ 

 
 

ผลการศึกษา 

1. ดานการบริหารงานดานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 

2 ลําดับแรกคือ มีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน รองลงมาคือ มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน  
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2. ดานการบริหารงานดานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด

ใน 2 ลําดับแรกคือ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับทรัพยสินทางราชการของโรงเรียน รองลงมาคือ การกํากับติดตาม

และตรวจสอบการบัญชีการเงินของโรงเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน  

3. ดานการบริหารงานดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 

2 ลําดับแรกคือ การใหขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน รองลงมาคือ การ

พิจารณาการจัดหาวิทยากรภายนอกตามความตองการของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การวาง

แผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  

4. ดานการบริหารงานดานการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวามี

คาเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับแรกคือ การสนับสนุนงานบริการตางๆของโรงเรียน เชน สหกรณ งานแนะแนว งานอาหาร

กลางวัน เปนตน รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

การเผยแพรความรูตางๆท่ีเปนประโยชนของโรงเรียนแกชุมชนและบุคคลท่ัวไป  

สําหรับแนวทางการพัฒนางานการบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการเปนไปตามนโยบาย

ของสถานศึกษา รองลงมาคือ ใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาและเนนการสอนโดยใหนักเรียนเปนสําคัญ ใช

สื่อเทคโนโลยี ครูทําวิจัยช้ันเรียน วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล จัดแผนการเรียนรูตางกัน   และเปดวิสัยทัศนของ

ผูบริหารใหเห็นความสําคัญของงานวิชาการ สําหรับการบริหารงานดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณตามความ

เหมาะสม จัดเรียงลําดับความตองการจากมากไปนอย มีการใชงบใหคุมคาและเกิดประโยชนมากท่ีสุด ควรมีการ

ประเมินการใชงบประมาณในแตละป ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบมีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และมีการช้ีแจงรายละเอียดตางๆใหทราบกับทุกคน เพ่ืองายแกการตรวจสอบ โปรงใส และควรใหความสําคัญของ

ผูเรียนเปนหลัก  ในสวนของการบริหารงานดานบุคลากร ควรเนนการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอและไดรับการอบรมอยู

เปนประจํา และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะตําแหนง เพ่ือจะชวยพัฒนาใหนักเรียนไดรับความรูท่ีถูกตอง ควรมีการ

อบรมการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย   ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  และการบริหารงานดาน

บริหารงานท่ัวไปพบวาการมีสวนรวมของคณะครูในการกําหนดโยบาย และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน ตองมีการ

วางแผนงานแลวตองปฏบัิติตามแผนงานโดยมีการบริหารงานใหถูกจุดและเนนย้ําถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ ติดตามงาน

อยูเปนระยะ เพ่ืองานจะไดเสร็จตามกําหนด และควรปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยูนาเรียน ควรจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมงานวิชาการใหมากใหการสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาหรือ

บอกสถานศึกษาท่ีสงผลตองการพัฒนาผูเรียน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรก

คือ  ดานท่ี 3 การบริหารงานดานบุคลากร  รองลงมาคือ ดานท่ี 4 การบริหารงานดานบริหารท่ัวไป ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

รองลงมาคือ ดานท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานท่ี 2 การบริหารงานดาน

งบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับณัฐพร ภูทองเงิน (2555:7) ท่ีไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง 

กระบวนการของผูบริหารท่ีตองปฏิบัติเก่ียวของกับบุคลากรในสถานศึกษารวมท้ังใชความรู ทักษะและประสบการณ 

พรอมท้ังดาเนินการธํารงรักษาพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอการ

ทํางาน เสริมสรางหลักประกันแกบุคลากรท่ีตองพนจากองคกร และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขใน

อนาคต         



- 280 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

การบริหารงานดานวิชาการ คือการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายัณห ผานอย 

(2539 : 5) ท่ีพบวา งานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตองแจงใหครูเขาใจ

เก่ียวกับหลักการจุดมุงหมาย และโครงสรางของหลักสูตร ใหครูมีสวนรวมในการศึกษารายละเอียดของแผนการสอน 

และคูมือครู วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูให

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร จัดใหมีการประเมินผล การใชหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชวาง

แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนาครูใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จัดการ

ประชุมสัมมนาเก่ียวกับการใชหลักสูตรใหกับครูอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนใหครูพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน  

การบริหารงานดานงบประมาณ พบวา ควรใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับทรัพยสิน

ของทางราชการ ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36-37) ท่ีกําหนดใหการสงเสริมการดําเนินงานดาน

งบประมาณของสถานศึกษา เก่ียวกับการควบคุม  บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  โดยจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปน

ปจจุบัน  กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และ

เบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําอยางสม่ําเสมอทุกป  ตรวจสอบสภาพและ

บํารุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินท่ีมีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการ

ข้ึนพิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง  

การบริหารงานดานบุคลากร พบวา การใหขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2543 : 45-50) ท่ีกลาววา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีความสําคัญท้ังตอพนักงาน  ผูบังคับบัญชา และองคการ  ดังน้ันควรใหความสําคัญตอพนักงาน  เน่ืองจาก

พนักงานตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของตนเปนอยางไร   มีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา  

มีจุดบกพรองท่ีควรจะตองปรับปรุงหรือไม  เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัตงิานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรู

วาการปฏิบัติงานเปนอยางไร  หากไมมีการประเมินผล  พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา  มีสวนใดท่ี

ควรจะคงไวและสวนใดควรจะปรับปรุง  พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลว  ก็จะไดเสริมสรางใหมีผล

การปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน 

การบริหารงานดานบริหารงานท่ัวไป พบวา ควรใหการสนับสนุนงานบริการตางๆของโรงเรียน เชน 

สหกรณ งานแนะแนว งานอาหารกลางวัน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิภารัตน รื่นสุข (อางถึงในนนทชา 

วาณิชยานันท, 2554) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของ

นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปวาผูปกครองนักเรียนมีความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับไดดังน้ีคือ การบริการรถรับสงนักเรียน ดานอาคารและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ ดานการเรียนการสอน 

สื่ออุปกรณ ตามลําดับ ผูปกครองนักเรียน ท่ีมีระดับการศึกษา อายุ และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอน สื่ออุปกรณ การจัดสวัสดิภาพดานอาคารและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และการบริการรถรับสงนักเรียน

โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน        

แนวทางการพัฒนาพบวา การบริหารงานดานวิชาการ ควรบริหารงานดานวิชาการเปนไปตามนโยบายของ

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 :16) ท่ีไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการไววาเปนงานท่ี

สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการบริหารงานเก่ียวของกับกิจกรรม ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ

เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจน การประเมินผลการสอนเพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมายของ

หลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 
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สําหรับการบริหารงานดานงบประมาณน้ัน  ควรจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39) ท่ีไดใหแนวคิดไววา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระใน

การบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารจัดการ 

เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

อีกท้ังการบริหารงานดานบุคลากร ควรเนนการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพ่ือใหไดรับการอบรมอยูเปน

ประจํา และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะตําแหนง เฉพาะดาน เพ่ือจะชวยพัฒนาใหนักเรียนไดรับความรูท่ีถูกตอง ซึ่ง

สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 51) ท่ีไดใหแนวคิดไววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจ

สําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการ

บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พึงไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ มี

ความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  

สําหรับการบริหารงานท่ัวไป พบแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะครูในการกําหนดโย

บาย และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน สอดคลองกับเอกชัย ก่ีสุขพันธ (2538 : 327) ท่ีไดกลาววา การบริหารแบบมี

สวนรวม หมายถึง รูปแบบความเก่ียวของผูกพันรวมกัน (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือ

การตัดสินใจและควบคุมการทํางานรวมกัน 

 

ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. การใชเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูโรงเรียนในอําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

 2.  เปรียบเทียบการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมการของครูโรงเรียนในอําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี ไดรับความกรุณาจาก คณาจารยประจําหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ทุกทานท่ีไดใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรูอบรมสั่งสอนเพ่ือสั่งสม

ประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา สินสุวรรณประธานกรรมการสอบอาจารย ดร.สุจิรา หาผล และอาจารย 

ดร. พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการสอบ ท่ีไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจ

ใสตลอดเวลาจนกระท่ังการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 4 และบุคคลกรผูปฏิบัติหนาท่ีของโรงเรียน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสละเวลาอันมีคายิ่งท่ีใหผูวิจัยได

ดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยมิตรภาพท่ีดี  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบในการศึกษาวิจัย จนการวิจัยครั้ง

น้ีสําเร็จลงดวยดีในท่ีสุด 

            ทายน้ีขอขอบพระคุณทุกทาน รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีมีสวนชวย

ใหงานวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ี คงมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจศึกษา

ตอไป 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

Academic Affairs Administration of Schools in Ban Hong District  

under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2 

นายวิทยา  ยะปญญา* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ

จําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอน และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอ

บานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือครูผูสอน ของ

โรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 รวมท้ังสิ้น 200 คนเครื่องมือท่ี

ใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบแบบ One way ANOVA ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

อําเภอบานโฮง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอนน้ัน

พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ังแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการ พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพบวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง ดานการวัดผลประเมินผลพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารบัการอบรมสมัมนาดานเทคนิคการวัดผล ดานการ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาพบวา ควรสงเสริมการใหความรูแกครูในเรื่องการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนให

ครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนาใหกับผูเรียนดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรูพบวา ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนควรรวมกัน วางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวา ควรจัดอบรม/ประชุม

ปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอน และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

พบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรูทางวิชาการแกชุมชน 

 

คําสําคัญ :   การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนในอําเภอบานโฮง, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

                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 co-

planning 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 

 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรม

ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู 

ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรงประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืน

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสามารถปรับตนไดในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความสําคัญของการจัด

การศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และทําสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาท่ีสรางคุณภาพ

ชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดลุระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทย

ท้ังปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนา

ความรู ความสามารถ เพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ

ตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม

เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศและอายุของครูผูสอน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2  
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วิธีการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ครผููสอนโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2   จํานวน 19 โรงเรยีน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

จํานวน 200 คน  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  เปนขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check List)  

 ตอนท่ี 2  เปนขอคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน

อําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ท้ัง 8 ดาน รวม 40 ขอ เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 

 ตอนท่ี 3  เปนขอคําถามปลายเปด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธี สงแบบสอบถาม ใหกับโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพ่ือขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 200 ฉบับ พรอมติดตามและรวบรวม

แบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูดวยวิธีการทางสถิติซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย 

 3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮงสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุ ของครูผูสอน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว One Way ANOVA และเปรียบเทียบระหวางกลุมดวยวิธีการของเชฟเฟ 

 4. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ีนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
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ผลการศึกษา 

 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 2 ท้ัง 8 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการวัดผล

ประเมินผล ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุของครูผูสอน  โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาควรจัดอบรมสัมมนา

เก่ียวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพบวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ือใหรูถึงข้ันตอน กระบวนการและสามารถการนําไปปรับใช ดานการวัดผล

ประเมินผลพบวา สงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมสัมมนาดานเทคนิคการวัดผลควรมีการปฏิบัติงานดานการ

วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาพบวา ควร

สงเสริมการใหความรูแกครูในเรื่องการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนาและใชสื่อและ

เทคโนโลยีพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนา

ใหกับผูเรียน ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูพบวา ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนรวมกัน วาง

แผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียน

และกลุมสาระการเรียนรู  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวา ควรจัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการสราง

ความรูความเขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอน และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการพบวา สงเสริม

สนับสนุนใหชุมชนใหความรูทางวิชาการแกชุมชน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการวัดผล

ประเมินผลดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของหน่ึงฤทัย พรหมดีราช (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู

ในระดับมาก และรายดานมีการปฏิบัติดังน้ี ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดานการนิเทศการศกึษา ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดาน

การพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการปฏิบัติในระดับมาก และปญหาการบริหารงานวิชาการพบวา โดยรวมอยูในระดับ
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ปานกลาง และรายดานมีปญหาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ีคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการ

วัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จําแนกตามเพศ และอายุ ของครผููสอนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา แกวจินดา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการ

เปรียบเทียบทรรศนะของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นนทบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางานใน

โรงเรียนท่ีแตกตางกัน พบวา ทรรศนะท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของครูไมแตกตางกัน 

แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบานโฮง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ควรจัดอบรมสัมมนา

เก่ียวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงเพชร ใจทน (2551: 105) ไดศึกษา การ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 

2 พบวาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนา

เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเก่ียวของไดเขาใจในเน้ือหาและสาระหลักสูตร สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน ผูบริหารควรใหความสนใจและเอาใจใสในการบริหารงาน

หลักสูตรสถานศึกษาอยางจริงจัง ครูผูสอนควรใหความสนใจและศึกษาแนวทางการใชหลักสูตรใหเขาใจกอนนําไปจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คาความถ่ีสูงสุดคือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริงเพ่ือใหรูถึงข้ันตอน กระบวนการ สามารถนําไปปรับใชได สอดคลองกับงานวิจัยของนิเรก หอมรส 

(2548: 102) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารตําบลวาวีอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารตําบลวาวีอําเภอแมสรวย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 งานดานการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูควรจัดใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริงสงเสริมใหครูไดมีความรูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทางโรงเรียนควรจัดเน้ือหา

สาระของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ดานการวัดผลประเมินผล คาความถ่ีสูงสุดคือ สงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมสัมมนาดานเทคนิค

การวัดผลควรมีการปฏิบัติงานดานการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยา

วดี เล็กกุล (2553: 75) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนม

เบญจา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

โดยรวมควรมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา โรงเรียนควรจัดใหมีการฝกอบรมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคการวัดผล  

ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คาความถ่ีสูงสุดคือ สงเสริมการใหความรูแกครูใน

เรื่องการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท อภิชัย (2554: 78) ได

ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 พบวาดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การศึกษาและ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%20%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การเตรียมความพรอม (Pre-Plan) ควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงเพ่ือสรางความตระหนักความเขาใจในเรื่องการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี ความถ่ีสูงสุดคือสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมการผลิต

สื่อหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนาใหกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย สุทาลา (2552: 75)เรื่อง 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนการศึกษาพิเศษภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ พบวาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ควรมีการการประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําสื่อ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา สงเสริมใหมีการประกวดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและ

สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษนักเรียน  

ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ความถ่ีสูงสุดคือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทุกคน

รวมกันวางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลงเรียนรู โดยบูรณาการเขากับ

บทเรียนและกลุมสาระการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัครภรณ มานิตย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การ

ใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียน

ทุกคนไดรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใชแหลงเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและจุดประสงคการใชแหลง

เรียนรู โดยบูรณาการเขากับบทเรียนและกลุมสาระการเรียนรู ครูสวนมากไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูกับ

นักเรียนหรือนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับวิทยากรท่ีเปนครูภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน  

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความถ่ีสูงสุดคือ จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ สรางความรูความ

เขาใจการทําวิจัยใหแกครูผูสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ อริยธนพล (2552: 95) ไดศึกษา การศึกษาสภาพ

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ครูขาดความรู

ในเรื่องการทําวิจัย มีแนวทางแกไขปญหา คือโรงเรียนควรจัดอบรม ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือใหความรูในเรื่องการทําวิจัย

ใหกับครู 

ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ความถ่ีสูงสุดคือ สงเสริมสนับสนุนใหความรูทาง

วิชาการแกชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสังคม สมฤทธ์ิ (2552: 68) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภูซาง

วิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ขอเสนอแนะดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ควรใหชุมชนมี

สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการประเมินอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา เพ่ือนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  

 2. สงเสริมสนับสนุนใหครูเกิดองคความรูเก่ียวกับหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชอยางจริงจัง 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก คณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ทุกทานท่ีไดใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรู

อบรมสั่งสอนเพ่ือสั่งสมประสบการณนําไปใชเปนแนวคิด และแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ อาจารย ดร.สุดา 

เนตรสวาง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พนิดา  สินสุวรรณ ประธานกรรมการ และอาจารย ดร. พรสันต  

เลิศวิทยาวิวัฒน ท่ีไดเมตตาใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดเวลาจนกระท่ังการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก ผูบริหารและคณะครูท่ีมีสวนเก่ียวของตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหความชวยเหลือในการศึกษาในครั้งน้ี 

และทายน้ีขอขอบพระคุณทุกทาน รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ท่ีมีสวน

ชวยใหงานวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ี คงมีประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming 

Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2 

ชลลดา  สะอาดวงค* 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู  ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 2   2) เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  กับตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรวมในแต

ละดาน  และ 3) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมท้ัง 4 ดาน และความ

คิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ประชากรและกลุม

ตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 19 คน และครูผูสอน จํานวน 

165 คน รวมท้ังสิ้น 184 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย 

( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (r)  ผลการวิจัยพบวา ผลการใช

มาตรฐานการเรียนรวม  ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดาน

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 4.07)  ดานความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม 

ดานคณุภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู กับตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรยีนรวมในแตละดาน  มีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม คือ นักเรียน

พิการเรียนรวมยังขาดความรู ความสามารถ และทักษะ ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ครูขาดสื่อนวัตกรรมการ

สอนสําหรับนักเรียน  และสถานศึกษายังไมมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กพิการเรียนรวมท่ีเพียงพอ 

คําสําคัญ :  มาตรฐานการเรียนรวม, โรงเรยีนแกนนําจัดการเรียนรวม, 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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  อําเภอบานโฮง 

                            จังหวัดลาํพูน 
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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 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ  สนองตอความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมถึงการให

โอกาสทางดานการศึกษาอยางเปนธรรมสําหรับทุกคนนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน ให

เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ซึ่งปจจุบันสังคมท่ัวโลกยอมรับวาคน

พิการสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนคนท่ีมีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติเหมือนคนปกติ  ดังน้ันการใหการศึกษา

แกผูพิการและเด็กท่ีมีความตองการพิเศษจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมในยุคน้ีและยุคตอไป  ซึ่งความ

เจริญกาวหนา ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จะมีอยางมากมาย หากไมจัดการศึกษาใหกับผูพิการและเด็ก

ท่ีมีความตองการพิเศษแลวบุคคลเหลาน้ีจะกลายเปนผูเสียเปรียบท่ีสุดในสังคม ดังท่ี ฐาน  ธนชัยวิวัฒน (2550, : 8-16)  

ไดกลาวถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดท่ี 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

มาตรา 49 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสองสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง

และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ

และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน”  ประกอบกับมาตรา 30 บัญญัติวา “บุคคล

ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดความคุมครองตามกฎหมายแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได”  ซึ่งหมายความ

วา ประชาชนไทยทุกคนยอมมีสิทธิทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางนอย  อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันไมวาจะมี

สภาพทางกายหรือสุขภาพอยางไร  ท้ังน้ีโดยรัฐตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือใหซึ่งสอดคลองกับ

มาตรา 54 บัญญัติวา “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอํานวยความ

สะดวกอันเปนสาธารณะ  และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ”  ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  1  บทท่ัวไป  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด

การศึกษาสําหรับคนไทยทุกคนไวในมาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  

ท้ังทางรางกายจิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
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ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และยังไดกลาวถึงคนพิการทุกประเภทไวในหมวด  2  วาดวยสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาใน

มาตรา 10 วรรคสองกลาววาการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกายจิตใจสติปญญาอารมณ

สังคมการสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูแล

หรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ วรรคสามกลาววา

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาว

มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง   และจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิและหนาท่ี

ทางการศึกษา มาตรา 5  กลาววาคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังน้ี  (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรก

เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความชวยเหลืออ่ืน

ใดทางการศึกษา  (2) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถ

ความสนใจความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษและ (3) ไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษารวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูการทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ

จําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล มาตรา 8 วรรค 5 กลาววาสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขา

ศึกษาใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กลาววากําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตามเพ่ือใหคนพิการ

ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 ดงัน้ันเพ่ือพัฒนาใหเด็กและเยาวชนพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สอดคลองตามเจตนารมณท่ีกําหนด

ในกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  และนโยบายท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยูบนฐานของ

สิทธิมนุษยชนอยางแทจริง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวม เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป  สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 2 ไดจัดการศึกษาเรียนรวมมาตั้งแตปการศึกษา 2548   มีโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวม จํานวน  8  โรงเรียน  และขยายเพ่ิมอีก 11 โรงเรียน ปจจุบันในปการศึกษา 2556   มีโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวม  จํานวน  19 โรงเรียน  และโรงเรียนเครือขายท่ีจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม  จํานวน  

59 โรง  รวมท้ังหมด  78  โรงเรียน โดยมุงหวังใหโรงเรียนไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2 

ประการ  คือ  การบริหารจัดการท้ังระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM)  และ

การบริหารโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework โดยท่ี S-Students คือนักเรียน  E-Environment คือ

สภาพแวดลอม  A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน  และT-Tools คือเครื่องมือ) ท้ังน้ีโรงเรียนสามารถ

ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารตามบริบทของแตละโรงเรียน  โดยมีความรวมมือจากเครือขายทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังใน

และนอกสถานศึกษา โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกลบาน ท้ังการ

จัดใหเด็กพิการทุกคนท่ีอยูในเขตบริการไดเขาเรยีนในโรงเรียนและพัฒนาใหโรงเรียนมีคุณภาพรองรับการใหบรกิารดาน

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวม  โดยไดนํามาตรฐาน

การเรียนรวมมาใชเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  จํานวน  19 โรง  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ และตองการทราบผล

การใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีกําหนด เพ่ือให

สถานศึกษามีมาตรฐานและเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็ง

และยั่งยืน  และตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชมาตรฐานการเรียนรวมท้ัง 4 ดาน กับตัวบงช้ี      ตาม
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มาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน และเพ่ือเปนแนวทางการติดตามคุณภาพสถานศึกษาในการพัฒนาและการ

ดําเนินงานใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสมดังเจตนารมณของกฎกระทรวงและ

นโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการเรียนรวม  ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1. เพ่ือศึกษาผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดานคุณภาพ

ผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ใน

โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการ

สอน  ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู กับตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรวมใน

แตละดาน  

  3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมท้ัง 4 ดาน และความ

คิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวม ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2   จํานวน 19 โรง  ประกอบดวย 

ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 19 คน ครูผูสอน จํานวน 290 คน  รวม 309 คน  และกําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียน 

ท้ัง 19 คน เปนประชากรในการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 290 คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยเปดตารางของ Krejcie & 

Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน 165  คน  รวมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ท้ังสิ้น 184 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถาม ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับความคิดเห็นตอผลการใชมาตรฐานการเรียนรวมท่ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555: 5-6 )  มีจํานวน 70 ขอ  โดยจําแนกขอความถามเปนประเด็น

ตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี ตอผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรวม จํานวน 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน 

(quality of student) ดานการจัดการเรียนการสอน (learning and teaching) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม 

(mainstreaming management) และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (learning society creation)  ซึ่งผานการ

ประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 - 1.0  และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 

เทากับ 0.970  
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            การเก็บรวบรวมขอมูล 

            การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ในโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 19 โรง จํานวน 184 คนโดยไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา 184 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพ่ือใชใน

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหผลการใชมาตรฐานการเรยีนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ีและคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของเพียรสัน (r) โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป 

 

ผลการวิจัย 

      1.  ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นตอผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2  ท้ัง 4  ดาน ในรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน 

 2.  มาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารจัดการเรียน

รวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความสัมพันธกับตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน เมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  

 3.  ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม และความคิดเห็น

อ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาคือ ควรมีการนิเทศ ตดิตาม การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมอยาง

ตอเน่ือง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัย ผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวมกับ

ตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรวม รวมท้ังปญหา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 

2 ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญท่ีมีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

  การวิจัยผลการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ดานท่ี 2 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน ดานท่ี 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  และดานท่ี 3 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม อยูในระดับมาก ตามลําดับ  สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 177-180) เรื่อง รูปแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวม

สําหรับเด็กและเยาวชน  พบวา 1)ผลการประเมินจากการวิจัยดานโอกาสในการเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เด็กและ

เยาวชนพิการ มีโอกาสเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน  และมีความเสมอภาคของโอกาสการเขารับการศึกษา 2) 
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ผลการประเมินดานการเขาถึงการศึกษาและใชประโยชน สําหรับเด็กและเยาวชน  คือการมีกฎหมาย กฎกระทรวง

และนโยบายท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ  การจัดงบประมาณเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการ 

โดยรัฐจัดสรรใหในอัตราเทากับเด็กท่ัวไป และจัดเพ่ิมเติมเพ่ือเปนเงินอุดหนุนสําหรับใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงกําหนด มีการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

พิเศษ เพ่ือใหมีคุณลักษณะครบถวนตามท่ีกําหนดใน IEP เปนเฉพาะบุคคล และการจัดระบบเพื่อใหเด็กและ

เยาวชนพิการไดรับบริการตามกฎกระทรวงท่ีกําหนด  3)ผลการประเมินดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานท่ี

เหมาะสม พบวา สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: SBM) เพ่ีอสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน และการ

บริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework: โดยท่ี S-Students คือนักเรียน E-Environment 

คือสภาพแวดลอม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-tools คือเครื่องมือ)  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สกุณา นันทะชัย (2551:115-117) เรื่องการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน

รวม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาลําพูน เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาพิเศษในระดับมากทุกดาน  เรียงลําดังดังน้ี  

ดานการบริหารจัดการ  ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานปจจัย  สําหรับปญหาอุปสรรคท่ีพบ และมีความ

สอดคลองกันมากท่ีสุด ดานกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจ และไมมีเทคนิควิธีการ

ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ  ดานการบริหารจัดการคือ ผูบริหารขาดการนิเทศอยางตอเน่ือง  

ดานปจจัย คือ ขาดครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสวนกลางมีความลาชา รวมท้ัง

สื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนงบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ   

   ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรวม ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน     ดาน

การบริหารจัดการเรยีนรวม และดานการสรางสงัคมแหงการเรียนรู กับตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรวมในแตละดาน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของ  Mortimore (1993)  อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2550: 45) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีประสบผลสําเร็จและโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ  งานวิจัยเอกสาร

โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จฉบับน้ีเปนงานวิจัยท่ีนําขอมูลมาจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

การจัดการสอนท่ีประสบผลสําเร็จ และการจัดการการเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ และบทบาทของกระบวนการใหการ

สนับสนุนใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ โดยวิธีการคําเนินการตามปกติของโรงเรียนประกอบดวยความเขมแข็ง รวมถึง

ปจจัยท่ีเก่ียวของตอการประสบผลสําเร็จคือ ความเปนผูนําท่ีมั่นคง มีความคาดหวังสูง มีความกาวหนาของนักเรียน

เปนเครื่องเตือน มีความกระตือรือรนของนักเรียนเปนบทบาทโดยมีรางวัลเปนเครื่องกระตุน เพราะมีผลเก่ียวพันไปถึง

ครอบครัวของผูเรียนดวย การวางแผนท่ีสัมพันธกัน และมีการเรียนเปนจุดศูนยกลาง บทเรียนจากการเรียนในโรงเรียน

ท่ีประสบผลสําเร็จ  เน่ืองมาจากการวางแผนสําหรับการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือใหไดผลสําเร็จท่ีสูงข้ึนไป

กวาน้ัน  เปนวิธีการสุดทายของการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความสําเร็จ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของ Echols (1992 ) 

อางใน รจเรข พยอมแยม (2553: 89) ไดศึกษาวิจัย วิเคราะหความคิดเห็นของครูประถมศึกษาท่ีมีตอการเรียนรวมของ

เด็กปญญาออนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนรัฐเทกซัส พบวา ครูท่ีมีวุฒิตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนไมตางกัน 

ครูท่ีมีประสบการณในการสอนนอยกวา มีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียนรวมมากวาครูท่ีมีประสบการณในการ

สอนมากกวาครูท่ีมีประสบการณในการสอนเด็กปญญาออนมากอนมีความคิดเห็นตอการเรียนรวมไมแตกตางจากครูท่ี

ไมมีประสบการณ  
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     ปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมท้ัง 4 ดาน และความคิดเห็นอ่ืนๆ 

เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ในบทบาทของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา ควรมกีารนิเทศ ตดิตาม การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมอยาง

ตอเน่ือง  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิรัญ  เหลืองอราม (2552:บทคัดยอ)  ไดศึกษาและรายงานโครงการเด็กพิเศษ

เรียนรวมโรงเรียนบานหวยหละ อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวาการดําเนินงานโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 

โรงเรียนบานหวยหละในภาพรวมประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน การดําเนินการตอไปควรปรับปรุงดานสภาวะ

แวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ   

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรช้ีแจงหรือสรางความรู ความเขาใจการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการเรยีนรวมใหกับโรงเรยีนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยการจัดประชุมผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ท่ี

เปนผูปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ควรนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม ใน

โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมอยางตอเน่ือง สนับสนุนงบประมาณ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และแหลงเรียนรู

สําหรับการพัฒนานักเรียนพิการ และใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม 

2.  ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรวม และนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กพิการเรียนรวมในช้ันเรียน รวมท้ังครู ควรมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตอนักเรียนทุกคนอยาง 

เสมอภาค และเอาใจใสพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถและมีทักษะตามศักยภาพของตนเอง 
 

           ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาผลการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน

รวม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนการสอนของครูกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กพิการเรียนรวม  ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  การจัดการศึกษาเรียนรวมสูการเรียนรวม สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบเรียนรวม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาเรียนรวมกับความพึง

พอใจของผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.พิสิษฐ  ยอดวันดี อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร เสริตานนท  อาจารยท่ีปรึกษารวม และ ดร.สุดา  เนตรสวาง  ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา จนการจัดทําวิทยานิพนธน้ีเสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชา

การบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบของ

แบบสอบถาม  ขอขอบคุณ ผูบริหารโรงเรียน และคณะครู ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรยีนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  และผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน และสละเวลาในการให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยหวังวาการจัดทําวิทยานิพนธน้ีคงเปนประโยชนตอสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องน้ีตอไป และกราบ

ขอบพระคุณ คุณแมยุพิน ปารีวงค และสมาชิกในครอบครัว ท่ีสนับสนุน และเปนกําลังใจแกผู วิจัยตลอดมา 

คุณประโยชน ใด อันพึงมีจากการจัด ทํา วิทยานิพนธ น้ี    ผู วิ จั ยขออุ ทิศให กับคุณตาไลย   แกวมา   และ 

คุณยายเทียมจันทร แกวมา ผูลวงลับ  
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การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษา ศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

Community Learning Resources of Teachers  

inThoen SchoolNetwork under Primary Educational Service Area Office 2 
 

ดวงพร ปวงมาลา* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในโรงเรียนศูนย

เครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ  ครูผูสอน จํานวน 192 คน จากเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ีคารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที  (t - test)  และคาเอฟ  (F - test) ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นการใชแหลง

เรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

อยูในระดับมากท้ังหมด เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชน  รองลงมา

คือ ดานประโยชนท่ีไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน  ดานรูปแบบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน  และดานปริมาณการใช

แหลงเรียนรูในชุมชน ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน 

(เครือขายสถานศึกษาเถิน  1-4) พบวา ดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดานประโยชนท่ีไดรับจาก

แหลงเรียนรูในชุมชนแตกตางกันตามเครือขายสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  ปญหาการใชแหลงเรียนรูใน

ชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน ท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือขาดงบประมาณสนับสนุนการใชแหลง

เรียนรู  ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุด  คือ การเดินทางไปแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาไมควรหางจาก

สถานศึกษามากนักเพ่ือความปลอดภัยของผูเรียน 

 

คําสําคัญ :    แหลงเรียนรูในชุมชนศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 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 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณใหการ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  เชน  บุคคล   ครอบครัว   ชุมชน   องคกรชุมชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เอกชน  องคกรเอกชน   

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  โดยมีการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ  

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดใหมีศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ี

หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน   บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกร

เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  

และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด 

อีกท้ังการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การ

จัดการศึกษาท้ังสามรูปแบบในหมวด 3 ตองเนนท้ังความรู คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู ในเรื่องสาระความรู ให

บูรณาการความรูและทักษะดานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา ไดแก  ดานความรูเก่ียวกับตนเองและ

ความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม   ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  

ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา  ดานภาษา โดยเฉพาะการใชภาษาไทย ดานคณิตศาสตร ดานการ

ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูใหจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล รวมท้ังใหฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการการเผชิญสถานการณและการประยกุตความรูมาใชปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดี คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา 

นอกจากน้ัน ในการจัดกระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการ

ประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 

รวมท้ังสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผูเรียน ให

สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ

การทดสอบ สวนการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ ใหใชวิธีการท่ีหลากหลายและนําผลการประเมินผูเรียนมาใช

ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตองมีความหลากหลาย โดยสวน กลางจัดทําหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนความเปนไทยและความเปนพลเมืองดี การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอและใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและ



- 300 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และมาตรา  

4  ไดนิยาม ความหมายของการศึกษาไววาหมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ    

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 ชุมชนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายซึ่งครูสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  เชน  

สวน  ไร นา  วัด  สถานีอนามัย  ศูนยการเรียนรูตาง ๆ  บุคคลท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน  สิ่งกอสราง  ฯลฯ  

ท่ีจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง  เขต  2  (รายงานผลการประเมินตนเอง, 2556) ท่ีผานมาพบวาการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตางๆ ในสังกัด ยังมีปญหาหลายดาน เชน การบริหารจัดการใหมีแหลง

เรียนรูอยางหลากหลายและเพียงพอ  ครูขาดทักษะและความรูในการผลิตสื่อใหมีคุณภาพ  ผูเรียนขาดโอกาสในการใช

แหลงเรียนรูในชุมชน  รวมถึงชุมชนและสถานศึกษาไมมีการประสานงานในการจัดแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอน 

 การใชแหลงเรียนรูในชุมชนของกลุมเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินก็เชนกัน ยังไมมีการศึกษารายงานการ

ใชแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีชัดเจนเจนและขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง  เพ่ือเปนการพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  ดังน้ันผูวิจัยใน

ฐานะครูผูสอนในสถานศึกษาศูนยเครือขายอําเภอเถิน  จึงมีความสนใจและมองเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการ

สอนของครูท่ีจะนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนซึ่งครูผูสอนยังไมไดนํามาใชให

เปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนเทาท่ีควร   

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนยเครือขายอําเภอเถิน   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต  2 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีไปเปนแนวทางใหกับ

ครูและผูบริหารสถานศึกษา  รวมถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต  2  จะไดใชเปนประโยชน

ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง  พัฒนาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับชุมชนและทุกหนวยงานท่ีจะนําไปประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2 ท่ีปฏิบัติงานสอนในเครือขายสถานศึกษาท่ีตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษา

อําเภอเถิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต2 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวยครูผูสอนในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถินปการศึกษา 

2556จํานวน  420   คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ  ครูผูสอน  จํานวน  192  คน  ไดจากการกําหนดขนาดตัวอยางโดย

การใชตารางของ Krejcie& Morgan (1970) อางถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, (2543: 40) และสุมแบบหลายข้ันตอน   

 

เครื่องมือท่ีใชในวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชท่ีใชในการเก็บรวบรวมครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมี 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยเก็บขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับ  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอ

เถิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ลาํปางเขต  2  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  

ระดับ  จํานวน  20  ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหาและ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ลําปางเขต  2ซึ่งผานการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5 ทาน ซึ่งมี

คาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.95 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.98 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูจากครผููสอนในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน

จํานวน 192 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมา

ตรวจสอบความสมบูรณ  มาใชในการวิเคราะหขอมลู 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากขอมูลของแบบสอบถามการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนย

เครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ทําการคํานวณหาคาความถ่ี 

คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สําหรับการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครู

ในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน จําแนกตามการปฏิบัติงานสอนในเครือขายสถานศึกษาท่ีตางกัน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟ

เฟโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ผลการศึกษา 

1. ระดับความคิดเห็นการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  โดยรวม

อยูในระดับมาก   ( X = 3.67)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอยคือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ( X = 4.01)  รองลงมาคือ ดานประโยชนท่ีไดรับจากแหลงเรียนรู

ในชุมชน ( X = 3.98)  ดานรูปแบบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ( X = 3.80)  และดานปริมาณการใชแหลงเรียนรูใน

ชุมชน ( X = 3.73) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  

(เครือขายสถานศึกษาเถิน  1  เครือขายสถานศึกษาเถิน  2  เครือขายสถานศึกษาเถิน  3 และเครือขายสถานศึกษา

เถิน  4)  พบวาดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและดานประโยชนท่ีไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชนมี

ความแตกตางกันตามเครือขายสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=.005 และ .004 ตามลําดับ)  โดยทดสอบ

ภายหลัง  (Post  Hoc)  เพ่ือหาคูท่ีแตกตาง  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  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2พบปญหาท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนการ

ใชแหลงเรียนรู (f=52) และขอเสนอแนะท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุดคือ การเดินทางไปแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาไมควร

หางจากสถานศึกษามากนักเพ่ือความปลอดภัยของผูเรียน (f=22) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาอําเภอเถิน  สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 เมื่อจําแนกตามเครือขายสถานศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ระหวางดานท่ี 1 และดานท่ี2 แตสําหรับดานท่ี 3 คือดานวิธีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชน

พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 

และเครือขายสถานศึกษาเถิน 1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 อันเน่ืองมาจากกลุมเครือสถานศึกษาเถิน 1อยูในพ้ืนท่ี

ตัวอําเภอมีความพรอมทุกๆ ดานเชน  โรงเรียนและครูผูสอนมีความพรอมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

สามารถรวมกันวางแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและแบงภาระงานไดมากกวา  สามารถวางแผนการดําเดินงาน

กิจกรรมท่ีปฏิบัติกอนการใชแหลงเรียนรู ระหวางใชแหลงเรียนรู และกิจกรรมท่ีปฏิบัติหลังการใชแหลงเรียนรูจึงทําให

ดานวิธีดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมีมากกวากลุมเครือสถานศึกษาเถิน  2  และเครือขายสถานศึกษาเถิน 4 ท่ียัง

การการวางแผนดําเนินการใชแหลงเรียนรูในชุมชนไดนอยกวาเครือขายสถานศึกษาเถิน1 สวนดานท่ี 4 คือดาน

ประโยชนท่ีไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน ระหวางเครือขายสถานศึกษาเถิน  1 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 และ

เครือขายสถานศึกษาเถิน 4  และเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 3  น้ันทําใหเห็นวากลุม

เครือสถานศึกษาเถิน 1 สามารถดึงศักยภาพของผูเรียนหลังจากการใชแหลงเรียนในชุมชนไดมากกวากลุมเครือขาย

สถานศึกษาเถิน 2 กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 4  สวนกลุมเครือขายสถานศึกษาเถิน 2กับเครือขายสถานศึกษาเถิน 3 

ท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกันเน่ืองมาจากกลุมเครือขายสถานศึกษาเถิน 2 ครูผูสอนสามารถ
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ปฏิบัติดานประโยชนท่ีไดรับจากแหลงเรียนรูในชุมชน  ไดมากกวาเครือขายสถานศึกษาเถิน 3 ตรงกับแตกตางตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวทําใหเห็นวากลุมเครือขายสถานศึกษาตางกันใชแหลงรูตางกันตามสภาพบริบทของสถานศึกษาน้ันๆ 

ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของรวิพร  มณีวรรณ  (2548: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชแหลงเรียนรูในชุมชน

ประกอบการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรูของครู ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการใช

แหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  2) ผลการเปรียบเทียบการใชแหลง

เรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรูของครู ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 1 ท่ีมีประสบการณดานการสอนตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  3) ผลการ

เปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรูในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรูของครู ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานสอน ในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชน

ประกอบการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยรายคู พบวา ครูท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบ 

การจัดการเรียนรูสงูกวาครูท่ีปฏิบัตงิานสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และ  4) ปญหาและอุปสรรค ในการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู ของครูในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุนในการใชแหลง

เรียนรู สถานศึกษาอยูหางไกลจากแหลงเรยีนรูของภาครฐัและเอกชน เน้ือหาสาระการเรยีนรูในบทเรยีนมีมากเกินไปจึง

ไมมีเวลาท่ีจะไปใช แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาขาดความพรอมในดานขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรู 

บุคลากร และงบประมาณมีจํากัด จํานวนผูเรียนมีมากเกินไป ขาดพาหนะสําหรับ การเดินทางไปแหลงเรียนรูภายนอก

สถานศึกษา ชุมชนขาดความพรอมท่ีจะใหความอนุเคราะห แกสถานศึกษาหรือผูเรียน ท้ังดานกําลังทรัพย และการ

ใหบริการ แหลงเรียนรูมีจํากัดไมหลากหลาย และไมสอดคลองกับเน้ือหาสาระการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 2.  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรยีนการสอนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 3.  ควรศึกษาการใชแหลงเรียนในชุมชนของครูในศูนยเครือขายสถานศกึษาอําเภอเถิน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลาํปางเขต 2  โดยใชวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมลูเชิงลึกเพ่ือพัฒนาการใชแหลงเรียนรูใน

ชุมชนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 4.  ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการสงเสริมการใชแหลงเรยีนในชุมชนของครูในการจัดการ

เรียนการสอน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง 

Relationship between Transformational Leadership of School Administrators and 

Performance Motivation of School Teachers in Nakorn Lampang Municipality 

Schools 

ทองสุข  ชูเชิด* 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ 

และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครลําปาง จํานวน 123 คน ไดจากการสุมแบบสัดสวนและการสุมอยางงาย สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอย

ละ และคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Pearson ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในภาพรวม อยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับ

มากท้ังหมด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจําแนกตามเพศ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธเชิง

บวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูใน

ระดับปานกลางถึงคอนขางสูง 

 

คําสําคัญ :   ความสัมพันธ  ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  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.หัวเวยีง อ.เมอืง 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  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มีความ

มุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

             การศกึษาในประเทศไทยเปนการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยไดมุงเนนในเรื่องการปฏิรูปโครงสรางการ

บริหาร  ปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยมีเปาหมายคือ คุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาผูเรียนในทุกดาน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 4 ใหความหมาย

ของการศึกษาวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอดความรู  การฝก  

การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต หัวใจของการ

ปฏิรูปการศึกษาและถือไดวาเปนสวนสําคัญไดแก คุณภาพของผูนํา ผูนํายุคใหมตองเปนผูนําท่ีมีคุณภาพมีวิสัยทัศน  

เพราะการบริหารเปน ทั ้ง ศ าสต รแ ละศิลปะ  โดยหลัก สํา คัญประกา รห นึ่ง ขอ งกา รบริห ารคือ  ก ารมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ (สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ, 2549 ค : 25) 

   ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลลําปาง จึงมุงพัฒนาผูบรหิารใหมีภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูบรหิารควรเขาใจพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะนิสยัของแตละคนในอดีตและสามารถทํานาย

พฤติกรรมในอนาคตไดอยางมีหลักการ มีการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออก  รูจักวิธีการจูงใจแตละบุคคลดวย

โอกาส และเวลาท่ีเหมาะสมจึงถือไดวาเปนผูบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

             โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  มีจํานวนท้ังสิ้น 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเทศบาล 1 

(บานแสนเมืองมลู) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 

(บานศรีบุญเรือง)  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จากขอมูลโรงเรียนท้ัง 

6 โรงเรียน ผูวิจัยไดสํารวจพบวา แตละโรงเรียนประสบความสําเรจ็ในการบริหารจัดการสถานศึกษามากนอย

แตกตางกันไป เชน ผานเกณฑการประเมินและไดรับการรับรองเปนโรงเรยีนตนแบบ โดยทางโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครลําปาง มีการบรหิารจัดการองคกรท่ีประสบความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีได

วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนาจะสะทอนถึงการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

ในขณะเดยีวกันเมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะครูในกลุมสถานศึกษาดังกลาวจากการสังเกตและการพูดคุย
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อยางไมเปนทางการ ก็พบวาคณะครูสวนใหญ  มผีลการปฏบัิติอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ โดยมคีะแนนประเมินผล

ประจําปจากเทศบาลนครลําปางเปนตัวบงช้ี (รายงานประจําปของโรงเรียนเทศบาล 6 วัดปารวก, 2556)   

             ดังนั้น ผู ว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งผลการวิจัยนาจะเปน

ประโยชนสําหรับผูบริหารโรงเรียน ในการนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง การใหความตระหนัก การปฏิบัติตนใน

ลักษณะของการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  นอกจากน้ี หนวยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของก็สามารถท่ีจะ

นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมุงหวังวาผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับการศึกษาในยุคปจจุบัน   จะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสูการจัดการศึกษาท้ังในระดับองคกรหรือใน

ระดับชาติ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

            1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครผููสอนโรงเรยีน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง 

            2.  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ 

            3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

           ประชากรและกลุมตัวอยาง  

           ประชากร ประชากรในการวิจยัครัง้น้ี คือ ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง     ท้ัง 6 แหง 

จํานวน 180 คน 

          กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตวัอยางจากตาราง Krejcie & Morgan (อางใน บุญชม      ศรีสะอาด, 

2545 : 43 ) ตามจํานวนครู ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 123  คน  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเก่ียวกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) โดยแบงเปน

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยศึกษาจากองคประกอบ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  5 ดาน คือ  ความสําเร็จ   การยอมรับ  ความรับผิดชอบ   ลักษณะ

ของงาน  และความเจริญกาวหนาสวนบุคคล ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ

สอดคลองของเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 0.8 – 1.0 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.902 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากคณะครู

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางท้ัง 6 แหง แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ พบวา มีความ

สมบูรณถูกตอง ท้ัง 123 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง 

เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามเพศ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ     ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทําการ

คํานวณหาคาความถ่ี    คารอยละ และคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบ Pearson โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 

ผลการวิจัย 

           ผลการวิเคราะหขอมลูความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน                 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง จากคะแนนของแบบสอบถาม

แบบสอบถามคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง พบวา 

1. สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง  จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 77.24 

เปนเพศชาย  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 22.76 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและแรงจูงใจของการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  ตามความคดิเห็นของครผููสอนอยูในระดับมาก 

พบวา อยูในระดับดีมาก พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  โดย

ภาพรวม ( X  = 4.24)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอยคือดานการมอิีทธิพลอยางมี

อุดมการณมีคาเฉลี่ยมากท่ีสดุ ( X  = 4.28) รองลงมาคือดานการสรางแรงบันดาลใจ   ( X  = 4.27)  ดานการคํานึง

ความเปนปจเจกบุคคล ( X  =4.21) และท่ีนอยกวาอีก 3 ดาน ไดแก ดานการกระตุนทางปญญา ( X  = 4.18) มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับนอยท่ีสุด  

สําหรับดานแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานครูซึ่งมี 5 ดาน พบวาในภาพรวม ( X  = 4.30)  และรายดานอยูใน

ระดับมากท้ังหมด โดยดานการยอมรับ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  =4.41) รองลงมาคือ ดานความสาํเรจ็ของงาน ( X  

=4.40)  ดานความรับผิดชอบ ( X  =4.39)  ดานลักษณะของงาน ( X  =4.38) และท่ีนอยกวาอีก 4 ดาน ไดแก ดาน

ความเจรญิกาวหนาสวนบุคคล ( X  =4.19) อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพสรุปผล

การวิเคราะหไดวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงท้ัง 4 ดาน เมื่อจําแนกตามเพศท้ังในภาพรวมและรายดาน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ( p= .005, .018, .000, .000 และ .001) ตามลาํดับ  ซึ่งเปนการ

ยอมรับสมมติฐาน  
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครผููสอนแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม

เพศ สรุปผลการวิเคราะหไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .005) จึงเปนการยอมรับสมมติฐานวิจยัขอท่ี 2  แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูดานการยอมรับ ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะ

ของงานระหวางท้ัง 2 เพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p=.000, .014, .000 ตามลําดับ) สวนดานความสําเร็จของ

งาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล พบวา ไมแตกตางกันระหวางเพศ (p=.570, .342 ตามลาํดับ) ซึ่งเปนการ

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4  ภาวะผู นําการ เปลี ่ยนแปลงของผู บร ิหารโรงเร ียน มีความ 

สัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปางมีความสัมพันธกันผลการ

วิเคราะหพบวา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ู

สรุปไดดังน้ี 

 ดานท่ี 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ

ดานความสําเร็จของงาน ในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  ( r = .241)  มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ

ดานการยอมรับดานความรับผิดชอบดานลักษณะของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับปานกลาง

ท้ังหมด ( r = .544,r = .469, r = .422 และ r = .533 ตามลําดับ) 

 ดานท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานการ

ยอมรับ ในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญท่ีระดบั .01 ( r = .746)   มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ

ดานลักษณะของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับปานกลางท้ังหมด ( r = .501, r = .534 และ r = 

.438 ตามลําดับ) สวนดานความสําเร็จของงานไมมีความพันธกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 ดานท่ี 3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา  มีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานการ

ยอมรับ และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับคอนขางสูง (r = .714 และ .648 ตามลําดับ) มีความสัมพันธ

กับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบและดานลักษณะของงานในระดับปานกลาง  (r = .464 และ .527 ตามลําดับ) สวน

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน 

 ดานท่ี 4  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ

ดานการยอมรับและดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลในระดับคอนขางสูง (r = .722 และ .614 ตามลําดับ) มี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบและดานลักษณะของงานในระดับปานกลาง (r = .456 และ .545 

ตามลําดับ) สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดาน

ความสําเร็จของงาน 

 นอกจากน้ี  ยังพบความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูท่ีมีคาความสัมพันธระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 คู ไดแก 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน

การสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน 2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา

กับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานความเปนปจเจกบุคคลกับแรงจูงใจดาน

ความสําเร็จของงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

            จากขอสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีประเด็นสําคญัท่ีเห็นสมควรนํามาอภิปรายดังน้ี  

            1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน  มี

ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูนําไมประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางานไมคอยมาทํางานและไมมีความรู

ความสามารถในการช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ครูก็ไดแบบอยาง  ท่ีไมดีจากผูนํา ทําใหครูไมเกิดแรง

บันดาลใจในการทํางานทําใหการทํางานไมประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมกฤษ  

ลิ่มสวัสดิ์ (2552 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาประเภท 1 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งพบวาระดับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดานโดยการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมากเปนอันดับแรก 

  2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญากับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน  

เน่ืองจากการท่ีผูบริหารมีภาวะผูนําต่ํา   ไมสามารถกระตุนใหผูตามไดปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เชน ครูไมทํา

แผนการจัดการเรียนรู สื่อ สงกอนทําการสอน  อีกท้ังผูตามไมหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนางานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ คฑาวุธ  แข็งแรง (2551 : 63)   ท่ีศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางเขต 3 ซึ่งพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานความเปนปจเจกบุคคลกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน  

ผูบริหารหรือผูนําไมไดใหความสําคัญกับผูตามเปนรายบุคคลสงผลใหผูตามรูสึกไมมีคุณคาและ  มีความสําคัญ จึงไมมี

แรงจูงใจท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จ เน่ืองจากทุกคนทํางานจะไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือนเทากันทุกคนไม

วาจะเปนคนทํางานดีหรือไมดีก็ตามผูบริหารไมเห็นความสําคัญของคนท่ีทํางานดวยการอุทิศ ทุมเท และเสียสละ ซึ่ง

เนาวรัตน  แยมแสงสังข  (2545 : 7)  กลาววา   การมอบอํานาจและมอบความรับผิดชอบมากข้ึน  ความมุงมั่นในการ

ทํางานของบุคลากร ในองคการทุกคนก็มีมากข้ึนและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ  กัญญา  กําเนิด (2552 : 

บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

สุราษฎรธานี เขต 2 ซึ่งพบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด 

 4. สวนดานความสําเร็จของงาน และดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล พบวา   ไมแตกตางกัน

ระหวางเพศ  ท้ังเพศชายและเพศหญิง ดานความสําเร็จของงานและดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคล จะไมแตกตาง

กัน เน่ืองจากการปฏิบัติงานไดมีการวางแผนหรือการท่ีโรงเรียนเทศบาลนครลําปาง ไดจัดทําแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติ

การประจําปทุกปการศึกษา อีกท้ังยังมีการจัดทําคูมือครู    ซึ่งเปนการมอบหมายงานโดยมีการพรรณนางานท่ี

รับผิดชอบท้ังรายบุคคลและรายกลุม  สงผลใหผูปฏิบัติงานท้ังเพศชายและเพศหญิงปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายในดาน

ตาง ๆ  ไดสําเร็จและเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว   ซึ่ง Glickman (อางใน กรมวิชาการ, 2546 : 77) กลาววา ยิ่ง

โรงเรียนท่ีมอบความรับผิดชอบและการตัดสินใจใหแกครู เปนแบบอยางของโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จมากเพียงใด 

ยิ่งมองเห็นโรงเรียนท่ีเลียนแบบไดนอยลง สอดคลองกับ สมพงศ   พลับทอง (2552 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจางสอน วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดภาคใต โดยพบวา ดานความสําเร็จ ความพึง

พอใจ  อยูในระดับมาก สวนดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลน้ัน ครูทุกคนไดรับโอกาสจากผูบริหารโรงเรียนใหเขา

รับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให
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กาวหนาในสายงาน ใหมีความรูกวางขวางพรอมท่ีจะศึกษาในระดับสูงตอไป  อีกท้ังผูบริหารยังไดเปดโอกาสใน

การศึกษาตอ  หรือการเปลี่ยนตําแหนงงาน 

 5. เมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกตางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําแนกตามเพศ พบวามีความ

แตกตางกันตามนัยสําคัญท้ัง 4 ดาน ผูบริหารหญิงรับผิดชอบท้ังครอบครัวและการทํางานก็มีความรับผิดชอบอาจทําให

การทํางานมีความละเอียด โดยเฉพาะในการสรางแรงบันดาลใจตัวเอง  ยังไมมีแรงบันดาลใจ ซึ่งหมายถึงผูบริหาร

ระดับสูงจะตองประพฤติใหเกิดแรงบันดาลใจการสรางแรงจูงใจภายใน เชน ความจูงใจในการใฝหาความรูมาพัฒนา

ตนเอง ความกระตือรือรน ความเสียสละ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดชัดจากการท่ีครูมีความกระตือรือรนในการจัดทําแผนการ

เรียนรู   สรางสื่อการเรียนการสอน ไมพัฒนาตนเอง ไปอบรมแลวไมนํามาพัฒนาตนเองไมนําความรูท่ีไดมาถายทอด

ใหกับนักเรียนและไมนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  ผูบริหารระดับสูงผูชาย   มีภาระ

ครอบครัวมากจึงไมมีเวลาท่ีจะอุทิศ ทุมเท เสียสละและศึกษาหาความรู เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน แตเพศชาย

ขาดแรงจูงใจในการสรางแรงบันดาลใจ  อุบล สุวรรณศรี  (2549 : 95)      ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                       

มีความสัมพันธทางบวก  

ขอเสนอแนะ 

       จากขอสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 

       ขอเสนอแนะท่ัวไป 

              1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน  มี

ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมนัียสําคญัทางสถิต ิ

              ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรประพฤติตนแบบอยางท่ีดีในการทํางานโดยการตั้งใจ

ปฏิบัติงานและศึกษาหาความรูเพ่ือนําความรูท่ีไดมาพัฒนางาน และเปนแบบอยางท่ีดีแกครูในการทํางาน ครูตองมี

จิตสํานึก มีความรับผิดชอบ ถึงแมผูบริหารจะไมมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ครูก็ตองแยกแยะตองตั้งใจปฏิบัติงานและ

คํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 

ศึกษาหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการเรยีนการสอนใหมีคณุภาพ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงานและ

นักเรียน 

  2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญากับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน มี

ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมนัียสําคญัทางสถิต ิ

 ในประเด็นน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูเขารับการอบรม สงเสริมใหไดเขาศึกษาตอ

ในระดับสูงข้ึนโดยสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตอหรือเขารบัการอบรมทุก ๆ ดาน ตลอดจนนํามาเปนสวนหน่ึงของ

การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน สนับสนุนใหครูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีนํามาจาก

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน โดยสนับสนุนคาใชจายในการจดัทําสื่อและมีรางวัลในการประกวดสื่อการเรยีนการสอนทุกป 

โดยมเีกณฑในการตดัสินท่ีผานการเห็นชอบรวมกันมคีวามโปรงใส ตรวจสอบไดและมีความยตุิธรรมในการตัดสิน ท้ังน้ี

ควรมีกรรมการตัดสินท่ีมาจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ประกวดสื่อการเรยีนรู 
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                นอกจากน้ี ยังอาจจัดโครงการประกวดครูดีเดนดานตาง ๆ เชน ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสันทนาการ 

ดานศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ  โดยมรีางวัลท้ังในดานปจจัยท่ีเปนตัวเงิน เชน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ อุปกรณสํานักงานชุด

ใหม เชน ใหคอมพิวเตอรท่ีมีโปรแกรมใหม ๆ ใหครูใช เปนตนหรือเปนรางวัลดานจิตใจท่ีไมใชตัวเงิน เชน การใหสิทธิ

พิเศษตาง ๆ การยกยองใหเกียรติ ประกาศความดีหนาเสาธง เกียรติบัตร เปนตน 

      3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานความเปนปจเจกบุคคลกับแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน  มี

ความสัมพันธในระดับต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ในประเด็นน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมีการมอบหมายงานท่ีมีความหมายและมีความสําคัญ

ใหครูแตละคนไดผลดัเปลี่ยนกันรับผดิชอบอันจะนําไปสูความรูสกึภาคภมูิใจ ความตระหนักในคุณคาแหงตน ซึ่งเกิดจาก

ภาระรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย เมื่อครูเกิดความตระหนักและจิตสํานึกดังกลาวข้ึนในตนยอมเกิดแรงจูงใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ท้ังน้ีโดยผูบริหารเองควรจะติดตามงานท่ีมอบหมายเปนระยะ ๆ เพ่ือใหเกิดความ

ผิดพลาดนอยท่ีสุด และเพ่ือจะไดใหคําแนะนําท่ีถูกตองและมีทิศทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความ

มั่นใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย และไมรูสึกวาตองทํางานอยางโดดเดี่ยวหรือกําลังถูกประเมินผลแบบไมเปน

กัลยาณมิตร    

 

      ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

              1. ควรวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและผูบริหารการศึกษา      ในหนวยงาน

การศึกษาตาง ๆ ในหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงหรือศึกษาโดยจําแนกแตละเทศบาล  เพ่ือท่ีจะไดทราบขอมูลเฉพาะจุด

หรือหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนปลง ใหตรง   ตามจุดหรือตรงตามหนวยงาน 

              2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนํารุนใหม ๆ เชน ภาวะผูนําแบบ

รับใช (Servant Leadership) วาจะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาอยางไร 

              3. ควรทําการวิจัยเพ่ือหาตัวแปรเชิงอิทธิพลท่ีมีตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน 

              4. ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง  การหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติของบุคลากรในองคกรการศึกษา อันอาจจะเปนแนวทางท่ีจะนํามาพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับ

ปฏิบัติและระดับนโยบายไดเปนอยางดี 

กิตติกรรมประกาศ 

         วิทยานิพนธฉบับน้ีไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร เสริตานนท อาจารยท่ีปรึกษา    

ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ี

ไดกรุณาตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณผูวิจัยขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาชวยพิจารณา

และใหคําแนะนําเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมท้ังใหขอเสนอแนะ    ท่ีเปนประโยชนในการเขียน

รายงานผลการวิจัย 
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 ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลําปาง  ทุกทานท่ี

เสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาครั้งน้ี  

สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหการวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลงได  ผูวิจัยหวังวาการวิจัยครั้งน้ีคงจะ

เปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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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  ทิพยประยรู* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียน 

พะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมประชากร  คือ ผูบริหารกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา   จํานวน   

8 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน กลุม

โรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา  กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ  ครู กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา จํานวน 92 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 72 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  แลวจึงสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่น เทากับ  .94  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ระดับ ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนท้ัง 

5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครู

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของความพรอมในการ

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามตําแหนง และประสบการณ

ทํางาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา 

ตําแหนงครูกับตําแหนงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคาเฉลี่ยตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานประสบการณ

ทํางาน พบวา ผูท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป กับ ผูท่ีมีประสบการณทํางาน 5 ถึง 10 ป และผูท่ีมีประสบการณ

ทํางาน 10 ปข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 

คําสําคัญ :  ความพรอม  การจดัการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-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 

  การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคุณภาพ ตามท่ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ซึ่งเปนพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับแรกของ

ประเทศไทยท่ีมีความมุงหมายเพ่ือใหเปนแนวทางแหงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

(ฟาฎินา วงศเลขา, 2555) 

 ปจจุบันการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ    การดําเนิน

นโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติมักมีขอกําหนดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

วัฒนธรรม ประเทศไทยถือวาเปนเทศหน่ึงท่ีตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือวาเปนภูมิภาคท่ีมีความ

หลากหลายทางดานสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองการปกครอง ท้ังน้ีในปพุทธศักราช 2558 สมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) จะ

กาวผานจากสมาคมเปนประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดข้ึนอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 

จากการท่ีผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ท่ีเรียกวา “ขอตกลงบาหลี 2” เพ่ือ

เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2563 แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 ซึ่งจะ

ประกอบดวยสามดาน คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2555 : 747-749) 

 บทบาททางดานการศึกษาในฐานะท่ีเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน เน่ืองจากการศึกษา

เปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม แนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC Blueprint) 

ไดกําหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสรางวิถีชีวิตท่ีดีของประชากรใน

ภูมิภาคดวยการใหความสําคัญกับการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี จัดใหมีหลักสูตร

อาเซียนศึกษาเพ่ือใหคนไทยเขาใจอาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพ่ือนบาน ท่ีมีวัฒนธรรมการกิน การอยู 
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การดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน จึงจําเปนตองทําความรูจักประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดสรางหลักสูตรท่ี

สามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตองภายใตการรวมตัวกันเปนประชาคมเดียวกันของคนจํานวนมาก  

 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุมอาเซียนจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันสําคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนดานการศึกษา ดวยการสรางความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับเพ่ือนบานใน

กลุมประเทศอาเซียนรวมท้ังการเตรียมและพัฒนาเยาวชนท่ีมีความแตกตางทางดานชาติพันธุ การจัดหลักสูตรการเรียน

การสอนและการพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ือรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการเรียนรู ตองมีความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของผูเรียนตางชาติพันธุ เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการรวมกลุม

ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากภาษาและวัฒนธรรมเปนรากฐานสําคัญของความรวมมือ และเขาถึงชุมชน ถาเยาวชนรูจัก

ชุมชนของตนเอง และสามารถเช่ือมโยงชุมชนของตนเขากับสังคมได จะสงผลใหเกิดความภูมิใจ เห็นคุณคาในสิ่งท่ีตนมี 

เคารพ ยอมรับในความหลายหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และอยูรวมกันไดอยางสันติทามกลางความแตกตาง สิ่งท่ี

ไทยตองปรับเปลี่ยนคือ มโนทัศนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม โดยอาเซียนอาจใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง แตควรให

ความสําคัญกับการเรียนรูภาษาเพ่ือนบาน และภาษาถ่ินมากข้ึน และตองยอมรับ“พหุวัฒนธรรม” เพราะวัฒนธรรมมี

การหยิบยื่นแลกเปลี่ยนกันได  

 จากความสําคัญของการบริหารการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา โรงเรียนกลุมพะวอ-

ดานแมละเมา ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีประกอบดวยนักเรียนหลายชาติพันธุ ไดแก ไทย มูเซอ กะเหรี่ยง มง และพมา ทําให

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และสังคมวิถีชีวิตโดยรวมแตกตางกันอยางหลากหลาย ยังคงมี

ปญหาและความไมพรอมเทาท่ีควรในการจัดการเรียนรูในดานตางๆ ซึ่งควรเรงดําเนินการใหมีการกําหนดแนวทางใน

การขับเคลื่อนสูการเปนประชาคมอาเซียน  โดยผูบริหารสถานศึกษาควรมีความพรอมในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

มีการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการดํารงตนในประชาคมอาเซียน และสรางความ

ตระหนัก ความเขาใจใหกับชุมชน โดยใหชุมชนเขารวมเปนเครือขายแหงการเรียนรูรวมกันกับโรงเรียนและสงเสริมให

โรงเรียนพรอมท่ีจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเขา

สูประชาคมอาเซียน ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วามีความพรอม

ในการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนระดับใด แตกตางกันหรือไม ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณทํางาน 

ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เ พ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา             

กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
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X

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแม

ละเมา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 

โรงเรียน แบงเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน ครู จํานวน 116 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 84 คน รวมประชากรท้ังหมด จํานวน 208 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 2556) 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู จํานวน 92 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 72 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 164 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

Krejcie and morgan (อางในไมตรี บุญเทศ, 2549 : 25) แลวจึงสุมตัวอยางแบบงาย ตามจํานวนท่ีกําหนด จากน้ันทํา

การสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ   
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามปลายเปดเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน กลุมพะวอ-ดานแมละเมา จํานวน 5 ขอ และแบบสอบถามความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับความพรอมในการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : 6 - 12)  มีจํานวน 

37 ขอ  โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปนตัวบงช้ีความพรอมในการจัดกานรูสูประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ดาน 

คือ ดานปจจัยสนับสนุน 6 ขอ  ดานการบริหารจัดการ 12  ขอ   ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ขอ ดานคุณภาพ

ผูเรียน 7  ขอ และดานภาษาและวัฒนธรรม 6  ขอ ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ

สอดคลองของเน้ือหา (IOC) ระหวาง  .80 – 1 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.94 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากครู และ

คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก     ในปการศึกษา 

2556 จํานวน 164 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ี

ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล       

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา ทําการคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย  (  ) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบความพรอมในการจัดการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแม

ละเมา จําแนกตามเพศ วุฒิการศกึษา ตําแหนง ประสบการณการทํางานของครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยการทดสอบคาที (T-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง

รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปคอมพิวเตอร    

http://www.siamanswer.com/media/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99-krejcie-and-morgan
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาความพรอมในจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายดาน มีความพรอมอยูในระดับมาก 

2. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

3. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนง และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา   

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

ความพรอมในจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา  อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก โดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการจัด

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนตองสนองนโยบายหารปฏิรูปการศึกษาและจุดเนนการพัฒนา

การศึกษาท้ังในระดับรัฐบาล ระดับกรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งลวนแลวแตเรงพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยนวัตกรรมใหมๆ และกระบวนการท่ีหลายหลาย การจัดการ

เรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมายน้ัน บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะ ท่ีสําคัญ

สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน โรงเรียนตองเรงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

สามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการศึกษาและเขาถึงชุมชนอยางท่ังถึงและมีคุณภาพ พรอมท้ัง

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู พัฒนาโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ สื่อ

นวัตกรรมเพ่ือสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

นักเรียนสูประชาคมอาเซียนและแนวทางการดาํเนินงานท่ีกําหนดทําใหโรงเรยีนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสม่าํเสมอ 

โดยการนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน สามารถกําหนดบทบาทหนาท่ี

ของบุคลากร และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนใหบุคลากรมี

การพัฒนาตนเองใหมีความรู ทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือนําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ใหมีความพรอม

และสงผลตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)  ท่ีไดวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือกาวสูสังคมฐานความรู จากผลการวิจัยเปรียบเทียบ พบวา การพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหมี

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพพรอมกาวสูสังคมฐานความรูและ    มีศักยภาพการแขงขัน 

รวมท้ังการปรับระบบการศึกษาใหมีความยืดหยุน หลากหลาย และมีทางเลือกมากข้ึน เพ่ือใหประชากรสามารถพัฒนา

ตนเองใหสูงสุดตามศักยภาพ  การกําหนดวิสัยทัศนการศึกษาไทย เพ่ือช้ีนําทิศทางการศึกษาในอนาคต เปนการเตรียม

ประชากรใหพรอมสําหรับอนาคต เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถสรางสรรคสังคม ชุมชน และประเทศชาติสู

การพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน  

  ความพรอมในจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา   อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู มีระดับความพรอมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก ท้ังน้ี
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อาจเปนไปไดวา การจัดการเรียนรูท่ีมุงสูประชาคมอาเซียนของกลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก เนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมคานิยมเพ่ือความเปนพลเมืองท่ีดีในประชาคมอาเซียน เพ่ือให

ผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานภาษา เนนความเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนชุมชน ประเทศในกลุมอาเซียน โดยใช

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเปนสื่อในการจัดการเรียนรู เนนกระบวนการคิดและผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ เอกราช 

อะมะวัลย (2554) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารเตรียมความพรอมสูความเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 พบวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน

ประกอบดวย ปจจัยดานความเขาใจ เปนการสรางความตระหนักและการเตรียมความพรอม เพ่ือการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ปจจัยดานศักยภาพบุคลากร และการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนชางฝมือทหาร พบวา 

มีขอเสนอแนะตอการพัฒนาการศึกษา 3 แนวทาง ประกอบดวย ประการแรก การพัฒนาองคความรู คือ การสราง

ความเขาใจและตระหนักเรื่องเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญกับการเพ่ิมทักษะการเรียนการ

สอน การปรับปรุงเน้ือหาวิชาชีพและหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ประการท่ีสอง การพัฒนาบุคลากรท่ีตองปลูก

จิตสํานึกตอวิชาชีพและสงเสริมความเจริญกาวหนาของครู อาจารย ใหเทาทันไดมาตรฐาน และประการท่ีสาม การ

พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังในประเทศและในอาเซียนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความสามารถ

และประสบการณรวมกัน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากไมวาจะเปนเพศหญิงหรือ

เพศ ตางไดรับนโยบายของทางราชการใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเตรียมตัวเพ่ือใหมีความพรอมในการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน  ทุกคนจึงมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศ ทิวารัศชัย 

(2555) ไดศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและ

เขตกองเรือยุทธการ สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน พบวา เพศชายและเพศหญิงมี

ระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน  

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไมวาจะมีวุฒิการศึกษาใด ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองในการเปนสวนหน่ึงใน   การ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี สีงาม (2555) ได

ศกึษาเก่ียวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพรอมไมตางกัน 

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูเปนบุคลากรภายใน

สถานศึกษาซึ่งมีสวนเก่ียวของในการจัดการเรียนรู แตคณะกรรมการสถานศึกษาเปนบุคลากรภายนอกสถานศึกษาซึ่ง

ไมไดมีสวนในการจัดการเรียนรูแตมีสวนในการเปนผูสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555) เรื่อง ความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนง

ตางกัน มีความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน แตกตางกัน 

ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาก ยอมมีความพรอมในการจัดการเรียนรู สามารถ



- 320 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

แกปญหา และมองเห็นแนวทางในการเตรียมความพรอมไดมากกวาผูท่ีมีประสบการณในการทํางานนอย  ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียน เครือขายศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา กลุม

ตัวอยางท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 
 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียน พะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก มีความพรอมอยูในระดับมากทุกดาน แตความพรอมดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประชาสัมพันธการจัดการการศึกษา

เก่ียวกับอาเซียนท่ีหลายหลาย และเนนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนใหเหมาะสมและเพียงพอ 

 2.  ความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ดานภาษาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับรองสุดทายน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการสราง

เครือขายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกอาเซียนท้ังภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนรวมกัน 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

2  ควรติดตามและประเมินผลความพรอมของการจัดการเรียนรูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เก่ียวกับความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร   

เสริตานนท อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.สุจิรา หาผล ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ตลอดจนผูเช่ียวชาญ

ทางดานการวัดและประเมินผลซึ่งประกอบดวยอาจารย ดร. พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน  ท่ีใหความชวยเหลือ    ใหคําแนะนํา 

และตรวจแกไขในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณ

คณาจารยในสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน  ท่ีไดกรุณาใหความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา ผูทรงคุณวุฒิทุก

ทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทํา แบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนพะวอ-ดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกทาน และ

ไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
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แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

ในศตวรรษท่ี 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  สุรตันสญัญา* 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากร  วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรและ

แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชากร ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

จํานวน 5 คน และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 9 คน  รวม

ประชากรท้ังสิ้น 14 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสัมภาษณเชิงลึก  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย

เทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ  เขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงวิเคราะห ผลการวิจัย พบวาสภาพการบริหาร

จัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับดี  ลักษณะของการบริหารจัดการเปนรูปแบบ

องคการอยางไมเปนทางการ วิสัยทัศนในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา

สวนใหญมองเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาทักษะครูศตวรรษท่ี 21 แตจะตองพิจารณาความเหมาะสมในการ

นํามาใชพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากร คือ ผูบริหาร หนวยงานตน

สังกัด ตองตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเอง  

แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาแนวโนมจํานวนบุคลากรในอนาคตจะยังคงมีเทาเดิม  

บุคลากรจะมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน ท้ังจากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึนและการไดรับการพัฒนาความรู  สงผลให

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน  ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับและมอบความวางไววางใจในการ

ใหศูนยพัฒนาเด็กเลก็ดูแล อบรม เลี้ยงดูบุตรหลานมากข้ึน  ปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมดังกลาว เชน  นโยบายผูบริหาร 

การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และตัวบุคลากรเอง ท่ีจะสรางคานิยมมุงอนาคตใหเกิดข้ึนกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานคาในท่ีสุด 

คําสําคัญ :   การบริหารจัดการดานบุคลากร  แนวโนมการบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 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  

 
*อาคิรา  สุรัตนสัญญา  นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
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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 

 ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 มาราวหน่ึงทศวรรษ  ซึ่งเรียกไดวาเปนทศวรรษแหงการสื่อสารไร

พรมแดน มนุษยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพทําใหโลกเล็กลง  เกิดชุมชนสังคมโลก

ข้ึนท่ีไมวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน กับใคร เมื่อไหร หรืออยางไร  ผูคนในชุมชนสังคมโลกก็จะรับรูไดอยางรวดเร็ว  น่ีจึงเปน

บทบาทท่ีทาทายของนักการศึกษาท้ังหลายท่ีตองพัฒนาตนเอง ใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือ

พัฒนางานของตน  น่ันคือการปลูกฝงทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใหแกนักเรียน  ตองสามารถคาดการณความตองการ

ของนักเรียนวาความรูอะไรท่ีจะจําเปนตอดํารงชีวิตในอนาคต  เพราะการศึกษาถูกเช่ือมโยงกับความตองการของสังคม 

ความตองการในการดํารงชีวิตเสมอมา  การปฏิรูปการศึกษาถูกหยิบยกข้ึนมากลาวถึงกันอยางกวางขวาง  มีการวาง

แนวทางลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผูท่ีจะเปนพลโลกในอนาคต ซึ่งเปนท่ียอมรับกันวาการเตรียมความพรอม

สําหรับมนุษยน้ันควรกระทําตั้งแตการเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา  และเมื่อถือกําเนิดข้ึนมาชวง 0 – 5 ปแรกของชีวิตก็

นับวาเปนชวงเวลาทองคําท่ีจะสามารถสรางพัฒนาการทักษะทางดานตางๆ ใหเด็กมีความพรอมตอการเรียนรูในระดับ

ท่ีสูงข้ึนตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนจึงมีความสําคัญอยางมาก สงผลตอแนวโนม

คุณภาพประชากรของประเทศ และของโลก  การบริหารจัดการศึกษาจึงตองมีวิสัยทัศนท่ีสอดคลองตอสถานการณ

สังคมโลก   Ron Brandt (2556 : 18-19) กลาววา “เหลานักการศึกษากําลังเผชิญหนากับความทาทายครั้งใหญอีก

ครั้ง น่ันคือการปลูกฝงทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใหแกนักเรียน  ความพยายามท่ีจะคาดหมายความตองการของ

นักเรียนในอนาคตไมใชเรื่องของการทําตามกระแส แตเปนเรื่องท่ีจําเปนตองทํา”  ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตอง

ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนในการสรางทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 เพราะในโลกอนาคตน้ันความสําเร็จทางวิชาการไมใชเครื่องยืนยันวาเด็กจะสามารถดํารงชีวิตไดอยาง

ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ  ดังเชนท่ี   Ken Kay ( 2556 : 38-39 ) กลาววา “การประเมินของ PISA ใชวัด

ทักษะเชิงประยุกต (ซึ่งเราเรียกวา ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21)  ความสําเร็จทางการศึกษาไมอาจรับประกัน
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ความสามารถท้ังทางวิชาการและทักษะไดอีกตอไป  ในศตวรรษท่ี 21 บททดสอบความแข็งแกรงทางการศึกษาท่ี

แทจริงคือการท่ีนักเรียนมองดูสิ่งท่ีพวกเขาไมเคยเห็นมากอนแลวรูวาจะทําอยางไรกับสิ่งน้ัน  ความเช่ือมโยงระหวาง

ทักษะกับความแข็งแกรงทางการศึกษาสามารถดูไดจากผลการประเมินระดับนานาชาติอยาง PISA นักเรียนท่ีรูจักคิด

เชิงวิพากษและทักษะการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทําคะแนนไดดีกวานักเรียนท่ีไรทักษะดังกลาว  

ดวยเหตุน้ีในระบบการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ความแข็งแกรงจึงหมายถึงความเปนเลิศในเน้ือหาและทักษะควบคู

กัน”    ซึ่งในการทดสอบดังกลาวของ PISA ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับท่ี 8 ของกลุมประเทศ ASEAN น่ัน

หมายความวาเด็กไทยมีทักษะเชิงประยุกตท่ีเปนทักษะสําคัญของศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับต่ํา  จึงเปนสิ่งท่ีทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงวาจะจัดการศึกษาแบบมุงอนาคตอยางไรท่ีจะชวยยกระดับและ

สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะท่ีจําเปนแหงศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีประสิทธิผล 

          การบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนภารกิจท่ีถูกถายโอนตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะในการอบรม  เลี้ยงดูและจัดประสบการณเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอายุ    

2 – 3 ป  เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนตอไปในรูปแบบของศูนยพัฒนาเดก็เลก็   ซึ่งตองอาศัยปจจัย

หลายดานในการสงเสริมใหการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 23 มาตรฐาน ข้ึนมา  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชุมชนตอไป 

          ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

ฎีกาเลมท่ี 111 ตอนท่ี 53 ก.  ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2537  และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสภาตําบลบานคา 

เปนองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในวันท่ี 30 มีนาคม 2537  น้ัน  ในป พ.ศ.2545  ไดทําการถายโอนภารกิจศูนย

พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 7 แหง  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสบคอม, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคา

กลาง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคาหลวง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงโจ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเปง, ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานทุงฝางและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนฮางพัฒนา   ตอมาโดยประชาคมตําบลบานคา วันท่ี 4-6 มกราคม 2553  

ไดมีมติใหรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กถายโอนท้ัง 7 แหง  เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา มติ

เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคา สมัยสามัญ  สมัยวิสามัญท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2553  วันท่ี 12 กุมภาพันธ 

2553  ซึ่งใหบริการจัดประสบการณเรียนรู ณ บานหวยเปง หมูท่ี 5 ตําบลบานคา  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  

ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 ไดอนุญาตใหใชสถานท่ีโรงเรียนบานหวยเปงท่ีไดยุบรวมจัดการศึกษากับ

โรงเรียนทุงฝางวิทยาคมไปแลวได  แตเน่ืองจากสภาพปญหาทางภูมิศาสตรท่ีแบงตําบลบานคาออกเปน 2 ฝง  

ผูปกครองในเขตหมูบาน บานทุงโจหมูท่ี 3 และบานตนฮางพัฒนา หมูท่ี 7 มีความยากลําบากในการเดินทางสงบุตร

หลานมารับการอบรมเลี้ยงดูท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ณ บานหวยเปง หมูท่ี 5  จึงไดมีมติ

ประชาคมวันท่ี 22 สิงหาคม 2555  ใหองคการบริหารสวนตําบลบานคาเปดใหบริการจัดประสบการณเรียนรูเด็กกอน

วัยเรียนข้ึนอีกหน่ึงแหง ณ บานตนฮางพัฒนาหมูท่ี 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)  โดยเปนการใหบริการแกเด็กท่ีมีอายุตั้งแต  

2 ป 6 เดือน  จนถึง 4 ป  บุคลากรท่ีมีหนาท่ีจัดประสบการเรียนรูใหแกเด็กท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
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การศึกษาปฐมวัย มีจํานวนท้ังสิ้น 3 คน  จากท้ังหมด 7 คน  โดยอีก 4 คน  กําลังศึกษาตามโครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน-ดุสิตกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา

การศึกษาปฐมวัย  ซึ่งตั้งแตการยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในป พ.ศ.2553 เปนตนมา   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลบานคา  ยังไมเคยไดรับการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานท้ังจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือหนวยประเมินภายนอก   

         จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ

เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีความ

สนใจท่ีจะศึกษาแนวโนมการบริหารจัดการบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในศตวรรษท่ี 

21  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา  ตาม

มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ในมาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 2  อีกท้ังศึกษาแนวทาง มุมมองการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท่ีจะพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก ใหมีความสามารถในการสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใหแกผูเรียน  ท้ังน้ีขอคนพบจากการทําวิจัยจะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหองคการบริหารสวนตําบล

บานคาใชในการพัฒนา ครู/ผูดูแลเด็ก ใหมีคุณภาพอันจะสงผลดใีหกับผูเรียนท่ีจะไดรับการพัฒนาทักษะของตนเองตาม

วัย อยางครบถวน สมบูรณและกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  และสามารถดํารงชีวิตโดยใชทักษะท่ีเหมาะสม

กับโลกในศตวรรษท่ี 21 ไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

         1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอ

เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง   
           2. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคาและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 21   

           3. เพ่ือศึกษาแนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามการวางแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 21 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

             ประชากรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 5 คน และ

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา จํานวน 9 คน  รวมท้ังสิ้น  14  คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

             เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสัมภาษณ (Interview Form) ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบดังน้ี 

             ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูใหขอมูล  ดังน้ี  ประเภทของผูใหขอมูล  อายุ  เพศ  อาชีพ  ตําแหนง  

วุฒิการศึกษา  ประสบการณในตําแหนง 
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 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจุบันของการ

บริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา  ความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศนในการ

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในศตวรรษท่ี 21   

และความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา

ในศตวรรษท่ี 21 

ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) เทากับ 0.98  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) 

เพ่ือเก็บขอมูลจากผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา  อําเภอเมือง

ลําปาง  จังหวัดลําปาง  ท้ัง 14 คน  โดยสามารถเขาสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลได 12 คน  คิดเปนรอยละ 85.71 ของ

ประชากรท้ังหมด  มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลดวยระบบสามเสาดานบุคคลผูใหขอมูลและการทํา 

Member Checking   บันทึกเสียงและถอดคําใหสัมภาษณ  คัดแยกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือ

เตรียมการวิเคราะหเน้ือหาโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ   

การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ดวยเทคนิคการสรุปผลอยางเปนระบบ 

Content Analysis   นําผลการวิเคราะหขอมูลเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงวิเคราะห  จากบันทึกถอดคํา

สัมภาษณ เรื่อง แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 

21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง    

 

ผลการศึกษา 

          ผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา  อําเภอเมือง

ลําปาง  จังหวัดลําปาง  พบวา บทบาทในการบริหารจัดการดานบุคลากรจะเปนในสวนของการกําหนดนโยบาย การ

พิจารณางบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ควบคุมกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป การชวยประสานงานกับชุมชน  ท้ังผูบริหารและบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคนในพ้ืนท่ี จึงทําใหมี

ความคุนเคย รูจักกันพอสมควร  ในบางกรณีก็สามารถใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือได  มีความเอาใจใสตองานตอ

นักเรียน  ไมมีเรื่องทุจริต  มีวิธีการรับรูขอมูลความประพฤติของบุคลากรจากรายงานตามสายการบังคับบัญชา  การ

บอกเลาจากการลงพ้ืนท่ีตามหมูบาน การประชาคมหมูบาน การประชุมผูปกครองและการรับรูพบเห็น  มีวิธีการแกไข

ปญหาดานความประพฤติของบุคลากรแบบไมเปนทางการโดยการเรียกผูเก่ียวของมาพบ เพ่ือพูดคุย ตักเตือน  และสั่ง

การดวยวาจาใหสายงานการบังคับบัญชาดูแลกวดขัน  บุคลากรมีความรู ความสามารถท่ีตรงกับงานท่ีรับผิดชอบของ

บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตําบลบานคา  จบการศึกษา/กําลังศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  จํานวนของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาตามกรอบการขอ

อัตรากําลังตําแหนงพนักงานในสถานศึกษา 1 อัตราตอนักเรียน 20 คน  และยังเห็นวาการบริหารจัดการท่ีมีอยูใน
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ปจจุบันสามารถบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติงานไดแมในสถานการณท่ีบุคลากรมาปฏิบัติราชการไมครบ และพบวา

บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จากการสังเกตการจัดกิจกรรมใหเด็กได

ทํามีความหลากหลายข้ึน  สามารถตอบสนองเด็กท่ีมีความสนใจแตกตางกันได 

2. วิสัยทัศนของประชากรงานวิจัยในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  พบวามีความตระหนักถึงความ

จําเปนท่ีจะตองสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียนแตควรควบคูไปกับการเลี้ยงดูใหถูกสุขอนามัยและหลัก

โภชนาการ   เห็นวาสถาบันการศึกษาควรเปนหลักในการดําเนินงาน  เน่ืองจากมีความพรอมและมีหนาท่ีโดยตรง  ครู/

ผูดูแลเด็ก, ผูบริหาร, ผูปกครองและตัวเด็กเอง  ตองเห็นความสําคัญและรวมมือกันเพ่ือใหการพัฒนาทักษะดังกลาวเกิด

ผลสัมฤทธ์ิ    ครู/ผูดูแลเด็กเองก็มีคุณสมบัติเพียงพอตอการเปนผูถายทอดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  เน่ืองจากมีพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาท่ีดี มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีได แตท้ังน้ีก็ยังตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน

โดยหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน   เนนการพัฒนาดานทักษะความรู  เพราะเช่ือมั่นวาหากมีพ้ืนฐานความรูท่ีดีจะ

สามารถพัฒนาทักษะทางดานอ่ืนๆ ได  ท้ังน้ีทักษะของการเปนครูแหงศตวรรษท่ี 21 หรือ C – Teacher น้ัน  เห็นวา

อาจจะไมมีความจําเปนท่ีตองมีครบท้ัง 8 ทักษะ  แตควรพิจารณาทักษะดานท่ีเหมาะสมกับการดูแลเด็กในชวงวัย 2 – 

4 ป  และเห็นวาการพัฒนาควรจะกระทําในลักษณะสงเสริม สนับสนุนใหศึกษาเพ่ิมเติม  อบรม หรือดูงาน  

3. แนวโนมสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใน

ศตวรรษท่ี 21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  พบวาแนวโนม จะมีครู/ผูดูแลเด็กจํานวนเทาเดิม หากจํานวน

นักเรียนลดลงก็อาจจะหมุนเวียนใหครู/ผูดูแลเด็กไปปฏิบัติงานในสวนอ่ืน หรือหากจํานวนนักเรียนนักเรียนเพ่ิมข้ึนก็

อาจจะใชวิธีการเรียนรวมกันเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน  ครู/ผูดูแลเด็กจะมีความรู ความสามารถมากข้ึนเน่ืองจาก

ประสบการณท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนตามเวลา ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน ดีข้ึนและไดรับการยอมรับจาก

ชุมชน ผูปกครองเพ่ิมมากข้ึน  มีการปรับตัวในการทํางานรวมกัน  ทําใหบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดีข้ึน ปจจัยท่ีจะสงผลตอการบริหารจัดการดานบุคลากรตามภาพอนาคตท่ีคาดหวังไว คือ ทุกภาคสวนท่ีสวนเก่ียวของ 

รวมผลักดันนโยบายพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก ใหตระหนักถึงความสําคัญตอการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติเปนครูใน

ศตวรรษท่ี 21  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ    

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาเรื่อง แนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  อภิปรายผล ดังน้ี 

สภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา  อําเภอเมือง

ลําปาง  จังหวัดลําปาง  อยูในระดับปานกลางจนถึงระดับดี  มีระบบการดูแล บริหารงานดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตามลําดับการบังคับบัญชา  การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากพบขอบกพรองจะมีแนวทางใน

การแกไขปญหาดวยการพูดคุย ตักเตือนในลักษณะท่ีไมเปนทางการและการกําชับตามสายการบังคับบัญชาดวยวาจา  

ไมมีระบบการใหคุณใหโทษท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน  การทํางานท่ียังขาดในเรื่องของความสามัคคีอาจเปนผลสืบ

เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิานรวมกันไมนานนัก ( 4 ป นับตั้งแต พ.ศ.2553 ท่ีมีการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  ทําให

แมจะมีการพูดคุย ตักเตือน  ก็ยังพบปญหาในลักษณะเดิมเกิดข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีองคการไมเปนทางการ 

(Informal Organization) ของ Chester Barnard  นอกจากน้ีบุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรู ท่ีเหมาะสมกับการงานท่ีรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง  มีความสามารถในการจัด
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ประสบการณเรียนรูแกเด็กโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความรักและเอาใจใสนักเรียนในระดับท่ีนาพอใจ   สอดคลอง

กับผลการวิจัยของนันทกร ดอกดวง เรื่อง ศึกษาครูผูดูแลเด็กท่ีประสบความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา ครูผูดูแลเด็กตองมีองคประกอบ 3 ดานท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จ  

คือ มิติดานการปฏิบัติงาน  , มิติดานความเหมาะสมในการปฏบัิติงาน  และมิติดานเชิงบูรณาการ  จึงจะสามารถเปนครุ

ผูดูแลเด็กท่ีประสบความสําเร็จได 

 วิสัยทัศนในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลบานคา ในศตวรรษท่ี 21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  พบวาสวนใหญมองเห็นถึงความจําเปนในการ

พัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21  ตามแนวคิดครูในศตวรรษท่ี 21 (C – Teacher) แตท้ังน้ีเห็นวาจะตองพิจารณาความ

เหมาะสมในการนํามาใชพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพราะบางดานอาจจะยังไมเหมาะสมกับการนํามาใชสราง

ประสบการณเรียนรูใหแกเด็กในชวงวัย 2 – 4 ป  และยังคงจะตองใหความสําคัญ เอาใสใจตอการดูแลเรื่องโภชนาการ

และการสุขอนามัยของนักเรียนควบคูกันไป  ซึ่งการจะพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีทักษะครูในศตวรรษท่ี 21  

ควรจะใหมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับองคความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดประสบการณเรียนรูแบบเนนผูเรียน

เปนสําคัญใหมีมากข้ึนและสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดจริง วิธีการท่ีจะพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีทักษะครู

ในศตวรรษท่ี 21 คือ การสนับสนุนสงเสริมใหอบรมเพ่ิมเติม และดูงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือ

เปนแนวทางในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

และสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรมีความตื่นตัว ผูท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน

ครูในศตวรรษท่ี 21 คือ ผูบริหาร หนวยงานตนสังกัด ตองมีความตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาองคความรูและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเห็นความสําคัญและประโยชนของการพัฒนา

ตนเอง ใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21  สอดคลองกับทฤษฎี Maslow's general theory of human and motivation 

ของ Abraham H. Maslow   ท่ีวามนุษยมีความตองการดานสังคม ตองการเปนท่ียอมรับยกยอง  ซึ่งหากความ

ตองการเหลาน้ีไดรับการตอบสนองก็จะสามารถจูงใจใหบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความสนใจ กระตือรือรนและ

พัฒนาตนเองตามเปาหมายท่ีผูบริหารกําหนดไว  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทกร ดอกดวง เรื่อง ศึกษาครู

ผูดูแลเด็กท่ีประสบความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา  

แนวทาง วิธีการ เทคนิคของครูผูดูแลเด็กท่ีประสบความสําเร็จ  คือ ครูผูดูแลเด็กตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี รัก

และเมตตาตอลูกศิษย มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอยูเสมอ รูจักปรับตนเองใหเหมาะสมและทันตอเหตุการณ รักในงานท่ี

ตัวเองทํา มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

แนวโนมสภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใน

ศตวรรษท่ี 21  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  พบวาแนวโนมจํานวนบุคลากรในอนาคตจะยังคงมีเทาเดิม  

เน่ืองจากบุคลากรมีอายุไมมากนัก  ควรท่ีจะพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูใหมีความรูเพ่ิมเติม  สนับสนุนสงเสริมใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  ใหมีการนําความรูมาใชปฏิบัติจริง  สงผลใหคุณภาพการจัดกิจกรรม การจัดการ

เรียนการสอนสรางประสบการณการเรียนรูมีคุณภาพมากข้ึน  ผูปกครอง ชุมชน ใหการยอมรับและมอบความวาง

ไววางใจในการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดูแล อบรม เลี้ยงดูบุตรหลานมากข้ึน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีความพรอมดานอ่ืน

สนับสนุนการดําเนินงาน  อาทิเชน ดานอาคารสถานท่ี ดานวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน  โดยปจจัยท่ีทําใหการ

บริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแนวโนมในทิศทางกลาว ประกอบดวยหลายสวนรวมกัน  เชน  

นโยบายผูบริหาร  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา  และตัวบุคลากรเอง ท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา

บุคลากรใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21  ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพราะบุคลากรเปนปจจัย

สําคัญตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตองมีการวางแผนพัฒนา  จัดโครงการและงบประมาณสนับสนุน  
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สงเสริมบรรยากาศท่ีสรางแรงจูงใจในการทํางาน   มองเห็นผลดีท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการพัฒนาใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21  

และผลเสียท่ีอาจเกิดเมื่อบุคลากรไมมีความสนใจในการพัฒนาเอง  สรางคานิยมมุงอนาคตใหเกิดข้ึนกับบุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลบานคาในท่ีสุด   สอดคลองกับ  Seginer and Halabi    ท่ีวาการมุงอนาคตเปน

การทํานายอนาคตซึ่งประกอบข้ึนดวยการวางแผน  ความปรารถนา  ความหวัง   และความกลัวท่ีเก่ียวของกับความ

นาจะเปนของเหตุการณ และประสบการณตางๆ ท่ีสัมพันธกับเน้ือหาท่ีมีสาระสําคัญ    รวมท้ังจินตนาการสวนตัวของ

แตละบุคคลท่ีไดมาจากสถานการณ ความตองการและคานิยมของเขา    

บทสรุปผลการศึกษา 

การวิจัยแนวโนมการบริหารจัดการดานบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคา 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โดยรวมแลวผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เห็นวามีความ

จําเปนในการพัฒนาบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถเปนผูถายทอดทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ใหกับเด็กนักเรียนโดยผานรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  ท้ังน้ีตองพิจารณา

วาคุณลักษณะใดของครูในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เน่ืองจากการ

หยิบยกแนวคิด C – Teacher เปนกรอบแนวทางการวิจัยครั้งน้ี  ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารเห็นวาบาง

คุณลักษณะเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีชวงอายุมากกวา 2 – 4 ป  และเห็นวาในชวงวัย 2 – 4 ปน้ี  ควรจะดูแลเรื่อง

สุขอนามัยและโภชนาการควบคูไปกับการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  ซึ่งบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลบานคา มีคุณสมบัติพรอมท่ีจะพัฒนาใหเปนครูในศตวรรษท่ี 21  เพราะมีพ้ืนฐานการศึกษาตรงกับ

งานในความรับผิดชอบ  อาจจะตองพัฒนาเพ่ิมเติมในเรื่องทักษะดานองคความรู  ดวยวิธีการสนับสนุนสงเสริมใหศึกษา

ตอ  อบรมเพ่ิมเติมหรือการดูงานสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบเหมือนกันหรือใกลเคียงท่ีประสบความสําเร็จ  มีระบบสราง

แรงจูงใจใหบุคลากรตื่นตัวท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ   และแนวโนมในอนาคตดวยจํานวนบุคลากรท่ีเทาเดิมจะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  สงผลใหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน  ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชนทองถ่ิน  

มีปจจัยดานอ่ืนๆ ชวยสงเสริมใหการทํางานของบุคลากรดีข้ึน อาทิเชน ดานอาคารสถานท่ี  บรรยากาศการทํางาน  

วัสดุอุปกรณตางๆ  รวมถึงระบบการบริหารจัดการท่ีมีโครงสรางชัดเจนข้ึน  เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
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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 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง และ

ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กลุมตัวอยางคือ ผูปกครอง จํานวน 274 คน 

จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 24 ศูนย เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวาระดับระดับพึงพอใจของผูปกครอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึง

พอใจของผูปกครอง ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ี 

ยังพบความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระหวางความพึงพอใจของผูปกครองกับ

การท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมผูปกครองปรึกษาหารือ ช้ีแจงระเบียบ กฎเกณฑ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และการ

ท่ีศูนยฯ มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

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 อยธุยา นักวิชาการศึกษา5 สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 



- 332 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

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 และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันการศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะ

แรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 2) โรงเรียน

ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบัน พุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน และ 3) ศูนยการเรียน 

ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย 

สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด และในหมวดท่ี 5 มาตรา 41 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ

จัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน

นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เพ่ือบังคับใช ซึ่งมีผลตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก

รูปแบบมีอํานาจหนาท่ี ในการจัดการศึกษาไดทุกระดับ และมีการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะท่ีซ้ําซอน ระหวาง

รัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภารกิจท่ีกระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจท่ีดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4 ป หลังจากพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 บังคับใชตามมาตรา 30 (1) (พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542) 

 กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเขารับบริการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินไดสงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองทองถ่ิน ท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ มาอยางตอเน่ือง ท้ังในดาน

งบประมาณ ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร และดานวิชาการ โดยดานวิชาการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได

จัดทํามาตรฐานการศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 23 มาตรฐาน 94 

ตัวบงช้ี (มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) กระทรวงมหาดไทย,คํานํา)  และมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยแบงเปนมาตรบานออกเปน 6 ดาน  ไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานดานบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) 

มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

และ 6) มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน : 2)  

 การจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย เปนการใหบริการการศึกษาข้ันตนท่ีรัฐมุงจัดใหกับเด็กกอนวัยเรียน

เพราะประสบการณท่ีเด็กไดรับในชวงอายุน้ี เปนการสรางพ้ืนฐานความพรอมท้ังทาง รางกายจิตใจ อารมณ สังคม และ
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สติปญญา และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาท่ีดีสําหรับชวงอายุ ตอๆไป นอกจากน้ันการอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ

ตางๆ ท่ีเด็กไดรับในระยะตนของชีวิตเปนรากฐานการพัฒนาคุณภาพประชากร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2535 : 1)  

          เทศบาลเปนรูปแบบหน่ึงของการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนท่ีสุดไดรับทราบปญหา 

และความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี ประชากรสวนใหญท่ีอาศัยอยูภายในเขตเทศบาลในจังหวัด

เทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑแชแข็ง ผลิตภัณฑอาหารจากทะเล ผลิตภัณฑสิ่งทอ และรับจางท่ัวไปผูปกครองเหลาน้ีมีเวลาเอาใจใสดูแล

ลูกหลานไดไมเต็มท่ี เทศบาลมีแนวคิดท่ีจะนําเด็กในวัยอายุ 3 – 5 ป ซึ่งเปนวัยท่ีมีการพัฒนาการทางดานพ้ืนฐานใน

ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

นอกจากน้ันยังเปนการแบงเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน  โดยนําเด็กเขามาศึกษา อบรมเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา และใหเด็กไดรับอาหารครบถวน พอเพียงกับความตองการของ รางกายตามหลัก

โภชนาการ มีการรับรูเรื่องของสังคมใหมนอกจากสังคมเฉพาะ  ในครัวเรือนของตนเอง เน่ืองจากเด็กจะไดพบเพ่ือนใหม 

รูจักการปรับตัวในการอยูรวมกัน รูจักรับผิดชอบการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีพัฒนาการพรอมท่ีจะเรียนรูในระดับสูง

ข้ึนในระดับประถมศึกษาตอไป 

          ในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของเทศบาลท่ีผานมา ผูปกครองยังใหความสําคัญนอยในการสงบุตร

หลานเขาศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เมื่อถึงวัยท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดกําหนดไวอยางชัดเจน คือ

ชวงอายุ 2 - 5 ป ในเขตพ้ืนท่ีบริการเทาท่ีควรจึงทําใหจํานวนเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีจํานวนลดลง ดังน้ัน

ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบงานดานการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพและเปนท่ีพึงพอใจ

ของผูปกครองตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

          2.  เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

          3.  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยใหเกิดความพึงพอใจของ

ผูปกครองใหมากข้ึน 

 
 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ ผูปกครองเด็กเของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดแก 

เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตําบลตนธงชัยและเทศบาลตําบลบอแฮว 

จํานวนผูปกครองคิดตามจํานวนเด็กเปนรายคน มีท้ังสิ้น จํานวน  950  คน  
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 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองเด็ก กําหนดขนาดของตัวอยาง*โดยใชตาราง

สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน

ท้ังสิ้น  274  คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย      ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 50 ขอ และเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open–

Ended Question) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของผูปกครอง จํานวน 5 ขอ คือ ในดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 ทาน โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.96 โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 - 1.0  และได

คาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.96 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 24 ศูนย  จํานวน 274 คน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

274 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

          ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคา ความถ่ีและคา

รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (r)  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง ท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน 

 2. ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธในแตละดาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

พบวา    มีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ  .01 และยังพบความสัมพันธ

ทางบวกในระดับต่ําระหวางความพึงพอใจของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหเกิดความพึงพอใจของผูปกครองใหมากยิ่งข้ึน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1) ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสงเสริม สนับสนุนโภชนาการดานอาหาร
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และนมใหไดสุขลักษณะมากยิง่ข้ึน 2) ดานบุคลากร คือ ควรใหครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กการจัดทํารายงานสุขภาพเด็ก

เล็ก 3) ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย คือ ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกอสรางหรือปรับปรุง

อาคารใหแข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมปลอดภัยกับเด็กเล็ก 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร คือ 

ควรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาของการใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดเหมาะสมกับ

พัฒนาการเด็กเล็กในแตละชวงวัย และ 5) ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน คือ ควรใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานกรรมการพรอมกําหนดภารกิจหนาท่ีไดอยางสอดคลองกับ

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเน่ือง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับความพึงพอใจของผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รวมท้ัง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางตอ

การดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเกิดความพึงพอใจของผูปกครองใหมาก

ยิ่งข้ึน ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญท่ีมีความสอดคลองกันมาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

 การวิจัยระดับความความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี ดานท่ี 1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ( X = 4.17)  ดานท่ี 2 ดานบุคลากร ( X =4.12)  ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ( X = 4.17)   ดานท่ี 4  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X = 4.13)  และดานท่ี 5 ดานการมีสวน

รวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ( X = 4.12 ) ตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ของมาสโลว 

Maslow(1970:pp. 80-81) ในข้ัน 1 ความพึงพอใจทางรางกายและข้ัน 2 ความพึงพอใจ ความปลอดภัย นอกจากน้ี

การจูงใจตามทฤษฎีน้ีจะตองพยายามตอบสนองความพึงพอใจของผูปกครองซึ่งมีความแตกตางกันไป และความพึง

พอใจในแตละข้ันจะมีความสําคัญแกบุคคล มากนอยเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับความพึงพอใจท่ีไดรับจากการตอบสนอง

ตามความพึงพอใจในลําดับน้ัน ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานาจ นกโต (2550 : 32) พบวา ครูผูสอนมี

บุคลิกภาพท่ีดี ครูผูสอนดูแลความปลอดภัยของเด็ก ครูผูสอนมีความสามารถและมีทักษะในการสอน และครูผูสอน

สอบถาม รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ราตรี นาสาคร (2552 : 56) เรื่อง ความ

คาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบวา 

บริเวณรอบอาคารมีการปลูกตนไมใหความรวมรื่น สะอาด ไมมีกองขยะ ไมแองนํ้า มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิติวรรณ หารนอก (2554 : 89) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง  หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจ

ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูในระดับมาก ท้ัง 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 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร 

ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวม
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และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ในแตละดาน พบวา ความสัมพันธดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ

พิจารณาโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูง กับการท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

กําหนดการปด เปดภาคเรียน เพ่ือใหครูไดปรับปรุงศูนยฯ อยางชัดเจน (r = .697) ความสัมพันธดานบุคลากร เมื่อ

พิจารณาโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูง กับการท่ีครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก

รับฟงและตอบสนองตอเด็กดวยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไมใชความรุนแรงอยางชัดเจน ( r = .842) ความสัมพันธดาน

อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คือ ผูปกครองมีความพึง

พอใจคอนขางสูงกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหาตูเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑสาํหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับเดก็ ( 

r = .871) ความสัมพันธดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คือ 

ผูปกครองมีความพึงพอใจคอนขางสูงกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเชิญภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรการจัด

ประสบการณใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (r = .783) และความสัมพันธดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุก

ภาคสวน เมื่อพิจารณาโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 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 ขอท่ี

แสดงถึงความพึงพอใจอยูในระดับแรก 3 ขอ คือ ขอ 13 ผูปกครองมีความภาคภูมิใจท่ีสงบุตรหลานศึกษา ณ โรงเรียน

แหงน้ี ขอ 5 โรงเรียนแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง ในการจัดการศึกษา และขอ 12 โรงเรียนมี

แผนปายนิเทศ แสดงขอมูลขาวสาร วันสําคัญใหผูปกครองรับทราบท่ีโรงเรียน ในอันดับทายสุด 3 อันดับ คือ ขอ 3 

โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวาง บาน โรงเรียน และชุมชน เพ่ือใหโรงเรียนรูจักบานและชุมชน

ดีข้ึน ขอ 7 โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง โดยจัดประชุมอบรม เพ่ือใหความรูผูปกครองเก่ียวกับ

พัฒนาการของเด็ก และขอ 10 โรงเรียนไดสงผูบริหารและครูไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสตาง ๆ และ

สอดคลองกับ อํานวย นวลประกอบ (2550 :64) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

เทศบาลเมืองปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต พบวา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยของเทศบาลเมืองปาตอง ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา จํานวน 6 ประเด็น คือสถานท่ีตั้งของ

สถานศึกษา ความสะอาดเรียบรอย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรมรื่นของสถานศึกษา และอุณหภูมิแสง

สวางสรุปอยูท่ีระดับ 3.58 คะแนน เปนความพึงพอใจระดับปานกลางถึง ระดับ มาก 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองทองถ่ิน ใน 5 ดาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ดานท่ี 1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขอเสนอแนะแนวทางท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสงเสริม สนับสนุนโภชนาการดาน

อาหารและนม (f = 45)  ดานท่ี 2 ดานบุคลากร ขอเสนอแนะแนวทางท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด คือ ควรจัดใหครูผูดูแลเด็ก

และผูดูแลเด็กการจัดทํารายงานสุขภาพเด็กเล็ก มีความถ่ีสูงสุด (f = 58)  ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย ขอเสนอแนะแนวทางท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด คือ  ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกอสรางหรือ

ปรับปรุงอาคารใหแข็งแรงถูกสุขลักษณะมีความเหมาะสมปลอดภัยกับเด็กเล็ก  (f = 55)  ดานท่ี 4 ดานวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร ขอเสนอแนะแนวทางท่ีมีคาความถ่ีต่ําสุด คือ ควรจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาปญหา

และแนวทางแกปญหาของการใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเล็กในแตละ ชวงวัย (f = 50) 

และดานท่ี 5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ขอเสนอแนะแนวทางท่ีมีคาความถ่ี  สูงสุด คือ ควร
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จัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานกรรมการพรอมกําหนดภารกิจหนาท่ีไดอยาง

สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความถ่ีสูงสุด (f = 44) สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ 

หารนอก (2554) เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของศูนยฯ ใหชุมชน ทองถ่ินทราบอยางท่ัวถึง  

 2. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีหลากหลาย 

สอดคลองตามความตองการของเด็กเล็ก 

 3. ดานบุคลากร ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กควรจัดทํารายงานสุขภาพเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ จัดทําแผน

ดําเนินงานประจําป แผนปฏิบัติงาน และออกเยี่ยมบานเด็ก 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

 1.  ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลกับ

สถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 3. ควรศึกษาความพรอมดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยสูประชาคมอาเซียนระหวางการจัดประสบการณสอน

ของครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล จังหวัดลําปาง 
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อาจารย ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท อาจารยท่ีปรึกษารวมและอาจารย ดร.สุดา เนตรสวาง ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการทําวิทยานิพนธน้ีเสร็จสมบูรณ ขอขอบคุณคณาจารยใน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเก่ียวกับเน้ือหาและ

รูปแบบของแบบสอบถามรวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณเปน

อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

             ความสําเร็จและความภาคภูมิใจในงานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการสนับสนุนและเปน

กําลังใจดวยดีตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีเปนท้ังกําลังใจใหความชวยเหลือและคําแนะนําทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

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 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการทําวิจยัในช้ันเรยีนของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร

ลําปาง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการทําวิจัยในช้ันเรยีน ตามกระบวนการวิจยัใน

ช้ันเรียน 7 ข้ันตอน ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืง  จังหวัดลําปาง 

จํานวน 180 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.910 สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมลู ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา สภาพการทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ใน

ภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจยัในช้ันเรียน พบวามีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากในทุกข้ันตอน  สภาพปญหาการทําวิจยัในช้ันเรียน คือ ครูไมมีเวลาทําวิจัยในช้ันเรียนเน่ืองจากภาระงานสอน

และมีงานพิเศษตาง ๆ ของโรงเรียนมากมาย ทําใหครูขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน  ครูกําหนดประเด็นปญหา

ท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนไมชัดเจน ครูยังขาดความรูท่ีถูกตองในการทําวิจัยในข้ันเรียน  

 

คําสําคัญ :  วิจัยในช้ันเรียน  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 



- 340 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

บทนํา 

 การปฏิรูปการศึกษาปรับเปลีย่นโฉมหนาใหมไปสูการอบรมใหผูเรยีนเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดการศึกษา

ใหมีคุณภาพสูง เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งครูเปนกลไกสําคัญของ

การศึกษาและมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550   และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช 2542  ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตางๆ  และในมาตรา 30    

ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพรวมท้ังสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอ 7 ไววา ใหผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใน

สถานศึกษาใชกระบานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 

76-77) และไดกําหนดบทบาทของครูตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ขอ 8 ไววา ครูตองใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบและตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 78)    

        สภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา ยังมีผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจํานวนมากท่ีขาดความรูและ

ประสบการณในกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน จึงไมสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรมได (กองวิจัยทางการศึกษา 

กรมวิชาการ, 2550: 5) อีกท้ังจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมื่อปการศึกษา 2555 ท่ีผานมาของโรงเรียน

เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) พบวามีครูทําวิจัยในช้ันเรียนจํานวนนอยมาก บางคนทํางานวิจัยเพียงวิชาเดียว ปราศจาก

หลักฐานในการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูขาดการพัฒนาศักยภาพในดานการทําวิจัยในช้ันเรียน และการใชสื่อนวัตกรรมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ปญหาเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนคือ ครูขาดความรูความเขาใจในข้ันตอน

และกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน ขาดทักษะและความมั่นใจในการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ ดวย

เหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะครูผูสอนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง มี

ความตระหนักและตองการท่ีจะพัฒนาครูดานการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางท้ัง 6 

โรงเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนํามาพัฒนา และ

แกปญหาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา 

  ดังน้ันผูวิจัยจึงใหความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง เพ่ือใหไดทราบถึงสภาพในการทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนําขอมูลมาคนหาแนวทางการแกไขปญหา

การพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนใหประสบผลสําเร็จเพ่ิมข้ึนจากเดิม ใหบรรลุเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ และเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหการปฏิบัติงานวิจัยในช้ัน

เรียนเปนไปทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานวิชาการอันจะสงผลใหคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

   ประชากร  

ประชาการท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูท่ีสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (ป.6) ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 6 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น  180  คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) โดยแบงตาม

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 7 ข้ันตอนคือ  การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู การวางแผน

แกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การจัดกิจกรรมแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห

ขอมูล การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู การเขียนรายงานผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช  ซึ่งผาน

การตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป และมีคา

ความเช่ือมั่น เทากับ 0.910 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากครูท่ีสอนระดับช้ัน ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 180 คน ไดแบบสอบถามครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ี

ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
       

การวิเคราะหขอมูล  

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย ((µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร   

  

ผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะหขอมลูเรื่อง สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง  พบวา  

1. สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

จังหวัดลําปาง โดยรวม พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.02)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ 

อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี  เง่ือนไของการปฏิบัติ (µ=4.06)  การวิเคราะห

ปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู (µ=4.05)  การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู และการสรุปผล

การแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.02) และการเขียนรายงานผลการวิจัย (µ=3.98) ตามลําดับ                           

2. สภาพปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียน คือ ครูไมมีเวลาทําวิจัยในชันเรียน เน่ืองจากภาระงานสอนและมีงาน

พิเศษตางๆ ของโรงเรียนมากมาย ทําใหครูขาดแรงจูงใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน  ครูกําหนดประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
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การจัดการเรียนการสอนไมขัดเจน ครูยังขาดความรูท่ีถูกตองในการทําวิจัยในข้ันเรียน  ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 

3 อันดับแรก คือ ผูบริหารควรสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา ควรลดภาระงานเพ่ือจะไดมีเวลาในการ

ทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ  และควรมีการจัดฝกอบรมความรูดานการวิจัยในช้ันเรียน ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

            ผลการวิจัยเรื่อง สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมพบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เรียงลําดับการปฏิบัติ คือ การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู  การสรุปผลการแกปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรู  การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู และการเขียนรายงานผลการวิจัย ท้ังน้ี อาจเปน

เพราะผูบริหารของเทศบาลนครลําปาง และผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  เห็นความสําคัญของการจัด

การศึกษา  โดยกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผูเรียน ซึ่งครูจะตองทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กให

มีความพรอมตามศักยภาพ และอีกประการหน่ึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จะมีการจัดกิจกรรมงานวัน

วิชาการทุกป ซึ่งจะเชิญชวนใหครูจัดทําผลการวิจัยในหองเรียนเขารวมการแขงขัน  ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงท่ีสรางแรงจูงใจ

ใหครูทําการวิจัยในช้ันเรียน  ทําใหสภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย ศรีแสง (2551, บทคัดยอ) ท่ี

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวาสภาพการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  การวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการ

ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดบัมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด  คือ ครูสํารวจวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง ท้ังน้ี อาจเปนเพราะครูมีความใกลชิดกับนักเรียนและมีการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลจึงทําใหทราบ

พฤติกรรมรวมถึงสภาพปญหาของนักเรียนแตละคน สอดคลองกับผลการวิจัยของชาติชาย ศรีแสง (2551) ศึกษาวิจัย

เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกนผลการวิจัยพบวา 

สภาพการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมากคือ การรับรูเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนคุณลักษณะของผูทําวิจัยในช้ันเรียน

และแหลงขอมูลในการทําวิจัยในช้ันเรียน ปญหาการทําวิจัยในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ ดานเวลา 

งบประมาณ ความรูเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน แหลงความรูและท่ีปรึกษางานวิจัยในช้ันเรียนปจจัยท่ีสงผลตอการวิจัย

ในช้ันเรียนภาพรวมอยูในระดับมากทุกๆ ดานคือ ดานแรงจูงใจดานศักยภาพดานสถานภาพในสวนของการวางแผน

แกปญหาและพัฒนาการเรียน คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ครูมี

การวางแผนแกไขปญหาเชิงปองกัน สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ วรรณารักษ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ

ปจจุบันและความตองการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมท่ีดําเนินการมากคือ การแนะนํา

วิธีวิจัยในช้ันเรียน แนะนํา การวิเคราะหปญหาและวางแผนแกปญหาในช้ันเรียน กระตุนใหครูผูสอนใชนวัตกรรมใหมๆ 

ในการเรียนการสอน และกระตุนใหครูหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ สวนครูผูสอนเห็นวากิจกรรมพัฒนา

สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสวนใหญไดมีการปฏิบัติและสภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเชนกัน สําหรับกิจกรรมท่ี

ดําเนินการมากคือการสํารวจและวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนการสอน สวนความตองการของผูบริหารและ

ครูผูสอนมีความตองการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนมากคือโดยการใชวิทยากรใหความรู การศึกษาดูงาน การศึกษา

เอกสารและประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับอําเภอ สวนการจัดกิจกรรมแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการ

ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับผูเรียน และ
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คาเฉลี่ยท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการแกปญหาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับการเก็บรวบรวมและ

การวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใช และคาเฉลี่ยท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ครูออกแบบ/สรางเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

  อีกท้ังการปฏิบัติการสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ คือ ครูแปลความหมายสรุปผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูไดชัดเจน 

สอดคลองกับงานวิจัยของบุณยาพร ฉิมพลอย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน ไดแกความ

ตองการพัฒนานักเรียน ความตองการพัฒนาตนเอง การมีทัศนคติท่ีดีตอการวิจัย มีความประทับใจในการสอนของครู

ในอดีต การสั่งสมประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง ความภาคภูมิใจในผลงาน การไดรับการสงเสริมจากบุคคล

ตางๆ ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการวิจัยในช้ันเรียนคือ ครูขาดความรูความสามารถในการสรางนวัตกรรมและการเขียน 

และครูมีภารกิจมากไมมีเวลาในการทําวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยในช้ันเรียนจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ครูมีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เปลี่ยนบทบาทครูจากครูผูสอนมาเปนผูรวมเรียนรูกับศิษย มีการพัฒนาสื่อ

และนวัตกรรมอยูตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลและประเมินผล มีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางสมํ่า

เสมอ มีความเปนกันเองกับศิษย สาเหตุสําคัญท่ีทําใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวเน่ืองจากการวิจัยทําให

ครูเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลข้ึน 

สําหรับการเขียนรายงานผลการวิจัย คาเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการ

ปฏิบัติสูงสุด คือ ครูผูสอนใชระยะเวลาในการเขียนรายงานผลการวิจัยไดเหมาะสม และคาเฉลี่ยท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด

คือ ครูผูสอนเขียนรายงานการวิจัยหรือรายงานการพัฒนาฉบับยอ และการนําผลการวิจัยไปใช คาเฉลี่ยการปฏิบัติ

โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ คอืครูผูสอนนําผลการวิจัยไปทําการศึกษาวิจัยตอเพ่ือ

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และคาเฉลี่ยท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ครูผูสอนนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรม

แกปญหา/พัฒนาการเรียนรู  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากขาดงบประมาณไมมีเวลาเพียงพอขาดแหลงศึกษาคนควา ศักดิ์ดา 

อุปฌาใต (2554) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพัฒนา

คุณภาพการศึกษาลุมนํ้าพองสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2543 พบวาครูขาดความรู

และทักษะในการทําวิจัยดานสภาพการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนพบวาไดดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนตาม

กระบวนการวิจัยทางการศึกษาวิธีการท่ีใชในการวิจัยในช้ันเรียนสวนมากคือการวิจัยเชิงทดลองครูมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนดวยการเขารวมแสดงนิทรรศการทางวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะ 

   ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณและบุคลากรท่ีปรึกษาเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนใหแกครู

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

  2. ผูบริหารควรจัดใหมีการอบรมดานความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนใหแกครูของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง  
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป   

1. ควรมีการศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอการสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

ครูผูสอน 
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ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถามในการวิจัย ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ท่ี

เปนกลุมตัวอยางทุกทาน ท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ 
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

Participation in Education Management of Basic Education School Boards  

in Lampang City Municipality Schools  

กัลยา  ลผุล* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครลําปาง โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และศึกษาสภาพปญหาและ

ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 70 คน 

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffé  ผลการวิจัย

พบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา จากการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และ

รายไดตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สภาพปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดใหโรงเรียนปฏบัิติอยูแลว ทําใหกรรมการไม

แสดงความคิดเห็น เน่ืองจากไมทราบหนาท่ีท่ีชัดเจนในการมีสวนรวมดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา

ยังไมเปดกวางใหกรรมการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณ  เน่ืองจากเห็นวาเปนเรื่องภายในของ

สถานศึกษา 

 

คําสําคัญ :  การมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                      

 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 (บานศรีบญุเรือง) ตาํบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 
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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

การศึกษาท่ีกลาววาในการจัดการศึกษาในมาตรา 80 ขอ 4 สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน องคการศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 (2) ซึ่งเปนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตาม

มาตรา 9 (6) โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหนาท่ีกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา เพ่ือ

ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ    การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอให

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึงในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพและปญหา

ในชุมชน รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติในปจจุบันสถานศึกษาจึงตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามีบทบาท อํานาจ 

หนาท่ี ในการท่ีจะพิจารณา เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร มี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาแตละแหง และในมาตรา 39 หมวด 

5 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2550 : 6 - 22) ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ การบริหารและการ

จัดการศึกษาท้ัง  4  ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล 

และดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยหวังวาเมื่อมีการกระจายอํานาจ

ออกจากกระทรวงจะทําใหข้ันตอนการบริหารจะนอยลงเวลาท่ีใชในการตัดสินใจแตละเรื่อง จะสั้นลงสถานศึกษา

สามารถพ่ึงตนเองการบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในดานตาง ๆ จะสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพ

ของการตัดสินใจในองคการและทําใหประสิทธิภาพใน     การทํางานดีข้ึน ชวยสรางขวัญและกําลังใจ  ความพึงพอใจ

ในการทํางานของบุคลากร สามารถชวยลดความเฉ่ือยชา การขาดงานและการลาออกจากงาน รวมถึงสามารถชวยใน
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การติดตอสื่อสารและการยุติความขัดแยงในดานตางๆ ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิในฐานะเปนกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง มี

บทบาทเพียงเล็กนอยเปนเพียงกรรมการท่ีปรึกษาหรือรับทราบการดําเนินงานของศึกษาเทาน้ัน ไมไดเขามามีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ทําใหการจัด

การศึกษาไมสอดคลองกับสภาพความตองการของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ินและตัวผูเรียน ท้ังน้ี

จะอยูในรูปของการชวยเหลือแรงงาน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ มากกวาการรวมคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวม

ติดตามผล ซึ่งถือวาเปนจุดออนของระบบคณะกรรมการระดับโรงเรียนซึ่งเปนระดับท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

        จากสภาพปญหาและความเปนมาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะบุคลากรครูสังกัดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4  ดาน ซึ่งการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4  ดานน้ี  

สอดคลองกับแนวทางการกระจายอํานาจโดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  และเนนการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาเปนหลัก  ท้ังน้ีเพราะผูวิจัยเห็นวา  ในปจจุบันการจัด

กระบวนการเรียนรู   ยังตองมีการปรับปรุงแกไข  สงเสริม  และพัฒนาใหมีการปฏิรูปอยางเต็มท่ีและสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  จึงถือเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนตัวแทน

ของชุมชนจะตองใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ลําปาง   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ลําปาง โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

3. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง

ท้ัง 6 แหง จาํนวน 85 คน  

กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie and Morga (Krejcie and  Morgan, 1970: 

607-610) แลวจึงสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ รายการ (Check List) โดย

แบงตามการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงา นงบประมาณ ด านการ

บริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ

สอดคลองของเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 0.8 – 1.0 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.964 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางท้ัง 6 แหง แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ พบวามีความสมบูรณ ถูกตอง ท้ัง 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  มาใชในการวิเคราะหขอมูล       

การวิเคราะหขอมูล  

  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม เรื่อง ระดับการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เปรียบเทียบการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และสภาพปญหา

และขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

 ทําการคํานวณหา คาความถ่ี  คารอยละ  โดยการหาคาเฉลี่ย  ( x )  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

การทดสอบคาที (t - test)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คอมพิวเตอร   

  
ผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะหขอมลูการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ลําปางจากคะแนนขอมูลของแบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

พบวา  

1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครลําปาง ในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x = 3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป ( x = 3.95) และดานการบริหารงานวิชาการ ( x = 

3.84) อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานการบริหารงานงบประมาณ ( x = 3.49) และดานการบริหารงานบุคคล 

( x = 3.40) ตามลําดับ                           

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  พบวา กลุมตัวอยาง ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และรายได ตางกัน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. สภาพปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดใหโรงเรียนปฏิบัติอยูแลว ทําใหกรรมการไมแสดงความคิดเห็น  เน่ืองจากไมทราบหนาท่ีท่ี

ชัดเจนในการมีสวนรวมดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษายังไมเปดกวางใหกรรมการเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนงบประมาณ  เน่ืองจากเห็นวาเปนเรื่องภายในของสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษามีความเขาใจวาเปน

หนาท่ีของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาบางสวนไมเขาใจบทบาทของตนเองในการบริหารงานบุคคล กรรมการ

สถานศึกษาบางสวนไมคอยมีเวลาในการมารวมกิจกรรมของโรงเรียน  ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

พบวา ใหสถานศึกษาเชิญกรรมการสถานศึกษาเขารวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหรับทราบและมีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  กรรมการตองรวมกันใหความคิดเห็นใหไดขอสรุปรวมกันเก่ียวกับการใชงบประมาณ
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เพ่ือใหเกิดประโยชนและใหทันภายในปงบประมาณน้ันเพ่ือสถานศึกษาจะไดนําไปสู    การปฏิบัติ   ควรเปดโอกาสให

กรรมการสถานศึกษาเขามา   เปนกรรมการประเมินผลงานของบุคลากร หรือจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและปญหาของสถานศึกษาบอยครั้งข้ึน จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน  

โดยใหกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไดเขารวม 

อภิปรายผลการวิจัย 

           ผลการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาใน โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครลําปาง  ในการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับการมีสวนรวม คือ 

ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน การบริหารงานงบประมาณ   

ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ลําปางแตงตั้งสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับโรงเรียนและเปนผูมีความรูความสามารถ  เชน อดีตผูอํานวยการ

โรงเรียน  ขาราชการครูครูบํานาญ ซึ่งลวนแตมีความรูและทราบบริบทของสถานศึกษาเปนอยางดี จึงทําใหรูปญหาและ

สิ่งท่ีโรงเรียนแตละโรงเรียนควรจะพัฒนา ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางมีความสัมพันธอันดีกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะเขามามีสวนรวมในโรงเรียนอยูเปนประจํา เชน งานรดนํ้าดําหัวผูบริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษา งานวันวิชาการ งานสงทายปเกาตอนรับปใหม งานเกษียณอายุราชการ ประกอบกับ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางหลายโรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  (School  

Based Management for Local Development : SBMLD) ซึ่งมีตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหโรงเรียนท่ีผานเกณฑเขารวม

โครงการจะตองจัดกิจกรรม ท่ีใหการศึกษาหรือความรูเพ่ือพัฒนาคนในชุมชน การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา และกําหนดใหมีโครงการทัศนศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาปละ 2 ครั้ง จึงทําให

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว จะตองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนปจจุบัน ตามระเบียกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป  

  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545  ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไวหลายหมวด หลายมาตรา ท่ีกําหนดให

โรงเรียนตองปฏิบัติตาม จึงทําใหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปางโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพล พวงศิริ (2552) การบริหาร

โรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร ในความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ 

ดานวิชาการ และ ดาน การบริหารงานท่ัวไป และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

งบประมาณ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชระ  วงศปราชญ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ผลการศึกษา พบวา สภาพ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก 

 การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามเพศ อายุ  รายได พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับระดับ

การศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  

จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งพบวากรรมการ
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สถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหาร  งานวิชาการมากวา

ผูจบการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี  ท้ังน้ี อาจเปนเพราะ ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะเปนผู

ท่ีมีความรอบรูและโดยสวนใหญผูท่ีมีตําแหนงในระดับสายบริหาร  ซึ่งมักจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยการศึกษาตอ  

เมื่อบุคคลเหลาน้ีไดมาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็จะสามารถใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา

ตลอดจนสามารถหาแนวทางแกไขไดดีกวาผูจบการศึกษาตํากวาปริญญาตรี และเมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา การมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  จําแนกตามอาชีพโดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยอาชีพรับราชการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาอยูใน

ระดับมาก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาชีพรับ

ราชการน้ันมักมีประสบการณและคลุกคลีกับวงการการศึกษาจึงทําให  มีความเขาใจลักษณะการบริหารงานโรงเรียน 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในสวนราชการตาง ๆ จะมีความเก่ียวของและมีความสอดคลองกัน การใหความรวมมือตอ

หนวยงานราชการเชนเดียวกัน เปนผลทํา  ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากกวาอาชีพอ่ืน 

บทสรุปผลการศึกษา 

  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง  ใน

การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับการมีสวนรวม คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน การบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางแตงตั้งสวนใหญเปน

บุคคลท่ีมีความใกลชิดกับโรงเรียนและเปนผูมีความรูความสามารถ  ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางมี

ความสัมพันธอันดีกับคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางหลายโรงเรียนไดเขา

รวมโครงการโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  (School  Based Management for Local Development : 

SBMLD) ซึ่งมีตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหโรงเรียนท่ีผานเกณฑเขารวมโครงการจะตองจัดกิจกรรม ท่ีใหการศึกษาหรือความรู

เพ่ือพัฒนาคนในชุมชน การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา และกําหนดใหมี

โครงการทัศนศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาปละ 2 ครั้ง จึงทําใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว จะตองมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนปจจุบัน ตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

สถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ

บริหารงานท่ัวไป และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชระ  วงศปราชญ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ผลการศึกษา พบวา 

สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

 การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามเพศ อายุ  รายได พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับระดับ

การศึกษาและอาชีพ พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครลําปาง  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งพบวา

กรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหาร  งาน

วิชาการมากวาผูจบการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล  พวงศิริ 

(2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองสุรินทร ท่ีผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีสวนรวมในการ
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บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบสุรินทร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอาชีพรับ

ราชการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ

และการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาชีพรับราชการน้ันมักมีประสบการณและคลุกคลีกับวงการการศึกษาจึงทําให  มีความ

เขาใจลักษณะการบริหารงานโรงเรียน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในสวนราชการตาง ๆ จะมีความเก่ียวของและมีความ

สอดคลองกัน การใหความรวมมือตอหนวยงานราชการเชนเดียวกัน เปนผลทํา  ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

มากกวาอาชีพอ่ืน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาระดับการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครลําปาง  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา การมีสวนรวมโดยผูบริหารสถานศึกษาควร

ดําเนินการทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 

2546 ควรพิจารณาดําเนินการจัดอบรมสัมมนาและสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา และสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบและแสดงบทบาท หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติท่ีได

กําหนดไว โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน

ทองถ่ินท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2. ผูบริหารสถานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ควรนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชในการวางแผน

พัฒนาการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยอาจจัดการประชุมหรือจัดศึกษาดูงาน

สถานศึกษาตนแบบท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจังตลอดจน

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีเขมแข็งหรือเปนแบบอยาง 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาจพิจารณาถึง

ความรูความเขาใจการมีเวลาและความเสียสละท่ีจะเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง 

 

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  1. ควรศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

  2. ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูสายปฏิบัติการสอน ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

           3. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

           4. ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนกับระดับผลสัมฤทธ์ิ

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 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ ศึกษา และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตตามความคิดเห็นของ

นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  จําแนกตาม 

เพศ ระดับช้ันเรียนของนักเรียน  รายไดของผูปกครอง  และอาชีพของผูปกครอง  และศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการดานกิจการนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 116  คน  คัดเลือกดวยวิธี

สุมแบบงาย โดยใชสูตรTaro Yamane สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ สวนขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 28 คน เพ่ือรับ

การสัมภาษณเชิงลึก รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 144 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 

0.952 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

(t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู

ดวยวิธีการของ Scheffé ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผล

การเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียน พบวากลุมตัวอยาง ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของ

นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมี เพศ รายไดของผูปกครอง และอาชีพ

ของผูปกครองตางกัน มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แนวทาง

บริหารจัดการดานกิจการนักเรียน ควรฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ตดัสินใจคิดวิเคราะห ปญหาดวยตนเองมีเหตุผล ควรแนะนําใหนักเรียนทํากิจกรรม นันทนาการ และฝกใหนักเรียนมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํานโยบายการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน มาปรับปรุง

ทักษะชีวิตของนักเรียนใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน  คณะกรรมการสถานศึกษาควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานกิจการ

นักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน สวนครู ควรเปนแบบอยางท่ีดี ใหนักเรียนไดเห็น ไดทําตาม และผูปกครอง

ควรเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏบัิติในชีวิตจริง 
 

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.ลาํปาง 
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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 เปนยุคของความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย ซึ่งไดสงผลกระทบตอเด็กวัยเรียน 

ท้ังการดําเนินชีวิต และความคาดหวังของผูปกครองตอการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญตอสิ่งยั่วยุท่ีไม

เหมาะสมตางๆรอบตัวกอใหเกิดปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต่ํา ขาดภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดีเมื่อจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไปแลว อาจเปนคนท่ีไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณจิตใจ และมีความขัดแยงในชีวิตได

งาย ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหผูเรียนมีทักษะชีวิต

เปนภูมิคุมกัน  ใหรอดพนตั้งรับตอการกาวรุกตอการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน 

การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีสถานศึกษาจําเปนตองสงเสริมสนับสนุน และจัดใหมีการดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารโดยตรงท่ีตองใชความรูความเขาใจในกระบวนการบริหารตางๆ ซึ่งการวิจัยใน

ครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาทักษะชีวิตแลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปา

หมายในการบริหารกิจการนักเรียนสําหรับแนวคิดเรื่องทักษะชีวิตและการพัฒนาทักษะชีวิต สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ไดกลาววาการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต โดยเสริมสรางทักษะชีวิตใหมากท่ีสุด ท้ังใน 8 

สาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

จากสถิติของฝายปกครอง  งานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานท่ัวไป ตามแบบบันทึกการตัดคะแนน

ความประพฤตติามคูมือควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2553  มีนักเรียนบางกลุมท่ีผิดระเบียบของสถานศึกษาใน

หมวดตางๆ อยู ดังน้ันผูวิจัยในฐานะครูซึ่งเปนผูควบคุม ดูแล อบรม และสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 

5 (บานศรีบุญเรือง) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะชีวิตและแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง โดยใชกรอบ
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แนวคิดองคประกอบการใชทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งไดกําหนด

องคประกอบทักษะชีวิตไว  4 องคประกอบ ไดแก 1) การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  2) การคิด

วิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด 4) การสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับผูอ่ืน โดยนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลเพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน

เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ ระดับช้ันเรียนของนักเรียน รายไดของ

ผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 

(บานศรีบุญเรือง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในระดับข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  จํานวน 165  คน  โดยใชสูตรของ Taro Yamane 

(ประคอง กรรณสูต, 2542 : 11) ในการคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดตัวอยางของแตละระดับช้ันเรียน และเพศ ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 116  คน ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   

2) ขอมูลเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชในการวิจัยจะเนนประชากรวิจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับนักเรียน 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูปกครองนักเรียน จํานวน 216 คน  โดยสุ ม

กลุมตัวอยางแบบ เจาะจง (purposive random) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

สวนผูปกครอง สุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (snowball sampling) กลุมตัวอยางใชการสัมภาษณเชิงลึก รวมท้ังสิ้น 

จํานวน 28 คน 

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบดังน้ี  

 ฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) ไดแก เพศ ระดับข้ันเรียน รายไดของผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง  ตอนท่ี 2  เปนขอคําถาม

เก่ียวกับระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยม ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม

องคประกอบทักษะชีวิตท้ัง 4 ดาน 

 ฉบับท่ี 2 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามปลายเปดโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จากผูบริหาร
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สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูปกครอง เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว

ทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม

องคประกอบทักษะชีวิตท้ัง 4 ดาน 

โดยนําแบบสอบถามซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน  และผานการทดลองใชแลว มา

วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี  Alpha Coefficient  

ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .952   

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท้ังหมด 144 ฉบับ แยกเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ จํานวน 116 คน ขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล    

    

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหสภาพท่ัวไปของสถิติพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ  และทําการ วิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean : x ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) หาระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตรายดานและโดยภาพรวม และ

วิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะชีวิตนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) ตาม

องคประกอบทักษะชีวิตท้ัง 4 ดาน สถิติท่ีใช คือ หาคาเฉลี่ย ( x  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที (t - test) จําแนกตาม  เพศ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) สําหรับ ระดับช้ันเรียน  รายไดของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง   

ขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา ตามองคประกอบทักษะชีวิตท้ัง 4 ดาน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก แลวนํามาวิเคราะหเน้ือหา

โดยใชการประมวลคาความถ่ี (f) ของคําตอบและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)  

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง โดยรวม มีระดับการปฏิบัติทักษะชีวิตของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ( x =3.09)  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตาม เพศ 

รายไดของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   สวนระดับทักษะชีวิตของนักเรียนจําแนกตาม ระดับช้ัน

เรียน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว   
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)  

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบวานักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา มีทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะชีวิตท่ีไดจากคาคะแนน

เฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามสูงกวาดานอ่ืน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนไดจัดกระบวนการเรียนรูในตามหลักการ 

Constructionism ในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ

ท่ีจะแกปญหา และนําเสนอสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ดังน้ันในการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียนน้ี

สามารถนําการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) มาปรับใชรวมกัน

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุลีพร  ดัดงาม (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถ

การใชทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก

ประถม ปการศึกษา 2554 มีความสามารถการใชทักษะขีวิต โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับคอนขางสูง ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา ความสามารถการใชทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปการศึกษา 2554 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับปานกลางข้ึนไป  

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ  พบวา 

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนในวัยน้ีมีความคิด และการกระทําในสิ่งตางๆ คลายกัน

ท้ังเพศหญิงและชายก็มีความคิด มีทักษะชีวิตท่ีไมตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ สหภัส  อักษรถึง (2556) เรื่อง 

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรืยนมวิสิคทาวนไทยแลนด  ผูปกครองท่ีมีเพศตางกัน 

มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน  สวนผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิต

ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับช้ันเรียน พบวาโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .003 อาจเปนเพราะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ยังมี

ทักษะชีวิตในดานตางๆ ต่ํากวาระดับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จะเปนรุนพ่ีซึ่งผาน

ประสบการณชีวิตมากกวา ความคิดอาน การใชวิจารณญาน  การมีมนุษยสัมพันธ รวมไปถึงการเรียนก็ยอมมีความรู

ความสามารถมากกวา  และการท่ีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะชีวิตท่ีต่ํากวาระดับระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3  เน่ืองจากวานักเรียนเขามาศึกษาเปนระยะแรก ยังปรับตัวไมได และยังไมพรอมเทารุนพ่ีน่ันเอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ มนัส ครองญาติ (2551) ท่ีผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  

สําหรับผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามรายไดของ

ผูปกครอง  พบวาโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะนักเรียนมีทักษะชีวิตในการมองโลกในแงดี ถึงแม

รายไดของครอบครัวจะนอยก็สามารถอยูรวมกันได สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิศมัย จันทรสุขและผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (2556) เรื่องความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามรายได ผูปกครองท่ีมีรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน

ตางกัน มีความคาดหวัง ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ ในภาพรวมไมแตกตางกัน  และผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวาโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูปกครอง

ไววางใจตอการอบรมใหความรูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสหภัส  อักษรถึง (2556) 

เรื่องศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรืยนมิวสิคทาวนไทยแลนด  ผูปกครองท่ีมีอาชีพ

ตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด ในแตละดานคือ ฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง ตัดสินใจคิดวิเคราะห ปญหาดวยตนเองมีเหตุผล หากแกปญหาไมไดควรปรึกษาผูปกครองกอนเสมอ 

ควรแนะนําใหนักเรียนทํากิจกรรม นันทนาการ และฝกใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน และขอเสนอแนะท่ีเปน

แนวทางการบริหารจัดการดานกิจการนักเรียน มาปรับปรุงทักษะชีวิต คือผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนํานโยบายการ

บริหารจัดการดานกิจการนักเรียน มาปรับปรุงทักษะชีวิตของนักเรียนใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานกิจการนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียน สวนครู ควรเปน

แบบอยางท่ีดี ใหนักเรียนไดเห็น ไดทําตาม และผูปกครอง ควรเปนแบบอยางท่ีดี ในการประพฤติปฏิบัติและชักนําให

ลูกเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม พอแมแสดงความรักและยอมรับลูก ครอบครัวมีความอบอุนเปนมิตร ทําใหลูกมีความ

ปลอดภัย ท้ังทางรางกาย  อารมณ และสังคม  

  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถการใชทักษะชีวิตระดับช้ันอ่ืนๆ ตอไป 

2.  ควรศึกษาวิจัยเรื่องความสมัพันธความสามารถการใชทักษะชีวิต กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) 

3.  ควรศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบรหิารและการจัดการดานกิจการนักเรยีนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ

ดานทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) 

4.  ควรศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5   

(บานศรีบุญเรือง) 
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อาจารย ดร.พิมพร  ไชยตา กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธน้ีเสร็จ

สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี   

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาชวย

พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมท้ังขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการ

เขียนรายงานผลการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน  คณะครู และ

ขอขอบใจนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทุก

ทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหวิทยานิพนธครั้งน้ีสําเร็จลงได ผู วิจัยหวังวา

วิทยานิพนธน้ี คงจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

Development of Internal Supervision Model in Basic Education 

Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3 

กนิษฐา  สวยสด* 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 และเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 วิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดใชวิธีเลือกกลุมผูใหขอมูล

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   ซึ่งกลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ    และ

ครูผูสอน รวม 9 คน จาก 3 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยเปน แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบบันทึกการ

สนทนากลุม วิเคราะหขอมูลแบบตีความและสรางขอสรุปแบบอุปนัย และใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวย     ในการ

วิเคราะหขอมูลผลการพัฒนารูปแบบโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํปาง เขต 3 ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การวางแผนการนิเทศ 

การดําเนินการนิเทศ การสรุปและประเมินผล และการใหรางวัล ผลการตรวจสอบรูปแบบพบวา ผูเช่ียวชาญจํานวน 

10 คน เห็นดวยและยืนยันรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ท่ีประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การสรุป/ประเมินผล การสราง

ขวัญ/กําลังใจ และเพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนา/เผยแพร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประกอบดวย  5 องคประกอบคือ การวางแผน

การนิเทศ  การดําเนินการนิเทศ  สรุป/ประเมินผล  การสรางขวัญ/กําลังใจ  และการพัฒนา/เผยแพร 

คําสําคัญ :  การพัฒนารูปแบบ, การนิเทศภายใน, สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

               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, 

 
* กนิษฐา  สวยสด   ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
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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 
 การนิเทศภายในมีจุดมุงหมายหลัก คือ มุงพัฒนาครูอาจารยในสถานศึกษา ใหรูจักวิธีการปรับปรุง               

การเรียนการสอนใหดีข้ึน เพ่ือใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหมายของสถานศึกษา ซึ่งความสําเร็จของการ

นิเทศภายในสวนหน่ึง ข้ึนอยูกับการสนับสนุนและการเห็นความสําคัญของการนิเทศของผูบริหาร การนิเทศจึงเปน

หนาท่ีโดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546: 

66–67) การนิเทศภายในจึงมีสําคัญและความจําเปนดังท่ีสงัด อุทรานันท (2530) กลาวถึงเหตุผล  และความจําเปน

ของการนิเทศภายในโรงเรียน ไวดังน้ี 1) ศึกษานิเทศกโดยตําแหนงมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถท่ีจะสนองความ

ตองการนิเทศของโรงเรียนตาง ๆ ไดท่ัวถึง 2) สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึง

เปนการยากท่ีศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกโรงเรียนจะรูสภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียน การสนอง

ความตองการจึงเปนไปไดยาก 3)สภาพปจจุบัน บุคลากรภายในโรงเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถเพียงพอและ

บางคนยังมีความชํานาญโดยเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย 4) เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการและวิธีการนิเทศ

การศึกษาสมัยใหม 

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ กําหนดสาระความรูตามมาตรฐาน

ความรูและสมรรถนะดานการนิเทศของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานสาระความรู ดังน้ี  หลักและแนวคิด

เก่ียวกับการการนิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษา การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา และกําหนด

สมรรถนะ ดังน้ี สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา สรุปไดวา ดานการนิเทศ ผูบริหารตองมีความรู เรื่อง 

แนวคิดเก่ียวกับการการนิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษา การวางแผน  และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา และมี

ความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554: หนา 108–109) ดังน้ัน

ภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษาก็คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพผูเรียนน้ันการพัฒนาครูใหสามารถ

จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ใหสูงข้ึน การนิเทศภายในจึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีจะพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน จนทําใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนและถาวร แตเน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ยังไมมีรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน ท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษานําไปเปนแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3  จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก มีหนาท่ีในการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชใน

การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

 2. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

 

วิธีการศึกษา 

 พ้ืนท่ีศึกษา 

 พ้ืนท่ีศึกษาท่ีใชพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ โรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน เลือกแบบเจาะจง คือ โรงเรียนชุมชนบานสา  

โรงเรียนบานมวง และโรงเรียนบานวังโปง  
 

 กลุมผูใหขอมูล 

 กลุมผูใหขอมูลท่ีใชพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน และครูผูสอน พ้ืนท่ี

ศึกษาละ 1 คน     

 กลุมผูใหขอมูลท่ีใชตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 โดยวิธีการสนทนากลุม เปนผูเช่ียวชาญดานการนิเทศภายใน จํานวน 10 คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

      เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี  2 ประเภท ไดแก  

1. แบบสัมภาษณ มี 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน เปนแบบสํารวจรายการ 

(Check list) ท่ีเปนการใหผูตอบแบบสัมภาษณไดระบุสถานภาพของแตละบุคคล ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับ

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณเก่ียวกับผลการนิเทศภายในสถานศึกษา  

2. แบบบันทึกการสนทนากลุม เปนแบบบันทึกผลการสนทนากลุม ของผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ            

การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ผูใหขอมูลท่ีใชพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และตรวจสอบรูปแบบ โดยวิธีสนทนากลุม  
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลแบบตีความและสรางขอสรุปแบบอุปนัย การบันทึกภาคสนามโดยการจดบันทึกอยาง

ละเอียด บันทึกเสียงโดยใชเครื่องบันทึกเสียง ถอดเทปทันทีหลังการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ATLAS.ti ชวยในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
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ผลการศึกษา 

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การสรุป/ประเมินผล            

การสรางขวัญ/กําลังใจ และการพัฒนา/เผยแพร ดังมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังน้ี 

1. การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย การกําหนดโครงการนิเทศภายในลงในแผนปฏิบัติการประจําป

โดยการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหปญหา และกําหนดกิจกรรม การนิเทศ การกําหนดผูรับผิดชอบ จัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงาน กําหนดปฏิทินการนิเทศ และสรางเครื่องมือการนิเทศ 

2. การดําเนินการนิเทศ  มี 2 แบบ ไดแก 

2.1 การนิเทศแบบเปนทางการ ประกอบดวย การศึกษาปญหา การวิเคราะหปญหา การเสนอ             

แนวทางการแกปญหา เลอืกแนวทางการแกปญหา นิเทศตามแนวทางท่ีเลือก ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การ

ดําเนินงาน   

2.2 การนิเทศแบบไมเปนทางการ ประกอบดวย ปญหาหรือสถานการณท่ีพบ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน   

      การนิเทศแบบไมเปนทางการ สามารถนําปญหา/หรือสถานการณท่ีพบเขาสูกระบวนการนิเทศแบบเปน

ทางการไดข้ึนอยูกับประเด็นปญหาหรือสถานการณท่ีพบ และมีการเสริมแรง ไดแก การเสริมแรงทางบวกเพ่ือใหกําลัง

ในการปฏิบัติงาน และการเสริมแรงทางลบเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน ท้ังการแบบเปนทางการและการ

แบบไมเปนทางการ 

3. การสรุปและประเมนิผล  

3.1 การประเมินความสําเร็จ ประกอบดวย การประเมินคุณภาพผูเรียน การประเมินคุณภาพครู              

การประเมินผลการบริหารจัดการของผูบริหาร และการประเมินความสําเร็จของโรงเรียน 

3.2 การสรุปผลการนิเทศ ประกอบดวย การประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการนิเทศ

ภายใน และการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 

4. การสรางขวัญและกําลังใจ ประกอบดวย การพิจารณาความดีความชอบ สงเสริมใหเขาประกวดแขงขัน

เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ และสงเสริมใหประเมินวิทยฐานะเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ 

5. การพัฒนาและเผยแพร ประกอบดวย การพัฒนาการนิเทศ โดยการปรับปรุง และพัฒนาใหเปนวิธี

ปฏิบัติท่ีดี หรือนวัตกรรม และนําไปเผยแพรตอไป  

ผลการตรวจสอบรูปแบบพบวา ผูเช่ียวชาญจํานวน 10 คน เห็นดวยกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมจาก

การสัมภาษณเชิงลึก ท้ัง 4 องคประกอบ ไดแก การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การสรุป/ประเมินผล และ

การใหรางวัล โดยไดใหขอเสนอแนะในการปรับคํานิยามในแตละองคประกอบใหเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากน้ีไดให

ขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมองคประกอบการพัฒนา/เผยแพร เพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

จากการตรวจสอบรูปแบบดังกลาว ผูเช่ียวชาญเห็นดวยและยืนยันรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ท่ีประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการ

นิเทศ การสรุป/ประเมินผล การสรางขวัญ/กําลังใจ และการพัฒนา/เผยแพร 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย มีประเด็นสําคญัท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 สรุปผลไดวา ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันการวางแผนการนิเทศ ข้ันการดําเนินการ

นิเทศ  ข้ันสรุปและประเมินผล  ข้ันการสรางขวัญ และกําลังใจ และข้ันการพัฒนาและเผยแพร สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 คือ สถานศึกษาสวนใหญเปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก การปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนจึงมีความสัมพันธใกลชิด สามารถประชุมหรือพูดคุย 

ปรึกษาหารือกันระหวางครูและผูบริหารสถานศึกษาไดทุกโอกาสและเวลา ทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเกิดข้ึนได

ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการตลอดเวลาท่ีโอกาสอํานวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของกุลวดี บังโชติ 

(2547: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนใน

พระราชสํานัก พบวา รูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนในพระราชสํานัก 

ประกอบดวย  1) การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียน 3) ยุทธศาสตรการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรยีน และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีน สอดคลองกับรัตนา นครเทพ (2552: 

90–91) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใชแบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน ดังน้ี 1) สภาพการดําเนินการ

นิเทศภายใน 2) ความตองการในการนิเทศภายใน 3) การจัดองคกร 4) กระบวนการนิเทศ และ 5) ประเมินผล

ความสําเร็จ และยังสอดคลองกับ Jeizan (1999: 4020, อางในกันยา เจริญถอย, 2553 : 67) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง 

บทบาทของผูนิเทศซึ่งเปนผูนําดานการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบวา ถาผูนิเทศ

เปนผูบริหาร หรือเปนผูนํา จะสามารถสนับสนุน และสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได ซึ่งมีบทบาทเก่ียวกับ

การวางแผนการจัดการและการประสานงาน  

จากการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน              

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลในพ้ืนท่ีศึกษา เมื่อนําขอมูลมา

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทําใหไดรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน              

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการวางแผนการนิเทศ                    

ข้ันการดําเนินการนิเทศ  ข้ันการสรุปและประเมนิผล และข้ันการใหรางวัล และเมื่อนํารูปแบบดังกลาวมาใหผูเช่ียวชาญ

ดานการนิเทศภายในตรวจสอบ โดยการสนทนากลุม ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ใหมีความถูกตอง 

สมบูรณ และเหมาะสมมากข้ึน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญมีดังน้ี 1) ข้ันการวางแผน กอนท่ีจะเขียนแผนงาน/โครงการควรมี

การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหปญหา และในโครงการควรกําหนดกิจกรรมการนิเทศไวดวย 2) ข้ันการ

ดําเนินการนิเทศ ควรนิยามคําวาเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบใหชัดเจน เพราะเปนท้ังการใหคุณและโทษ 

อาจมีผลตอการสภาพการปฏิบัติงานของครูได และใหเช่ือมโยงสัญลักษณเปนสาเหตุของจากการนิเทศแบบไมเปน

ทางการไปหานิเทศแบบเปนทางการ แทนการเช่ือมโยงสัญลักษณเปนสาเหตุของจากปญหา/หรือสถานการณท่ีพบไป

หานิเทศแบบเปนทางการ 3) ข้ันการใหรางวัล ควรใชคําวาข้ันการสรางขวัญและกําลังใจ รางวัลจากการประกวดแขงขัน 

ควรใชคําวา การยกยองเชิดชูเกียรติ และความกาวหนาในวิชาชีพ ควรใชคําวา สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ เพ่ือให

เหมาะสมยิ่งข้ึน 4) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรเพ่ิมข้ันท่ี 5     ข้ันการพัฒนาและเผยแพร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหเปน

วิธีปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรม และนําไปเผยแพรตอไป    จากขอเสนอแนะดังกลาวผูวิจัยจึงไดปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3     ซึ่งประกอบดวย     
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5 ข้ันตอน คือ ข้ันการวางแผนการนิเทศ ข้ันการดําเนินการนิเทศ  ข้ันสรุปและประเมินผล ข้ันการสรางขวัญ และ

กําลังใจ และข้ันการพัฒนาและเผยแพร 

  รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 3 ท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะเดนท่ีแตกตางจากแนวคิดของนักการศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา คือ                       

1) ในข้ันการดําเนินการนิเทศ จะมีกระบวนการนิเทศ 2 แบบ คือ การนิเทศแบบเปนทางการ และการนิเทศแบบไมเปน

ทางการ และเมื่อดําเนินการการนิเทศแบบไมเปนทางการแลวยังสามารถนําเขาสูกระบวนการการนิเทศแบบเปน

ทางการได เพ่ือใหการนิเทศน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคของการนิเทศ 2) ข้ันการพัฒนาและเผยแพร ทําใหเกิด             

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถสรางเครือขายการนิเทศไดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 3 ท่ีคนพบไปใชอยางเต็มรูปแบบ 

 2.  ควรเผยแพรผลการดําเนินงานแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 3.  สรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรทําวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบ ยืนยันผลการวิจัยอีกครั้ง โดยนํารหัสหลัก รหสัรอง และ

รายละเอียดยอยๆ มาเปนขอคําถาม อันจะทําใหงานวิจัยในครั้งน้ีมคีวามนาเช่ือถือเพ่ิมข้ึน 

 2.  นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปาง เขต 3 ไปทดลองใชกับโรงเรียนในสังกัด เพ่ือปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน พัฒนาเปนนวัตกรรม

ทางการศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 5 และมาตรฐานท่ี 10 

ตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาครั้งน้ี คือ คณะกรรมการ ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กจํานวน 20 คน และกลุมตัวอยางผูปกครอง 

จํานวน 59 รวมท้ังสิ้น 79 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบ (t-test) ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มาตรฐานท่ี 10  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการ

บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมาตรฐานท่ี 5 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็มีทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อยูใน

ระดับมาก ระดับความคิดเห็นในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาฯ เปรียบเทียบการดําเนินงานระหวาง

มาตรฐานท่ี 5 และมาตรฐานท่ี 10  จําแนกตามสถานภาพ คือ คณะกรรมการฯ ครู ผูชวยครู และผูปกครองเด็ก พบวา

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดบัมาก และโดยรวมมาตรฐานท่ี 10 มากกวามาตรฐานท่ี 5  ปญหาการดําเนินงานท่ี

พบมากท่ีสุด คือเรื่องสภาพอากาศในหองเรียนรอน ขอเสนอแนะท่ีไดรับมากท่ีสุด คือ แยกหองเรียนสอนตามวัย จัด

หองเรียนเปนสัดเปนสวน  

 

คําสําคัญ :  การดําเนินงาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา)                                   

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  
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 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 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งสืบเน่ืองมาจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีไดวางแนวทางเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน ดังปรากฏในมาตรา 282 วารัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน

ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน สําหรับเรื่องอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ไดกําหนดไวในมาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา

อบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของรัฐ ถึงแมในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาใชฉบับพุทธศักราช 2550 แตในเรื่อง

บทบาทและอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยังมีบัญญัติไวเชนเดิม จากบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 16 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงการจัดการศึกษา

ใหกับเด็กปฐมวัยดวย  ซึ่งเปนผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการ ถายโอนใหเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ

จากรัฐบาล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทนตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสวน

ราชการตางๆ ไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนเอง และถือวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 ไดบัญญัติไวในมาตรา 18 วา การศึกษาปฐมวัยใหจัดใน

สถานพัฒนาปฐมวัยไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือ

ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีหนาท่ี

ในการจัดการศึกษาเพ่ือบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 โดยไดรับการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและ

ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเอง โดยไดรับการถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก กรมพัฒนาชุมชน และ

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนเอง  ยุบรวมกับในช่ือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
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บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ทุกป

การศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา  2555 และ 2556 พบวา ผลการประเมินมาตรฐาน

การศึกษา (ข้ันพัฒนา) มาตรฐานท่ี 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณ

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานท่ี 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเน่ืองจากหลายปจจัยเปนขอจํากัดในการทํางานในมาตรฐานท่ี 5 ซึ่ง

เก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณเรียนรูของเด็ก มาตรฐานท่ี 10 เก่ียวกับสภาพแวดลอมและการ

บริการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ คณะผูบริหารจึงตองการทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คณะครูและผูปกครองเด็กเพ่ือเปนแนวทางการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯในปตอไป ซึ่งไดเล็งเห็นความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงผลใหเด็กไดเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหครู ไดจัดประสบการณ กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการเรียนรูของเด็ก โดยใชทรัพยากรตางๆ และการบริการท่ีสงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติอยางเต็ม

ศักยภาพ การจัดสภาพแวดลอมจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวเด็กอยูเสมอและ

ตลอดเวลา เด็กไดมีประสบการณตรง ไดสัมผัส ทดลอง ลองผิดลองถูก เรียนรูดวยตัวเอง ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มวัย 

          ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจ ท่ีจะศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา  (ข้ันพัฒนา) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และ

มาตรฐานท่ี 10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ จึงจําเปนตองกําหนดนโยบายและแผนงานเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีเติบใหญเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

          2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) โดยจําแนกตาม สถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม  

          3.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรร/ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา  

(ข้ันพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง   

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯครู และผูชวยครู ท้ังหมด จํานวน  20 คน กลุมตัวอยางผูปกครองเด็ก

จํานวน 59 คน รวมประชากรท้ังหมด จํานวน  79 คน  

 

 



- 370 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การศึกษา (ข้ันพัฒนา) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีเน้ือหาและรูปแบบดังน้ี จํานวน 5 ขอ 

และแบบสอบถามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจําแนกออกเปน 2 ดาน จํานวน 30 ขอ ไดแก  ตามมาตรฐานท่ี 

5  จํานวน 15 ขอ มาตรฐานท่ี 10  จํานวน 15 ขอ มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

เก่ียวกับ ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา)โดยจําแนกขอคําถามเปนประเด็นท่ีเปน ซึ่ง

ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความสอดคลองของเน้ือหา (IOC) ระหวาง  .80 – 1 และมีคาความ

เช่ือมั่น เทากับ .89 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2556 จํานวน 79 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 79 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ มาใชในการวิเคราะหขอมูล       
 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนขอมูลของแบบสอบถาม มาตรฐานท่ี 5  และมาตรฐานท่ี 10 ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง      ทําการคํานวณหาคาความถ่ี   

คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายมาตรฐานและโดยรวม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คอมพิวเตอร    
 

ผลการศึกษา 

1. ความคิดเห็น โดยรวมรายดาน ของคณะกรรมการศูนยฯ ครู ผูชวยครูและผูปกครองเด็กท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปาง ตาม

มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  มาตรฐานท่ี 10  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการ

จัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ไดระดับความคิดเห็น 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02  

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกตาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 2 กลุม 

ไดแก คณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และผูปกครอง จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของ

คณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยรวมและรายขอ พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

3.77  

3. เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 10  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการ

บริการท่ีสงเสริมใหผู เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 2 กลุม ไดแก คณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ/ครู/ผูชวยครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยรวม อยูในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

1.ระดับความคิดเห็นในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยคําถามสรางมาจากตัวบงช้ี ตามมาตรฐานท่ี 5 ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ

มาตรฐานท่ี 10  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อยูในระดับมากจะเห็นไดวา

สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555:บทความ) เรื่อง สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  พบวา ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

  มาตรฐานท่ี 10  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  พบวา ผูปกครองเด็ก มีระดับความคิดเห็นโดยรวมรายดาน อยูในระดับมาก จะเห็นได

วาสอดคลองกับผลการวิจัยของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555:บทความ) เรื่อง สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  พบวา ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ มาตรฐานท่ี 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม ไดระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 พบวา อาคารสถานท่ีเหมาะสม และเอ้ือตอการเรียนรู  คาเฉลี่ยเทากับ 3.99   เน่ืองจากศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯไดรับการสนับสนุนอาคารเรียนจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน 1 อาคาร และไดรับการสนับสนุน

อาคารเรียนจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 1 อาคาร พรอม สิ่งอํานวย ความสะดวกและความปลอดภัย ตางๆ

จากองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา เชน เครื่องดับเพลิง หองพยาบาล  พัดลมติดผนัง มุงลวด ลานกิจกรรม 

เครื่องเลนสนาม สื่อการจัดประสบการณ สิ่งแวดลอม ถังเก็บนํ้าใช เปนตน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546:27) ท่ีวาดวยการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมใหม ท้ัง

บุคคล ไดแก ครู เด็ก และบุคลากรอ่ืน ดานสถานท่ี วัสดุ อุปกรณตางๆ รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูใหโอกาสเด็กไดทํา

กิจกรรมดวยตนเอง จัดเตรียมของเลนและสื่อเพ่ือเลน ใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลองสิ่งใหมๆ ตามลําพังและเปนกลุม

ในสถานท่ีปลอดภัย แตไมควรละท้ิงใหเด็กอยูตามลําพัง 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรเพ่ิมประเด็นในการศึกษา และวัดระดับในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯใหครบทุกดานให

มีความสอดคลองมาตรฐานศูนยเดก็เล็กแหงชาต ิ

2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของศนูยพัฒนาเด็กเล็กฯในดานตางๆครบ

ทุกดาน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรรายงานผลการวิจัยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯตามาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนาน้ีเสนอผูบริหาร คณะกรรมการ เพ่ือหาแนวทางดําเนินงานตอไปใน

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม การบริการ ความปลอดภัยแกผูเรียน 

2. นําขอมูลตางๆมาวางแผนการดําเนินงานตอไปอยางเปนระบบ โดยอางอิงจากการวิจัยในครั้งน้ี 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ี ไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร.ศิริพร  เสรีตานนท ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

อาจารย ดร.สาโรจน  แกวอรุณ กรรมการ อาจารย ดร.พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน  กรรมการ และ อาจารย ดร.สุจิรา  

หาผล กรรมการท่ีปรึกษาสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนวิทยานิพนธน้ีเสร็จสมบูรณผูวิจัย

ขอขอบคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชียวชาญทุกทานท่ี

กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัยขอขอบคุณ คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล

เด็ก ผูปกครองสังกัด องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  ทุกทานท่ีสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยาง

มากตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 

เอกสารอางอิง 

เพ็ญปภา ศรีผดุง (2555) สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขต             

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย 
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(Performance  Management) 

อาจารย ดร.ตะวันฉาย  มิตรประชา* 

 

1. บทนํา 

เครื่องมือดานการบริหารจัดการดุลยภาพตัวหน่ึงท่ีใชกันอยางแพรหลาย  ไดแก The  Balances  

Scorecard ไดถูกนํามาเปนกรอบแนวทางกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จตามเปาหมายในการดําเนินงานหลักของ

องคกร  ซึ่งมุมมองท้ัง  4 ดาน  เก่ียวของกับมุมมองดานลูกคา  ดานการเงิน  ดานกระบวนการภายใน  และสุดทาย

มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต  ทําใหองคกรตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ตางหันมาวิเคราะห

มุมมองท้ัง  4 ดาน  โดยเฉพาะองคประกอบดานกระบวนการภายในองคกร  และการใหความสนใจกับผูมีสวน

เก่ียวของกับการดําเนินงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งกลุมแรกท่ีองคกรควรคํานึงถึง คือผูลงทุนหรือผูถือหุน  ท่ีมี

เปาหมายอยูท่ีการไดรับผลตอบแทน หรือเงินปนผลท่ีสูงข้ึน  แตหากมองดานพนักงาน  หรือผูท่ีปฏิบัติงาน  ความ

ตองการหรือเปาหมายอันดับตนๆ คือ ตองการคาตอบแทนท่ีเปนรายรับท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังผลประโยชนตางๆ ท่ีสูงข้ึน

เชนกัน  รวมถึงความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน  หรือโอกาสท่ีจะไดรับ เปนตน 

องคกรธุรกิจเองก็มีเปาหมายเชนกัน  พยายามใหความสําคัญและตอบสนองตอเปาหมายหลักขององคกร  

ไดแก  การทํากําไร  การเจริญเติบโต  การแขงขันไดและอยูรอดอยางยั่งยืน  องคกรเองจึงหันมาใหความสําคัญกับการ

บริหารงานเชิงกลยุทธ  และพยายามนํามาปรับใชในกิจกรรม  การดําเนิน งานตางๆ เพ่ือการเช่ือมโยงเปาหมายของ

องคกร  และเปาหมายของผูมีสวนเก่ียวของใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เปนท่ีทราบกันดีวา  แรงขับเคลื่อน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร  ก็คือพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในองคกรน่ันเอง  แลวเรา

จะแนใจอยางไรวา  บุคลากรหรือพนักงานเหลาน้ัน  ไดปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย  พันธกิจ  และวิสัยทัศนท่ี

องคกรกําหนดไว 

จากแนวคิดดังกลาว  จึงตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  และบูรณาการใหสอดคลองกับ

เปาหมายของหนวยงานและองคกร 

 

2. ความหมายและความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กระบวนการตางๆ ท่ีจักทําข้ึนเพ่ือใหการจัดการทรัพยากรมนุษยใช

ในการการขับเคลื่อนและผลักดันใหผลการปฏิบัติงานท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนบรรลตุามเปาหมายขององคกร  โดยมี

กระบวนการปรับปรุง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และมุงเนนการพัฒนาพนักงานอยางตอเน่ือง  ซึ่งจะเปนการ

เช่ือมโยงการบรหิารผลการปฏิบัตภิารกิจขององคกร  และการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  มีลักษณะมุงสู

เปาหมาย  พันธกิจ  และวิสัยทัศนขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน  กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เริ่มจาก

การปฏิบัตภิารกิจท่ีตองอาศัย  ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณของผูปฏิบัติงาน  และการพัฒนา

พนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
* อาจารย ดร.ตะวันฉาย  มติรประชา 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลัยเนชั่น  ลําปาง 
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 จากความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีกลาวแลว  องคกรถึงตองสรางมิติในการทํางานเขา

ดวยกัน  ดังน้ี 

1. การเช่ือมโยงในแนวดิ่ง  คือ  การเช่ือมโยง  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายขององคกร  หนวยงาน  และ

ของพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน  โดยการผานกระบวนการปฏิบัตงิาน  ท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และ

ประสบการณของพนักงานเปนองคประกอบ 

2. การเช่ือมโยงในแนวราบ  คือ  การนําผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปใชในการดําเนินกิจกรรมดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เชน  การใหการศึกษา  อบรม  การสอนงาน  การวางแผนการงานอาชีพ  เปนตน 

 

3. วัตถุประสงคของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายท่ีองคกรตั้งไว และมุงสู

เปาหมายในทิศทางเดียวกันใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2. เพ่ือดําเนินการปรับปรุง  แกไข  ขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังของ

องคกร  หนวยงาน  และพนักงาน 

3. เพ่ือการพัฒนา  เพ่ิมพูนความรู  และทักษะในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 

4. เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานจัดการผลการปฏิบัติงาน  และการเรียนรูดวยตนเอง 

5. เพ่ือใหพนักงานยอมรับความสามารถ  และศักยภาพของตนเอง  เห็นถึงจุดดีและจุดดอยของตนเอง  

เห็นพองดวยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันกับผูเก่ียวของในการประเมิน 

6. เพ่ือการจัดทําขอมลูสําหรับใชประกอบการเลื่อนตาํแหนง  และการจายคาตอบแทนและการพัฒนา

อาชีพท่ีเหมาะสม 
 

4. ความแตกตางระหวางการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Appraising  Performance) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(Performance  Management) 

1. ไมไดกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับ 

    เปาหมายขององคกร 

1. กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับเปาหมาย 

   ขององคกรไวอยางชัดเจน 

2. การประเมินเพ่ือหาขอบกพรอง 2. การประเมินเพ่ือหาทางปรับปรงุและพัฒนา 

3. พนักงานตองปฏิบัติตามคําสั่งอยางเดียว 3. พนักงานสามารถใหขอเสนอแนะและปฏิบัติงานรวมกัน

กับผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ 

4. บทบาทผูบังคับบัญชาเปนผูตัดสิน 4. บทบาทผูบังคับบัญชาเปนผูฝกสอน 

5. การประเมินโดยผูบังคับบัญชาเทาน้ัน 5. การประเมินจากรอบดาน 

6. การประเมินผลจะทําเปนครั้งคราว  หรือเทาท่ีจําเปน 

   หรือตองการ 

6. การประเมินผลตองกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

7. การประเมินผลกอใหเกิดอคติ/ ความเครยีด  หรือม ี

   ขอโตแยง 

7. การประเมินผลจะสรางบรรยากาศแหงความรวมมือ 

    และการมสีวนรวม 

8. นําผลลัพธท่ีไดไปใชอยางจํากัด  เฉพาะการใหคณุ 

    ใหโทษ 

8. นําผลลัพธท่ีไดไปใชอยางหลากหลายในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสมัยใหม 
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 จากแนวคิดท่ีพัฒนาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสูการบริหารผลการปฏิบัติงานน้ัน  ถือวาเปน

กระบวนการในการนําเอาเปาหมายขององคกร  มาสูเปาหมายของหนวยงาน  และเปาหมายของพนักงาน  เปนการ

มองภาพขางหนาแทนขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในอดีต  และมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ใหพนักงานยอมรับในการคนหาสาเหตุของความบกพรอง  การแกไขในการบริหารงานจะ

ใชวิธีการใหมีสวนรวมและมีการใหขอมูลปอนกลับอยางตอเน่ือง  สม่ําเสมอ  เพ่ือใหการประเมินเปนไปตามเปาหมายท่ี

ไดตั้งไว 

 

5. ข้ันตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

 

 

 

 
                                                            
                                                                               

 

 

                                                                                               
 

 

 

                                                             
                                                                               

 

 
 

รูป : ข้ันตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนท่ี 1.  การวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงาน 

ในข้ันตอนแรกน้ี  เปนการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานท่ีมุงสูวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย   ซึ่ง

วิสัยทัศน  คือ  ทิศทางองคกรวาตองการเปน  อยู  ท่ีใด  อยากบรรลุถึงอะไร  เพ่ือช้ีใหเห็นสิ่งท่ีองคกรตองการใน

อนาคต  พันธกิจ  คือ  ภารกิจหลักท่ีเปนจุดมุงหวังและขอบขายการดําเนินงานขององคกร  เปาหมาย  คือ  ระดับหรือ

เกณฑของผลการปฏิบัติท่ีคาดหวังการกําหนดเปาหมาย  ใชเปนหลักในการเปรียบวัดความกาวหนา  และความสําเร็จ

ของภารกิจขององคกร  ซึ่งการตั้งเปาหมายข้ึนอยูกับ  ทิศทางและนโยบายของการบริหารจัดการ  สถานการณปจจุบัน

หรือสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงสิ่งจูงใจหรือทาทาย 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาหมายองคกร 

การวางแผนเพ่ือ 

การปฏิบัติงาน 

การสรุป/ทบทวนผล 

การปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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การวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงาน  ดูจากวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายขององคกรเปนหลัก  นอกจากน้ี

จะตองมีการทบทวนหนาท่ี  ความรับผิดชอบของแตละงานวาตองการความรู  ความสามารถ  ทักษะท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานอยางไร  อะไรบาง  รวมท้ังการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาใหสอดคลองตอเปาหมายดวยวิธี

กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Setting  Work  Standard)  เพ่ือใหพนักงานไดทํางานสัมพันธกับมาตรฐาน

เหลาน้ัน  และลดการปฏิบัติงานท่ีบกพรองออกไป  เพราะความสําคัญของมาตรฐาน  คือสิ่งท่ีเก่ียวของกับงานมากท่ีสุด  

และทําใหงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  และตอดวยตัวช้ีวัดผลงานตามเปาหมาย 

ในข้ันตอนการวางแผนเพ่ือใหไดทิศทางสําหรับการปฏิบัติงาน  ซึ่งตองกําหนดดานความรู  ความสามารถ  

ทักษะตางๆ ท่ีตองการแลว  ตองมีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการปฏิบัติงานไปพรอมกันดวย  นอกจากน้ีอาจจะตองมี

การประเมินพฤติกรรมการทํางานท่ีสอดคลองกับคานิยม  วัฒนธรรมขององคกรควบคูไปดวย  ในท่ีสุดก็จะไดแผนเพ่ือ

การปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนท่ี 2.  การปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของทุกฝายไดทําความเขาใจ และตกลงรวมกันตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดแลว  ก็จะ

ดําเนินการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลตุามเปาหมาย  ในข้ันตอนน้ีจะมีการกระตุนใหผูปฏิบัติงานใสใจถึงความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติหนาท่ี  มีการใหความชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  ช้ีแนะอยางเปดเผย  มีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน  การ

ทบทวนการปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา และตองมีการรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ สําหรับการเก็บหรือการ

รวบรวมขอมูลอาจใชแบบฟอรมตามท่ีกําหนด  หรือมีการสํารวจ  ออกแบบสอบถาม  การสังเกต  การสัมภาษณ  หรือ

การประเมินจากผูเช่ียวชาญ  และเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ  มีการตรวจสอบและรับรองความถูกตองของขอมูลและ

สามารถดูผลสัมฤทธ์ิได  ณ. เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ขั้นตอนท่ี 3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะถูกการประเมินจากหลายฝาย  หรือเปนการประเมินแบบรอบ

ดาน (360 องศา)  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ลําดับข้ันในการประเมินจะ

อธิบายรายละเอียดวาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  แตละระดับตองเปนการประเมินอยางเปนทางการ  มี

การเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดวาผลท่ีไดตรงตามมาตรฐาน  หรือ  ต่ํา  สูงกวามาตรฐานอยางไร  

นอกจากน้ีตองมีการช้ีแจง  หรือแจงใหผูถูกประเมินรับรู  มีโอกาสใหพนักงานประเมินตนเอง  และการใหขอมูล

ยอนกลับ  รวมถึงการทําสาเหตุเพ่ือเสนอทางเลือก  หรือแกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมกัน  และอาจตองใช

วิธีการสัมภาษณ  หรือช้ีแจงในประเด็นท่ีตองการความเห็นเพ่ิมเติม 

 

 

 

รูป : แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

การวิเคราะหงาน มาตรฐานการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สิ่งท่ีควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ผูท่ีทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปจจุบันมิใชผู บังคับบัญชาโดยตรงเพียงผูเดียวอีกตอไป  

ถึงแมวาหัวหนางานจะดูแลใกลชิด  และไดเห็นพฤติกรรมการทํางานของลูกนองตลอดเวลาก็ตาม  อาจเกิดอคติบาง

ประการ  ดังน้ันในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  จะเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินตนเองดวย  วิธีน้ีเปน

การใหพนักงานไดวิเคราะห  ทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง  แตอาจเปนไปไดท่ีบางครั้งจะประเมินผลงานของ

ตนเองสูงกวาความเปนจริง  ในระดับหัวหนางานยังสามารถใหลูกนอยประเมินผูบังคับบัญชาโดยตรงไดดวย นอกจากน้ี

ยังมีการประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน  การประเมินโดยคณะกรรมการ  และการปอนกลับแบบรอบทิศ 

2. มีวิธีการประเมินใชแบบเปนทางการ  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินมักถูกออกแบบไวแลว  โดยสวนใหญ

เปนแบบฟอรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พรอมสเกลการใหคะแนน  แตโปรแกรมหรือรายละเอียดตางๆ ควรมี

การปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมขององคกร / ธุรกิจ  และการดําเนินกิจการ  นอกจากน้ีการ

ประเมินจะตองถูกกําหนดไวดวยวาระยะเวลาในการประเมินเปนเชนไร  เชน  การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  3 

เดือน  หรือประจําป 

3. การสัมภาษณเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรกระทําดวยมุงหวังใหการประเมินผลไดรับการ

แกไข  เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ  และแนวทางการอบรมความรู  ทักษะเพ่ิมเติม  และเปนไปในลักษณะการเสริมแรง

มากกวาการลงโทษ 

 

ขั้นตอนท่ี 4.  การสรุป / ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

ในข้ันตอนสุดทาย เปนการสรุป ทบทวนผลของการปฏิบัติงานท่ีผานมาวาไดผลงานตามเปาหมายหรือไม  

เกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร  มีการสรุป  ช้ีแจงถึงผลสําเร็จของงานวามีความแตกตาง  หรือเปนไป

ตามมาตรฐานอยางไร  ท้ังในมุมมองของผูประเมินและผูถูกประเมินท้ังจากการรับฟงความคิดเห็น  การสัมภาษณ  และ

จากขอมูลปอนกลับ เพ่ือวางแนวทาง  แผนการปรับปรุงใหการปฏิบัติงานในชวงตอไปของพนักงานประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย และมีการปองกันหากเกิดกรณีท่ีมกีารโตแยงจะตองกระทําในขอบเขตท่ีเหมาะสม  ขอมูลการประเมนิผล

การปฏิบัติงานจะถูกนํามาใชเพ่ือการประเมนิศักยภาพ และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน  และเพ่ือการพัฒนา

บุคลากร  เชน การใหการศึกษา  ฝกอบรมสัมมนา  การสอนงาน  และการฝกอบรมในงาน  การใหโอกาสในการเรียนรู  

และการพัฒนาอาชีพ  หรือตามนโยบายขององคกร 
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6. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องคกรและหนวยงานจะมีการออกแบบฟอรมสําหรับใชเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองคกร  

ตามระดับของผูปฏิบัติงาน  โดยสวนใหญจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมหรือปจจัยตางๆ  มีระดับ

สเกลการใหคะแนน  และอาจเพ่ิมรูปแบบในการเขียน  เพ่ือใหขอมลูเพ่ิมเตมิ  หรือมีขอสรุปอ่ืนๆ ตามตองการเพ่ือการ

ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  

ช่ือพนักงาน                                                   . รหัสพนักงาน                                           . 

วันเขาทํางาน                                                 . ตําแหนงงาน                                             . 

อายุงาน                                              . ระยะเวลาดํารงตําแหนง                                     . 

หนวยงาน                                                . ผูบังคับบัญชา                                                 . 

วันท่ีทําการประเมิน                                      . วันท่ีบันทึกการประเมนิ                                      . 

ลักษณะการประเมิน  

  ประเมินโดยผูบังคับบัญชา   ประเมินโดยตนเอง 

  ประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน   ประเมินโดยผูใตบังคับบัญชา 

  ประเมินโดยคณะกรรมการ   อ่ืน ๆ                                      . 

ระดับการประเมนิ  

  ระดับปฏิบัติการ   ระดับปฏิบัติการอาวุโส 

  ระดับบังคับบัญชา (ตน  กลาง  สูง)   อ่ืน ๆ                                      . 

สวนท่ี 1    การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี 2    การวางแผนงานประจาํป 

สวนท่ี 3    สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี 1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน – การบังคับบัญชาระดับตน 

Part 1  Performance  Appraisal – Supervisory  Level 

 

ปจจัย 

Factors 

ลําดับคะแนน 

Rating  Scale 

คะแนน 

Score 

ขอเสนอแนะ 

Comments 
 

1. ความรูในงาน (Work 

    Knowledge) 

 

2 : มีความรูในงานเพียงพอ  และปรับใชไดแตตองมีผูให 

    คําแนะนํา 

3 : มีความรูในงานดี  และสามารถปรับใชเปนท่ีพอใจ 

4 : มีความรูในงานดีมาก  และสามารถปรับใชเปนอยางด ี

5 : มีความรูในงานในระดับลึกซึ้ง  นําไปปรับใชไดอยางดีเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. ความรับผดิชอบใน 

    หนาท่ี 

    (Accountability) 

 

2 : มีความรับผดิชอบในงานท่ีทําตามปกต ิ

3 : มีความรับผดิชอบท่ีพอควร  และแสดงออกถึงความตั้งใจ 

4 : มีความรบัผดิชอบสูง  โดยไมตองมีการติดตามจากระดบับน 

5 : มีความรับผดิชอบสูงมาก  แมมีงานพิเศษเพ่ิมมากข้ึน  แตก็ 

    ยังรับผิดชอบไดเต็มท่ีสม่ําเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. คุณภาพและปรมิาณ 

    งาน  

  (Quality & Quantity 

     of work) 

 

2 : ทํางานไดชากวากําหนด  และมีผิดพลาดบาง 

3 : ทํางานไดตามกําหนด  และตรงตามกําหนดเวลา 

4 : ทํางานไดตามกําหนด  และเสร็จกอนเวลา 

5 : ทํางานไดครบถวน  และเร็วกวาท่ีกําหนดไวมาก 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

4. การวางแผน   

    (Planning) 

 

2 : มีการวางแผน  และจดัลําดับความสําคญัของงานได 

    แตอาจมีขอบกพรองตองการความชวยเหลือ 

3 : มีการวางแผน  และจดัลําดับความสําคญัไดเหมาะสม 

4 : มีการวางแผน  และจดัลําดับความสําคญัไดด ี

5 : มีการวางแผน  จัดระบบงาน  และลาํดับความสําคญั 

    ของงานไดดีเยีย่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความสามารถใน 

   การจัดการ 

    (Managerial  Skill) 

 

2 : การจัดกลุมกิจกรรม  และการจัดสรรทรัพยากรยังไม 

    สอดคลองกันนัก 

3 : การจัดกลุมกิจกรรม  และการจัดสรรทรัพยากรได 

    สอดคลอง 

4 : การจัดกลุมกิจกรรม  และการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง 

    เหมาะสม  และประหยดัในขนาด 

5 : การจัดกลุมกิจกรรม  และการจัดสรรทรัพยากรไดอยางม ี

    คุณคา  และประหยัดในขนาด 
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ปจจัย 

Factors 

ลําดับคะแนน 

Rating  Scale 

คะแนน 

Score 

ขอเสนอแนะ 

Comments 
 

6. การบังคับบัญชา 

    (Directing) 

 

2 : การช้ีนํา  การสั่งการ  และการกระตุนจูงใจยังไมเขมแข็ง 

3 : สามารถช้ีนํา  สั่งการ  และกระตุนจูงใจไดเหมาะสม 

4 : สามารถช้ีนํา  สั่งการ  และกระตุนจูงใจโดยไดรับการ 

    ตอบสนองในระดับด ี

5 : สามารถช้ีนํา  สั่งการ  และกระตุนจูงใจโดยไดรับความ 

    รวมมือ  และการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ภาวะผูนํา 

    (Leadership) 

 

2 : ยังไมสามารถดูแล  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

    เทาท่ีควร 

3 : สามารถดูแล  และใหคาํแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดพอ 

    สมควร 

4 : สามารถดูแล  และใหคาํแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปน 

    อยางดี 

5 : สามารถดูแล  และใหคาํแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดดเียี่ยม 

    และเปนตนแบบท่ีด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การควบคุม 

    (Controlling) 

 

2 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน  แตยังปรบัปรุง 

    แกไขบางจุด 

3 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน  และสามารถ 

    ปรับปรุงแกไขในจุดตางๆ ได 

4 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน  และสามารถ 

    ปรับปรุงแกไข  รวมท้ังประเมนิผลไดด ี

5 : ผลักดันใหงานดําเนินไปตามมาตรฐาน  และสามารถ 

    ปรับปรุงแกไขในจุดตางๆ  รวมท้ังประเมินผลไดอยาง 

    ถูกตองดีเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การพัฒนาทีม 

(Team Development) 

 

2 : ตองการคําแนะนําเพ่ือการวางแผนพัฒนาทีมงาน 

    แตอาจมีขอบกพรองตองการความชวยเหลือ 

3 : สามารถดําเนินการพัฒนาทีมงานได 

4 : สามารถวางแผน  และดําเนินการพัฒนาทีมงานไดดีมากข้ึน 

5 : สามารถวางแผน  และดําเนินการพัฒนาทีมงานท่ีเช่ือมโยง 

    กับเปาหมาย  พันธกิจขององคกรและกอใหเกิดความสําคญั 
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ปจจัย 

Factors 

ลําดับคะแนน 

Rating  Scale 

คะแนน 

Score 

ขอเสนอแนะ 

Comments 
 

10. ความสามารถใน 

      การสื่อสาร

(Communication Skill) 

 

2 : เกิดความผดิพลาดบางในบางประการ  เมื่อมีการสื่อสาร 

3 : สื่อสารไดคอนขางดี  ท้ังการพูดและการเขียน  รวมท้ังการ 

    อธิบายเพ่ิมเติม 

4 : สื่อสารไดดี  ท้ังการพูดการเขียน  รวมท้ังการอธิบายเพ่ิมเติม 

5 : สื่อสารไดดมีาก  ท้ังการพูดการเขียนชัดเจนใหขอมลูถูกตอง 

    แมนยํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. การพัฒนาตนเอง 

 (Self-Development) 

 

2 : ยังตองการการประเมินศักยภาพตนเอง  อาจตองการเสริม 

    จุดเดนบางประการเพ่ิมเติม 

3 : พัฒนาตนเองไดในระดบัดีตามเกณฑท่ีเหมาะสม 

4 : พัฒนาตนเองไดดีมากข้ึน  และประเมินศักยภาพตนเองไดด ี

5 : พัฒนาตนเองไดดีมากยิ่งข้ึนและอยางตอเน่ือง  มั่นใจ 

    ศักยภาพของตนเองไดเปนอยางดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12. การสรางนวัตกรรม 

    (Innovation) 

 

2 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ บางแตยังไมเปนรูปธรรม 

3 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดบาง 

4 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดอยางม ี

    ประสิทธิภาพ 

5 : มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนํามาปรับใชไดอยางม ี

    ประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมท้ังยังมีการคิดหาแนวทางท่ีดีกวา 

    เดิมใหเกิดข้ึนอีกดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. การวิเคราะหปญหา 

  (Problem  Analysis) 

 

2 : วิเคราะหขอมลูเพ่ือการแกไขปญหาและการตัดสินใจ  ยัง 

    ตองการการช้ีแนะจากระดับท่ีสูงข้ึน 

3 : วิเคราะหขอมลูเพ่ือการแกไขปญหาและการตัดสินใจได 

    ดวยตนเอง 

4 : วิเคราะหขอมลูเพ่ือการแกไขปญหาและการตัดสินใจไดใน 

    ระดับดี รอบครอบ ถูกตองในสถานการณปกต ิ

5 : วิเคราะหขอมลูเพ่ือการแกไขปญหาและการตัดสินใจไดใน 

    ระดับดีมาก รอบครอบ ถูกตองและทันสถานการณตางๆ 
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ปจจัย 

Factors 

ลําดับคะแนน 

Rating  Scale 

คะแนน 

Score 

ขอเสนอแนะ 

Comments 
 

 14. การบริหารความ

เสี่ยง 

 (Risk Management) 

 

2 : ยังไมสามารถบริหารความเสีย่ง  และผลกระทบจากความ 

    เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได 

3 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพ่ือบริหารความเสี่ยงไดใน 

    ระดับปานกลาง 

4 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพ่ือบริหารความเสี่ยงไดใน 

    ระดับด ี

5 : หาขอมูลสรุปเปนแนวทางเพ่ือบริหารความเสี่ยงไดใน 

    ระดับดีเยีย่ม  และประเมินระดับความเสี่ยงไดดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ความสมัพันธ 

     ระหวางบุคคล 

    (Interpersonal  

     Relations) 

 

2 : ติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืนได 

3 : สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคลากรไดทุกระดับ 

4 : สามารถประสานงานและรวมงานไดกับบุคลากรทุกระดับ 

     ไดเปนอยางด ี

5 : สามารถประสานงานและรวมงานไดกับบุคลากรทุกระดับ 

     ไดดีเยี่ยม  และไดรับการยอมรับระหวางผูปฏิบัติงาน 

     รวมกัน 
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สวนท่ี 2  แผนการทํางานประจําป 

Part 2  Annual  Plan 

เพ่ือการวางแผนการทํางานในปถัดไปพรอมดวยข้ันตอนการดําเนิน  1-2 เรื่อง 

 
 

1. เรื่อง                                                           . 
 

หนวยงาน                                               . 
 

 

 วัตถุประสงค                                                                                          

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน                                                                              

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 

 

 ผลการดําเนินงาน                                                                                     

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 
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2. เรื่อง                                                           .   

 

หนวยงาน                                               . 
 

 

 วัตถุประสงค                                                                                          

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 

 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน                                                                              

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 

 

 ผลการดําเนินงาน                                                                                     

. 

                                                                                                             

.                                                                                                         

                                                                                                             

. 

                                                                                                             

. 

 

 

วัน – เวลาท่ีกําหนด 

 

                            . 
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สวนท่ี 3  สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Part 3  Overall  Performance  Appraisal 

เกณฑระดับคะแนน 

   คะแนน  66 – 75 =   ดีเยี่ยม  (Outstanding) 

   คะแนน  56 – 65 =   ดี  (Good) 

   คะแนน  46 – 55 =   พอใช  (Acceptable) 

   คะแนน  30 – 45 

 

=   ควรปรับปรุง  (Unsatisfactory) 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

1. จุดเดนของพนักงาน                                                                                                      . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

2. ความตองการการพัฒนา                                                                                                 . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

3. ความคิดเห็นของผูประเมิน                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                              . 
 

 

ผูถูกประเมิน                                                             . 

                       (                                                     ) 

                         วันท่ี                                      . 

 

    ผูประเมิน                                                             . 

                       (                                                     ) 

                         วันท่ี                                      . 

 

ผูตรวจสอบ / ระดับฝาย                                                         . 

                       (                                                     ) 

                         วันท่ี                                      . 
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7. ความทาทายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. องคกรตองมีวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  ผลลัพธและตัวช้ีวัดท่ีตองการ

อยางชัดเจน 

2. ในการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม  ตองไดรับความรวมมือ  และการมสีวนรวมจากผูเก่ียวของทุกฝาย

เปนอยางด ี

3. การแสดงบทบาทของผูประเมิน  ผูรวมประเมิน  และผูถูกประเมนิ  ควรมีความตั้งใจ  จริงใจตอกัน  

ปราศจากอคติ หรือความลําเอียง 

4. ในกระบวนการข้ันตอนตางๆ มีความแจมชัด  โปรงใส  ยุติธรรม  และช้ีแจงแกทุกฝายไดรวมถึงมีการ

สื่อสารขอมูลปอนกลับ 

5. ใหความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเน่ือง 
 

8. บทสรุป 

 ปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานไดถูกยกระดับข้ึนมาเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดรับ

กับการดําเนินธุรกิจในยุคท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรง  และใชเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  โดยเปลี่ยนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานวา  ทําไดมากนอยเพียงใด  และดีมากหรือนอยอยางไร  

มาเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีใชการประเมินผลเปนกระบวนกําหนดความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน  มีการ

วัดผล  ประเมินผล  และบันทึกผลการปฏิบัติงานใหรับทราบ  และมีจุดมุงหมายใหเกิดการปรับปรุงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหพนักงานสามารถทํางานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  เปลี่ยนแนวคิดจากการประเมินตวับุคคลท่ีทํางาน

มาเปนประเมินผลการปฏิบัตงิานอยางแทจริง  ดังน้ันการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของพนักงานตองสอดคลอง

กับเปาหมายของหนวยงานและองคกร  มุงเนนการใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  เพ่ือกอใหเกิด  

ความรู  ทักษะ  ประสบการณ  ทัศนคติท่ีดีตอการสรางคุณคาใหกับวัฒนธรรมองคกรดวย  โดยการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานจะตองสรางแรงกระตุนในเชิงบวกตอการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยการยอมรับซึ่ง

กันและกัน  ใหการบริหารผลการปฏิบัติงาน  สรางการมุงเนนใหท้ังเปาหมายของหนวยงานองคกรและเปาหมายของ

พนักงานสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และกอใหเกิดผลงานท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ

ประเด็นท่ีทาทาย คือ  จะวางแนวทางอยางไรเพ่ือใหผลจากการประเมินน้ันสงผลตอการพัฒนาองคกร  และการพัฒนา

ตนเองของผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
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การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 

วิชาการจัดการการเปล่ียนแปลง 

Applying  the  learning  Process  on  group  activities  method  by  creating  learner  

centre  in  Change  Management  Course 

 

ดร.ตะวันฉาย   มิตรประชา* 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี   มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมกลุมในการ

จัดการเรียนการสอน  โดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ  วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง  ประชากรเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท  จํานวน  51 คน   ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2557  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   คณะ

บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ผูสอนไดวิเคราะหวา หากนํากิจกรรมกลุมมาใชในการจัดการเรียนการสอน  จะชวยใหเกิดการพัฒนาเทคนิค

การเรียนการสอน  และใชเปนเครื่องมือใหมๆ ท่ีทําใหนักศึกษาเขาช้ันเรียนสม่ําเสมอ  มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน  มี

ระเบียบวินัย  และเรียนรูท่ีจะทํางานเปนทีม  นอกจากน้ียังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหา  ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลคะแนนประเมินจากแบบทดสอบความรูท้ังกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาไดคะแนนรวมจาก

แบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  312 คะแนน  ( = 3.06,  S.D. =  0.86) และไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบหลัง

เรียน  จาํนวน  484 คะแนน  ( = 4.75,  S.D. =  0.50) 

2. ผลการจากแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยูในระดับ

มากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ยดังน้ี  ( = 4.21,  S.D. =  0.62) 

3. ผลการประเมินของนักศึกษาจากแบบประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย  

ดังน้ี  ( = 4.26,  S.D. =  0.59) 

4. ผลวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนจากแบบสอบถามท่ีใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง  ซึ่งภาพรวมของ

นักศึกษาสวนใหญไดพัฒนาตนใหเกิดทักษะตางๆ และประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  การประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด  

ไดคาเฉลี่ย  ดังน้ี  ( = 4.54,  S.D. =  0.54) 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสอบปลายภาคอยูในระดับ  A = ดีเยี่ยม  คิดเปนรอยละ  77.25  อยูใน  

ระดับ B+ = ดีมาก  คิดเปนรอยละ  17.65  และอยูในระดับ  B = ดี  คิดเปนรอยละ  9.80 

 
 

คําสําคัญ  :  การวิจัยในช้ันเรียน  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  team-

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

core  is  484 points  ( = 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) เปนวิชาท่ีใหแนวคิดและวิธีการในการจัดการ

ความเปลี่ยนแปลง  เพ่ือชวยพัฒนาองคกรท่ีตองใชกลยุทธและการกํากับทิศทางการดําเนินการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน

กระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีตองเรียนรูอยางลึกซึ้ง  เพ่ือใหสามารถนํา

ความรูและทฤษฎีท่ีไดเรียนมาประยุกตใชไดจริงท้ังในการบริหารจัดการและในสถานการณตางๆ  ประกอบกับการท่ี

ตองการใหผูเรียนไดเกิดความสนใจและมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน  ผูสอนจึงตองการท่ีจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจาก

แบบปกติท่ีฟงจากคําบรรยายประกอบสไลด  และการถามตอบปญหาในบางชวงเวลา  มาเปนการเรียนการสอนแบบใช

กิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง  โดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งผูสอนไดวิเคราะหวาหากนํากิจกรรมกลุมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน  จะชวยใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน  และใชเปนเครื่องมือใหมๆ ท่ีทําใหนักศึกษา

เขาช้ันเรียนสม่ําเสมอ  มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน  มีระเบียบวินัย  และเรียนรูท่ีจะทํางานเปนทีม  นอกจากน้ียังสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหา  ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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เน่ืองจากกิจกรรมกลุมเปนเครื่องมือท่ีเนนและกระตุนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกข้ันตอน  และเกิด

ประโยชนกับผูเรียนโดยตรง  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง  “การใชกิจกรรมกลุมในการจัดการ

เรียนการสอน  โดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ  วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง”  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู  และมีสวนรวม

ตอวิธีจัดการเรียนการสอน  ท่ีคาดวาจะชวยเพ่ิมทักษะดานตางๆ ใหแกผูเรียน  และคาดหวังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน นอกจากน้ีการวิจัยในช้ันเรียนยังเปนงานท่ีมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดทําการวิจัย เพ่ือนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือการจัดการเรยีนการสอนท่ีใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ืองโดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 

2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูเรยีนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ืองโดย

เนนท่ีผูเรยีนเปนสําคัญ 
 

ประชากร 

การวิจัยครั้งน้ีประชากรไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนช่ัน  จังหวัดลําปาง  จํานวน  51 คน  ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

 

วิธีการศึกษา 

1. การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. กําหนดวัตถุประสงค  และออกแบบกระบวนการงานวิจัย 

3. การช้ีแจงวัตถุประสงค  และการมอบหมายงานโดยใชกิจกรรมกลุม 

4. ทดสอบความรูกอนเรียน  และทดสอบความรูหลังเรียน 

5. มอบหมายงานกลุม  และการตดิตามงานกลุม 

6. การระดมสมอง 

7. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการนําเสนอ 

8. การประเมินความพึงพอใจหลังเรยีน 

9. การประมวลผลและสรุปผล 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

2. เอกสารการสอน 

3. เอกสารช้ีแจงการมอบหมายงานกลุม 

4. สื่อการสอน 

5. แบบทดสอบความรูกอนเรยีนและหลังเรียน 

6. แบบประเมินผลการเรียนการสอน 

7. แบบสอบถาม 

8. แบบสัมภาษณ 
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การวิเคราะหขอมูล 

งานวิจัยน้ีทําการวิเคราะหขอมลู  2 สวน  ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  จากขอมูลคะแนนแบบทดสอบความรูกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง

เรียน  แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม  แบบ

ประเมินการเรียนการสอน  และผลการจัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง  ใช

คาเฉลี่ย  (  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยเกณฑการแปรผลคะแนน  มากท่ีสุดมีคะแนน

เฉลี่ย 4.21-5.00  มากมีคะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  นอยมี

คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  นอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณจากแบบสัมภาษณ  ใชเทคนิควิเคราะหขอมูลเชิง

เน้ือหา  เปนขอคําถาม  4 ขอท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง   

 

ผลการวิจัย 

ผลประเมินคะแนนจากแบบทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา  ท้ังหมด  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) 

ผลการประเมินจากแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน  โดยใชกิจกรรมกลุม  พบวา  

คาเฉลี่ยท้ัง  8 ประเด็นอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  5 

ประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก  1.)  กิจกรรมกลุม  สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีนาสนใจใหกับผูเรียน  

( = 4.34,  S.D. =  0.59)   2.)  กิจกรรมกลุมทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งข้ึน  ( = 4.32,  S.D. =  

0.61)    3.)  กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ( = 4.30,  S.D. =  0.63)  4.)  กิจกรรมกลุมเนน

ใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกันดวยการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการแกไข  ( = 4.28,  S.D. =  0.70)    

5.)  กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีม  และทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  ( = 4.24,  S.D. =  0.67) 

ผลประเมินจากแบบประเมินผลการเรียนการสอน  พบวา  คาเฉลี่ยท้ัง  9 ประเด็นอยูในระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด  แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นท้ัง  9  พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  จํานวน  7 ประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปนอย ไดแก  1.)  วิธีการสอนของอาจารย  ( = 4.35,  S.D. =  0.59)   2.)  กระบวนการสอนมีความตอเน่ืองและ

เปนข้ันตอน  ( = 4.35,  S.D. =  0.75)    3.)  คุณภาพการสอนของอาจารยโดยรวม  ( = 4.35,  S.D. =  0.59)   

4.)  ประโยชนท่ีไดรับจาการเรียนวิชาน้ี  ( = 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) 

ผลวิเคราะหผลการจัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง  พบวา  คะแนนเฉลี่ยท้ัง  10 

ประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54,  S.D. =  0.54)  แตเมื่อพิจารณาผลการประเมินท้ัง  10 ประเด็นอยูในระดับ

มากท่ีสุด  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก  1.)  การท่ีไดมีโอกาสคนหาขอมูลเพ่ิมเติมขณะท่ีเรียนรูชวยใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษาวิชาน้ีมากข้ึน  ( = 4.65,  S.D. =  0.55)    2.)  ภาพรวมตอกิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสม  ( = 4.63,  S.D. =  0.52)    3.)  การเรียนในลักษณะใหมีสวนรวมตลอดเวลาเปนสิ่งท่ีดี  ( = 4.61,  
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S.D.= 0.53)    4.) รูสึกดีท่ีใหไดรับความรู/ใหศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเน้ือหาวิชาไปพรอมกับการระดมสม ( = 4.61,  

S.D. =  0.53)    5.)  เพ่ือนๆ และนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง  ( = 4.59,  S.D. =  0.53)     

6.)  นักศึกษาเกิดการเตรียมความพรอมในการเรียนมากข้ึน  ( = 4.55,  S.D. =  0.50)     7.)  อาจารยไดสรุปและ

ใหคะแนนสําหรับแตละกิจกรรมตามความเหมาะสม  ( = 4.47,  S.D. =  0.54)    8.)  รูสึกวาการเรียนรู  รับรู  และ

เขาใจบทเรียนตางๆ ดีข้ึน  ( = 4.47,  S.D. =  0.54)    9.)  การวางเง่ือนไขตางๆ ตอกิจกรรมการเรียนรูชวยทําให

แสดงพฤติกรรมตอการเรียนในเชิงบวก  ( = 4.43,  S.D. =  0.50)  และประเด็นสุดทาย  อาจารยผูสอนใชเกม 

กิจกรรม และอุปกรณการสอนตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนอยางตอเน่ือง  ( = 4.41,  S.D. =  0.57) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลประเมินคะแนนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม  ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   

โดยแยกเปนประเด็น ระดับมากท่ีสุด  5 ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก   1.)  กิจกรรมกลุม  

สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีนาสนใจใหกับผูเรียน  ( = 4.34,  S.D. =  0.59)   2.)  กิจกรรมกลุมทําใหเกิดความ

เขาใจในบทเรียนไดดียิ่งข้ึน  ( = 4.32,  S.D. =  0.61)    3.)  กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

( = 4.30,  S.D. =  0.63)  4.)  กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกันดวยการระดมสมองเพ่ือ

หาแนวทางในการแกไข  ( = 4.28,  S.D. =  0.70)    5.)  กิจกรรมกลุมเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีม  

และทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  ( = 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  และกลาแสดงออกมากข้ึน  ( = 3.94,  S.D. =  0.78) 

พิจารณาผลวิเคราะหผลการจัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจการรมกลุมอยางตอเน่ือง  พบวาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก  1.)  การท่ีไดมีโอกาสคนหาขอมูลเพ่ิมเติมขณะท่ีเรียนรูชวยใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษาวิชาน้ีมากข้ึน  ( = 4.65,  S.D. =  0.55)    2.)  ภาพรวมตอกิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสม  ( = 4.63,  S.D. =  0.52)    3.)  การเรียนในลักษณะใหมีสวนรวมตลอดเวลาเปนสิ่งท่ีดี  ( = 4.61,  

S.D. =  0.53)     4.)  รูสึกดีท่ีใหไดรับความรู/ใหศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเน้ือหาวิชาไปพรอมกับการระดมสมอง  ( = 

4.61,  S.D. =  0.53)    5.)  เพ่ือนๆ และนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง  ( = 4.59, S.D. =  0.53)      

6.)  นักศึกษาเกิดการเตรียมความพรอมในการเรียนมากข้ึน  ( = 4.55,  S.D. =  0.50)     7.)  อาจารยไดสรุปและ

ใหคะแนนสําหรับแตละกิจกรรมตามความเหมาะสม  ( = 4.47,  S.D. =  0.54)     8.)  รูสึกวาการเรียนรู  รับรู  

และเขาใจบทเรียนตางๆ ดีข้ึน  ( = 4.47,  S.D. =  0.54)   9.)  การวางเง่ือนไขตางๆ ตอกิจกรรมการเรียนรูชวยทํา

ใหแสดงพฤติกรรมตอการเรียนในเชิงบวก  ( = 4.43,  S.D. =  0.50)  และประเด็นสุดทาย  อาจารยผูสอนใชเกม 

กิจกรรม และอุปกรณการสอนตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนอยางตอเน่ือง  ( = 4.41,  S.D. =  0.57) 

สรุปผลจากแบบสัมภาษณ  การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ืองใหประโยชนตอผูเรียน   

สรุปพบวาเปนการเรียนในช้ันเรียนท่ีไมนาเบ่ือ  เหมือนเรียนแตทฤษฎีเพียงอยางเดียว  ทําใหบรรยากาศใน

หองเรียนเกิดความสนุกสนาน  กระตือรือรน  เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองจากการทํากิจกรรมกลุม  สามารถทําใหเกิด

ความรูและความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะจากการระดมสมอง  ทําใหผูเรียนไดรับรูถึงความเปนไปในงาน

และในเรื่องราวของเพ่ือนๆ ในกลุม  ไดรูจักและสรางความคุนเคยกันยิ่งข้ึน  และทําใหนักศึกษาไดคนควา  และเรียนรู
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ถึงความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน  หรือองคกรอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน  เกิดความคิดในเชิงวิเคราะหไดดี

ยิ่งข้ึน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังสอบปลายภาค  ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวน  51 คน  พบวา 

ผลการเรยีนในระดบั 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

ตอเน่ือง  จะตองใหนักศึกษาไดทําการคนควาหาขอมูลตางๆ เพ่ือตอบโจทยหรืองานท่ีอาจารยไดมอบหมาย  วิธีน้ี

นักศึกษาจะตองทําการศึกษาคนควาดวยตนเองทุกคน  เพราะจะตองสงงานใหทันภายในระยะเวลาอันจํากัด  สรุปไดวา

จะชวยสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2. เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการพัฒนาตนเองของผูเรียนในดานตางๆ ใหเกิดข้ึน  ท้ังทางดานการคนควา

ขอมูล  ทักษะในการคิดวิเคราะห  การสังเคราะห  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการนําเสนอ  และทักษะในการแกไข

ปญหาและการตัดสินใจ  แตสิ่งท่ีพบวานักศึกษายังขาดน้ันคือ  ทักษะในดานการเขียนเอกสารรายงาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี   ไดรับความอนุเคราะหจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนช่ัน  และ

ไดรับการสนับสนุนจาก  อาจารย ชินพันธ  โรจนไพบูลย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ดร.สุทธิพงศ  นิพัทธนานนท  

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และนักศึกษาหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีไดใหความรวมมือ  และอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คุณประโยชนของงานวิจัยฉบับน้ี  ขอมอบแดมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหเกิดประโยชนสูงสุด  และหากมีขอบกพรองผิดพลาดเกิดข้ึน  ผูวิจัยกราบขออภัยมา ณ. ท่ีน้ีดวย 

 

 

เอกสารอางอิง 

กาญจนา จันทรประเสริฐ. (2551). การสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชา

ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตนดวยวิธสีอนแบบทรีอินวัน. ปทุมธานี. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสติ. 

ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพบูลย เทวรักษ. (2540). จิตวิทยาการเรียนรู. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเอส ดี เพลส  การพิมพ. 

รวิวรรณ ชินะตระกูล. (2542). การทําวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาคเรียนวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ  ลาดกระบัง. 

วัฒนาพร ระงับทุกข. (2541). การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ :  เลิฟ แอนดลิพเพรส. 

วันเพ็ญ จันทรเจริญ. (2542). การเรียนการสอนปจจุบัน. สกลนคร : สถาบันราชภฎัสกลนคร. 



- 393 - 

 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ป 2557 

วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). คูมือพัฒนาโรงเรียนดานการเรียนรู. กรุงเทพฯ :    โรงพิมพคุรุสภา  

ลาดพราว. 

วิภาดา คุปตานนท และมุกดา  โควหกุล. (2551). ความพรอมของนักศึกษาตอการเรียนระบบ e-Learning. 

ปทุมธานี : มหาวิทยาลยัรังสติ. 

ศิริพร กิตติวรากูล. (2551). การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

สําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี. เชียงใหม : สาขาวิชานิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยพายัพ. 

สนอง อินละคร. (2544). เทคนิควิธีการและวัตกรรมท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. 

อุบลราชธานี : หนวยนิเทศศึกษา  เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี. 

สมชาย  เคนจตัุรสั. (2550). สมรรถภาพการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา ท่ีทําการสอนในโรงเรียนท่ีขยายโอกาส

ทางการศึกษา. ชัยภูมิ : สํานักงานการประถมศึกษา. 

สําลี รักสุทธิ. (2543). เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและเขียนแผนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ 

: พัฒนาศึกษา. 

สุทธิพร คลายเมืองปก. (2543). ครูควรมีบทบาทในการจัดเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือเสริมการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :  

เลิฟ แอนดลิพเพรส. 

สุพล วังสินธ. (2552, มีนาคม). รูปแบบการดําเนินการสอนโดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ.วารสารวิชาการ. 2 (3), 36-37. 

สุภัทรา เอ้ือวงศ. (2556). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวง ศึกษาธิการ. 

แสงจันทร โสภากาล. (2550). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจของบุคลากร  องคการบริหารสวน

ตําบล. เลย : วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยราชัฎเลย. 

อิสรีย ฉันทะชัยมงคล. (2551). ทฤษฎีการเรียนการสอนกับโมเดลวัดผลเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาบุคลากร. คนเมื่อ  

1 มิถุนายน 2556, แหลงท่ีมา http://www.progress-info.co.th. 

โอกามา จาแกะ. (2551). ผลจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการกลุม  ท่ีมีผลตอ

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนการสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร   

จ.กําแพงเพชร. รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร. 

Bandura, Albert. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 

Bower, G. H. and Hilgard, E. R. (1981). Theories of Learning.  5th ed. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-

Hall. 

Chance, P. (2003). Learning and Behavior.  5th ed. Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning.  

I. Nonaka. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge. Organization Science, Vol. 5 No.1 

Kelly, K. T. (2001). Learning Theory and Epistemology.  Department of  Philosophy. Carnegie 

Mellon University. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nation University Conference 2014  

: Local Economy Development  

13 – 14 December 2014 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

444 ถ.วชิราวุธดาํเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 

โทรศัพท 054-265-170 โทรสาร 054-265184 

http://www.nation.ac.th 

 


	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สถานศึกษา ระดับชั้น  หลักสูตร ผลการเรียน รายได้ต่อเดือนของครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง เป็นลักษณะคำถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) แบบให้เลือกตอบหลายข้อ (Multiple Choice) และสถาบันการศึกษาท...
	ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา    โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน (Likert scale) 5 ระดับ ได้แก่ 1) หลักสูตรที่เปิดสอน 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3) ที่ตั้...
	ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจบริการประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน (Likert scale) 5 ระดับ ดังนี้ 1) การโฆษณา 2) การประชาสัมพันธ์และเผยแพ...
	ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องไม่มีบ่อน้ำที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหมู่บ้านมีการปรับปรุงการวางท่อระบายน้ำทั้งหมู่บ้าน  จึงมีการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน เข้ามาในพื้นที่บ...
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	1. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	2  ควรติดตามและประเมินผลความพร้อมของการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	3. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


